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Úvodní slovoMilí spolupracovníci, vážení čtenáři Infolistů,

konec roku 2009 se rychle blíží. Krajská zdravotní funguje již 
více než dva roky a myslím, že si na tomto místě mohu dovolit 
říci, že funguje velmi úspěšně. V roce, který je všeobecně po-
važován za krizový na celém světě, dokážeme hospodařit zis-
kově. A to vše bez snižování platů našich zaměstnanců nebo 
dokonce propouštění tak, jak se běžně děje téměř ve všech 
oblastech. Naše nemocnice jsou po všech stránkách moderni-
zovány za pomoci evropských fondů a prostředků Ústeckého 
kraje v mnohem větším rozsahu než kdykoli předtím.

Tento úspěšný přechod Krajské zdravotní do pásma stability 
a zdravého hospodaření za velmi obtížných vnějších podmí-
nek je něco, na co můžeme být všichni napříč celou a.s. prá-

vem hrdi. Ale nebyl by to reálný život, kdyby se nevyskytovaly také problémy. Ty největší 
máme v oblasti personální stabilizace v kontextu celorepublikových problémů s nedostat-
kem kvalifikovaného zdravotnického personálu, zejména lékařů. Některá naše oddělení 
fungují proto s vypětím všech sil. Nechci na tomto místě hýřit přehnaným optimismem 
v tomto ohledu, spíše pevně věřím, že veškeré naše personální aktivity typu stipendijních 
programů a náborových akcí přinesou postupně stabilitu i do této, z hlediska budoucnos-
ti asi nejdůležitější oblasti.

Závěrem chci ještě jednou Vám všem, kdo se na úspěšném fungování celé naší velké spo-
lečnosti podíleli velmi poděkovat a všechny naše klienty ujistit, že i v příštím roce budou 
mít v Krajské zdravotní spolehlivého a moderního poskytovatele zdravotní péče na velmi 
vysoké úrovni. 

Přeji Vám jménem představenstva a celého vedení Krajské zdravotní co nejhezčí Vánoce, 
Nový rok a těším se na spolupráci v roce 2010.

 Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Volby členů Dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s. 
zaměstnanci společnosti ve dnech 10.–12. listopadu 2009

V pátek 13. listopadu 2009 byly 
vyhlášeny výsledky voleb členů 
Dozorčí rady Krajské zdravotní, 
a.s. Ve volbách zaměstnanci spo-
lečnosti volili své zástupce do 
devítičlenné dozorčí rady společ-
nosti.

Volby členů Dozorčí rady Krajské 
zdravotní, a.s. proběhly ve dnech 
10. až 12. 11. 2009. Zaměstnan-
ci společnosti vybírali ze šesti 
navržených kandidátů, z nichž 
tři s nejvyšším počtem hlasů se 
stávají členy devítičlenné dozorčí 
rady společnosti.

Voleb se zúčastnilo 3645 voličů 
z celkového počtu 6854 oprávně-
ných voličů, což činí 53,18 %. Byla 
tak splněna jedna ze základních 
podmínek pro platnost voleb, 
zakotvených ve volebním řádu, 
podle kterého se k platnosti volby 
člena dozorčí rady zaměstnanci 
vyžaduje, aby se voleb zúčastnila 
alespoň polovina voličů. 

Vzhledem k nadpoloviční účas-
ti oprávněných voličů a splnění 
ostatních podmínek volebního 
řádu jsou volby členů Dozorčí 
rady Krajské zdravotní, a.s. za-
městnanci společnosti považová-
ny za platné.

Výsledkem voleb je delegování tří 
zvolených zástupců zaměstnanců 
společnosti za členy Dozorčí rady 
Krajské zdravotní, a.s. za zaměst-
nance Krajské zdravotní, a.s. byli 
na základě výsledku hlasování 
zvoleni tito členové dozorčí rady:

MUDr. ANTONÍN GABERA 

doc. MUDr. MARTIN SAMEŠ, CSc.

MUDr. TOMÁŠ ZELENKA

Jiří Vondra
tiskové oddělení KZ, a.s.

NOVĚ ZVOLENÍ ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
člen

primář
45 let

neurochirurgie
Masarykova nemocnice 

v UL, o.z. 

Martin Klika 
člen 

PhDr. Václav Hofmann
místopředseda 

MUDr. Tomáš Zelenka
 člen

lékař
32 let

chirurgické oddělení
Nemocnice Most, o.z.

Tomáš Zíka
člen 

Ing. Petr Pípal
člen 

MUDr. Antonín Gabera
člen 

lékař 
33 let

dětská klinika IPVZ 
Masarykova nemocnice 

v UL, o.z.

Radek Novotný, DiS.
člen 

Mgr. Tomáš Kříž
předseda 

STÁVAJÍCÍ ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
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Poradna Infolistů

Lidská forma prasečí (mexické) chřipky 
je vysoce kontaktní, akutní virové one-
mocnění respiračního traktu způsobené 
chřipkovým virem typu A (H1N1). Je to 
RNA virus, patří do čeledě Orthomyxovi-
ridae, šíří se aerosolem, nepřímým kon-
taktem nebo asymptomatickými nosiči 
viru. Onemocnění obvykle začíná rychlým 
nástupem vysoké teploty, kterou provází 
zimnice, suchý kašel, kýchání, bolest hla-
vy, bolest „za očima", potíže s dýcháním, 
bolest v krku, extrémní únava a svalová 
bolest, zvracení nebo průjem. 
Sezónní chřipka má stejné příznaky 
a v případě pandemie je nebudeme moci 
od sebe odlišit.
Epidemiologické předpoklady vycházejí-
cí z Pandemického plánu ČR pro případ 
pandemie chřipky vyvolané novou vari-
antou chřipkového viru, který naleznete 
na http://pandemie.mzcr.cz.
Předpokládaný podíl obyvatelstva, kte-
ré onemocní chřipkou v ČR během 9 až 
15 týdnů od začátku pandemie, je při-
bližně 30 % populace, tj. více než 3 mi-
liony osob. Závažnost nemoci i počet 
nemocných lidí v jednotlivých věkových 
skupinách se budou lišit. Úmrtnost na 
chřipku se předpokládá u 0,37 % nemoc-
ných, což v ČR představuje téměř 12 000 
osob. Návštěva lékaře se očekává u 50 % 
nemocných tj. 1,5 milionu osob. Počet 
hospitalizovaných osob se předpokládá 
u 1 % onemocnělých, tedy přibližně 
30 000 osob. Míra intenzivní péče bude 

potřebná odhadem pro 15 % pacientů, 
kteří budou hospitalizováni a 50 % z nich 
může potřebovat mechanické ventiláto-
ry. Lze odhadovat pracovní neschopnost 
v důsledku nemoci anebo ošetřování čle-
na rodiny apod. cca 30 % – 40 % po dobu 
pěti až osmi pracovních dnů. Do 10 dnů 
může podle míry ohrožení onemocnět až 
40 % zdravotníků. 

JAK SE TEDY NA PŘÍCHOD EPIDEMIE 
PŘIPRAVIT:
1. Nemocnice má vypracovaný pande-

mický plán, který upřesňuje opatření 
konaná v rámci Národního pandemic-
kého plánu ČR.

2. Připravujeme se na vakcinaci zdravot-
nických pracovníků. 

3. Zřídili jsme vakcinační centrum.
4. Vybavujeme oddělení ochrannými 

pomůckami.
5. Předzásobujeme se dezinfekčními 

prostředky.
6. Edukujeme personál.
7. V čekárnách naší nemocnice najdete 

dokumenty Ministerstva zdravotnictví 
o prevenci a opatřeních při výskytu 
chřipky A/H1N1, které jsou určeny 
pro pacienty. 

CO TO Z MÉHO POHLEDU ZNAMENÁ 
V PRAXI?
a) Pandemický plán nám jasně určuje 

postup při vyhlášení pandemie. 
b) Probíhají poslední přípravy pro vak-

cinaci zdravotnických pracovníků.
c) Vakcinační centrum pro zdravotnické 

pracovníky je zřízeno v prostorách 

odběrové ambulance MNUL, o.z. 
v budově C.

d) Vybavení ochrannými prostředky 
(OOPP), kterými jsou: jednorázo-
vé rukavice, empír, čepice a jako 
ochrana dýchacího ústrojí respi-
rátor. Jedna z nejčastějších otázek 
personálu: Proč nestačí ústenka? 
Protože: Chirurgická ústenka chrání 
před aerosolem z dýchacích cest od 
osoby, která ji má nasazenou, ale ne 
proti pronikání patogenů k této oso-
bě z okolí.

 Respirátor (filtrační polomaska) 
chrání před aerosolem z dýchacích 
cest od osoby, která ji má nasazenou 
a současně chrání proti pronikání 
patogenů k této osobě z okolí díky fil-
trům. Nejvyšší ochranu má FFP3 kde 
je účinnost 99,5% a právě těmito vás 
v současné době vybavujeme a vy už 
teď víte proč.

e) Předzásobujeme se hlavně dezin-
fekčními prostředky na ruce, jejichž 
spotřeba v období epidemie mnoho-
násobně vzroste.

f) Již v současné době probíhají škole-
ní personálu, jak se chovat v období 
epidemie, na které jsem přizvala od-
borníky z firem, které nás zásobují 
dezinfekčními prostředky. V rámci 
školení probíhají také praktické ná-
cviky správné dezinfekce rukou.

g) Díky dokumentům, umístěným v če-
kárnách pacientů, se také snažíme 
informovat naší laickou veřejnost.

Jsme připraveni na příchod epidemie 
chřipky? 
Egypťan Sinuhet praví: „o zítřku předem 
nikdo nic neví.“ To sice ano, ale my jsme 
udělali všechno pro to, aby nemocnice 
byla i v případě epidemie bezpečná ne-
jen pro pacienty, ale i pro personál – a to 
není málo – nemyslíte?

Dana Vaculíková
oddělení hygieny

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Jsme připraveni na příchod epidemie chřipky? 
Masarykova Nemocnice

HA

NA

Váže se na receptory hostitelské buňky

Pomáhá 
iniciovat infekci

Ptačí 
polymeráza

Ptačí nebo 
lidská polymerása

Lidského nebo 
prasečího původu

Prasečího
původu

Ptačí 
polymeráza

Lidského nebo 
prasečího původu

Prasečího
původu

H1N1
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MUDr. Vlastimil Woznica – nový náměstek pro zdravotní péči
Nemocnice Teplice

MUDr. Vlastimil Woznica byl v září le-
tošního roku jmenován náměstkem pro 
zdravotní péči v Nemocnici Teplice, o.z. 
MUDr. Woznica dokázal vybudovat mo-
derní oddělení gastroenterologie v tep-
lické nemocnici a soustředit kolem sebe 
kvalitní tým. Je zástupcem krajského od-
borníka pro interní obory. Zastává názor, 
že současný lékař by měl mít dobré zna-
losti nejen ve svém oboru, ale měl by být 
orientován i v oblasti informačních tech-
nologií, rozumět sociálním a psychickým 
problémům svých pacientů, být i dobrý 
manažer a psycholog. Bydlí v Mostě, po-
tkat jej můžete s rodinou také v nedale-
kých Krušných horách, kde tráví vzácné 
volné chvíle, které se mu podaří ušetřit 
pro své blízké také při jeho společenské 
angažovanosti.
Připravit tento krátký medailonek nebylo 
jednoduché, protože zastavit pana dok-
tora Woznicu na cestě mezi lůžkovým 
oddělením druhé interny, pracovištěm 
endoskopie na poliklinice a kanceláří 
náměstka na ředitelství teplické nemoc-
nice je obtížný úkol.
„Již na studiích na lékařské fakultě Uni-
versity Palackého v Olomouci jsem pra-
coval jako studentská vědecká síla na 
II. Interní klinice – centrálním endosko-
pickém pracovišti. Mým učitelem byl 
prim. MUDr. Karel Axmann CSc., který 

mne a mnoho dalších přivedl ke gast-
roenterologii a endoskopii. Po studiích 
jsem v roce 1992 nastoupil na II. Interní 
oddělení Nemocnice Most a chtěl se vě-
novat gastroenterologii. Postupně, pod 
vedením prim. MUDr. Vokráčky, jsem se 
k tomuto cíli dopracoval. V roce 2001 
bylo vybudováno Centrální endoskopic-
ké pracoviště, které jsem vedl do prosin-
ce 2006, kdy jsem odešel pracovat do 
Nemocnice Teplice.
Během dvou let se nám podařilo z roz-
vráceného a špatně vybaveného oddě-
lení vybudovat akreditované pracoviš-
tě, které je jedno z nejlépe personálně 
a technicky vybavených pracovišť Kraj-
ské zdravotní, a.s. Otevřeli jsme zrekon-
struovanou lůžkovou část a nabízíme 
služby širokému okolí. Oddělení má so-
ciální zařízení na každém pokoji. Paci-
enti mají možnost využívat internetovou 
přípojku u každého lůžka. Vyměněn byl 
i signalizační systém „sestra – pacient“ 
a chodby jsou monitorovány kamerami. 
Pro pacienty jsme otevřeli společenskou 
místnost s velkou TV obrazovkou. 
Naším velkým cílem je vytvoření centra 
excelence jak nabídkou služeb a prostře-
dím, tak i vstřícností a profesionalitou 
personálu. Gastroenterologie je lékařský 
obor, který se zabývá onemocněním za-
žívacího a trávicího traktu, včetně jater 
a slinivky břišní. V České republice narůs-

tá počet onemocnění rakovinou tlustého 
střeva. Proto se snažíme zachytit toto 
onemocnění v co nejranějším stadiu, kdy 
jsou výsledky dostupné léčby nejlepší. 
Gastroenterologie a endoskopie nejsou 
jen plánované výkony, ale také akutní si-
tuace jako je krvácení do zažívacího trak-
tu. Na našem pracovišti zajišťujeme pro 
naše pacienty 24hodinovou endoskopic-
kou službu.
V září letošního roku jsem byl jmenován 
náměstkem pro zdravotní péči Nemoc-
nice Teplice. Je to pro mne nová zkuše-
nost a zajímavá práce. Běh událostí uká-
že, nakolik jsem schopen a nakolik mi 
bude dána možnost ovlivnit další vývoj 
nemocnice. Rád bych dovedl nemocni-
ci k získání akreditace podle národních 
akreditačních standardů SAK ČR, které 
jsou odvozeny z mezinárodních stan-
dardů kvality a bezpečí pro zdravotnická 
zařízení. V Teplicích je možno navázat na 
opakovaně obhájenou certifikaci podle 
norem ISO. Nezbytné je vybudovat nové 
operační sály, urgentní příjem a cent-
rální sterilizaci. Na tomto projektu pra-
coval již můj předchůdce MUDr. Michal 
Hanauer, MBA. Zaváděním nových metod 
zajistíme kvalitní péči pro pacienty i v bu-
doucnosti. Je nutné zpříjemnit prostředí 
pro nemocné na odděleních a pracujeme 
na možnosti nabídky odlehčovací péče 
na ošetřovatelsko-rehabilitačním oddě-
lení.
Velkým problémem nejen v teplické ne-
mocnici, ale i celostátně je nedostatek 
kvalifikovaných lékařů. Někteří odcházejí 
do soukromých ambulancí nebo i zcela 
mimo zdravotnictví. Velké množství mla-
dých lékařů odchází také do zahraničí. 
V medicíně je nutná týmová práce. Kva-
lifikovaný lékař se vychovává léta. Nelze 
jej nahradit ze dne na den.“
Věříme, že se panu doktoru Woznicovi 
podaří naplnit velká předsevzetí, která 
chápe jako naplnění skutečného a oprav-
du neformálního poslání lékaře v péči 
o pacienta a rozvoji nového moderního 
odvětví medicíny. Přejeme mu mnoho 
úspěchů, pohodu a stále dobrý kolektiv 
spolupracovníků. 

redakce Infolistů

MUDr. Vlastimil Woznica
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Přišel čas, kdy jsem se konečně dostal 
k realizaci svého dávného předsevzetí, 
darovat krev ve smyslu pomoci potřeb-
ným a jako vyjádření svého pozitivního 
postoje k tomuto činu. 
Jeden příhodný čtvrtek jsem se ocitl na 
Transfuzním oddělení Masarykovy ne-
mocnice, o.z. Krajské zdravotní, a.s. jako 
řadový občan, s úmyslem darovat něco 
své drahocenné tekutiny. 
Mé první obavy ze způsobu a formy od-
běru se rozplynuly hned po příchodu 
na zmíněné oddělení. Velmi přátelská 
atmosféra, vlídné přijetí a profesionální 
přístup k novým i stávajícím dárcům, byly 
pro mne, popravdě řečeno, velmi neob-
vyklé.
Ne na všech odděleních nemocnic, a to 
řečeno obecně, je tento přístup samo-
zřejmostí. Pravda, přišel jsem darovat 
krev, dárců je stále potřeba a zde se ode-
bírá zadarmo. Není to však to, o co se 
ochota personálu opírá. Panuje zde po-
hodová nálada, která je iniciována sesta-
vou tohoto oddělení. V čele s primářem 
MUDr. Jiřím Masopustem je zde i řada le-
titých zaměstnanců, kteří mají svou práci 
rádi a je to jejich poslání. Doplnění stavu 
o mladší a ochotné sestry je jen dalším 
pozitivním ukazatelem.
Po úvodním rozhovoru, kdy mne, jako 
„novice“, zasvětila do chodu oddělení 

pracovnice evidence dárců krve, jsem 
vyplnil jednoduchý úvodní dotazník, aby 
bylo jasno, s kým mají tu čest a dal si 
startující čaj pro načerpání tekutin. Poté 
jsem již „daroval“ zkušební vzorek krve 
a dále přešel do vyšetřovny, kde se dár-
cům věnoval sám primář oddělení.
Byl jsem „vyslechnut“ a opět poučen 
o dalších krocích mé cesty k funkci dárce. 
Vše probíhalo beze spěchu v přátelské 
atmosféře a pohodě. Následující odběro-
vá jehla, která mi byla zavedena, vůbec 
nevypadala strašidelně a zavedli mi jí 
bez mnou očekávané bolesti. Během ně-
kolika minut, které uběhly při sledování 
televizního pořadu jako voda, bylo hoto-
vo. S nohama nahoře jsem v pohodlném 
lehátku přečkal i možnost případné ne-
volnosti. Po odběru jsem přešel do odpo-
čívárny, kde jsem vydatně posnídal a od-
počinul si. Společnost mi opět dělala, 
jako prvňáčkovi, ochotná a příjemná se-
stra, která sledovala, jak jsem si s odbě-
rem poradil. Mohu za svou osobu říci, že 
odběr pro mne byl příjemným zahájením 
volného dopoledne, které mi po zásluze 
a ze zákona náleží. Navíc jsem nabyl i ba-
lení vitamínů. Chtěl jsem se s touto po-
zitivní historkou svěřit našim čtenářům 
a na závěr jim doporučit: darujte krev. 
Krom morálního kladného pocitu, že po-
můžete někomu potřebnému, budete se 

cítit v atmosféře Transfuzního oddělení 
skvěle a nová krev, která se vám doplní, 
vás navíc jistě omladí.

Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů

Darujte krev
Masarykova Nemocnice

Odběrní místnost

Transfuzní oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem 
– Odběry
ZVANÍ DÁRCI
Pondělí, úterý, čtvrtek od 7,00–9,30 
hodin. Dárci jsou zváni s ohledem 
na jejich krevní skupiny, které jsou 
v dané době potřeba pro zásobová-
ní nemocnic koncentráty červených 
krvinek tak, aby pokud možno nedo-
cházelo k nedostatku v dané krevní 
skupině nebo naopak k nevyužitel-
ným zásobám.
Objednat se k odběru je možné v evi-
denci dárců krve osobně nebo telefo-
nicky na čísle 477 113 468 (437).
NOVÍ DÁRCI 
Ti, kteří se rozhodli darovat krev po-
prvé, mohou přijít k odběru bez před-
chozího objednání, i když je lepší se 
předem telefonicky informovat o této 
možnosti v evidenci dárců na telefon-
ním čísle 477 113 468 (437).
ODPOLEDNÍ ODBĚR
Každé druhé úterý v měsíci vychází 
Transfuzní oddělení vstříc, dopoled-
ne zaneprázdněným dárcům, nabíd-
kou odběru krve od 14 do 16 hodin. 
V případě zájmu se přihlaste na tele-
fonních číslech 477 113 468 (437).

DARUJTE KREV – DARUJETE ŽIVOT

Směrová tabule 
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Transfuzní oddělení informuje
Nemocnice Most

V úterý 3. listopadu proběhla na Trans-
fuzním oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o.z. akce s názvem „Studentská 
kapka krve“. Jejím cílem bylo získat další 
nové dárce krve z řad studentů Univer-
zity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem. K odběrům krve přišlo celkem 
21 studentek a studentů. „Děkujeme 
všem, kteří k nám přišli svou krev daro-
vat. Věříme, že většina z nich bude v dár-
covství pokračovat i nadále. Děkujeme 
i vedení jednotlivých fakult, ústavů, ko-
lejí a menz za umožnění propagace Stu-
dentské kapky krve“, uvedl primář trans-
fuzního oddělení Masarykovy nemocnice 
MUDr. Jiří Masopust. Příští Studentská 
kapka krve je plánována na březen 2010. 
Těšíme se na další shledání se studenty 
UJEP na našem oddělení.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Studentská kapka krve

Každý jsme se již setkal se sloganem 
„daruj krev, daruješ život“. Mnoha lidem 
se to může zdát jako fráze, ale není tomu 
tak. Krev je nenahraditelná lidská tekuti-
na, bez které se člověk neobejde. 

V životě každého z nás může nastat situ-
ace, kdy tuto tekutinu bude potřebovat 
pro záchranu života svého nebo svých 
blízkých. Ať už při nemoci nebo náhlém 
úrazu. Dárcem se může stát každý člo-
věk ve věku od 18 do 65 let, který se cítí 
zdráv a neprodělal žádnou vážnou choro-
bu. Jestliže se rozhodujete, nebo jste již 
rozhodnuti darovat krev, máme pro vás 
několik základních informací o naší mos-
tecké transfuzní stanici. 
Transfuzní oddělení je nedílnou součástí 
společnosti Krajská zdravotní, a.s. – Ne-
mocnice Most, o.z. již řadu let a za do-
busvé existence prošla mnoha změnami. 
Nyní prospívá pod vedením primářky 
MUDr. Elišky Vyskočilové. Uvedené trans-
fuzní oddělení se nachází ve třetím patře 
polikliniky a přístup pro dárce je z boční 
strany hlavní budovy. Odběry krve pro-
bíhají v pondělí a to v době od 7°°hod 
do 10°°hod a v odpoledne od 13°°hod 
do 15°°hod a ve středu od 7°°hod do 
9°°hod. Noví dárci jsou vítáni kdykoliv 
ve výše uvedené dny a hodiny. Pravidelní 

dárci jsou obesíláni pozvánkou k perio-
dickému odběru krve.
Na transfuzním oddělení se neprovádí 
pouze odběry krve, ale zároveň odběry 
plazmy na separátorech a odběry autolo-
gní krve – autotransfuze. Naše pracoviš-
tě také spolupracuje s Fakultní nemocni-
cí Plzeň – při registraci a vyšetření dárců 
kostní dřeně.
Naši dárci se setkávají s příjemným 
a ochotným personálem v klidném pro-
středí.
Rozhodne-li se kdokoliv darovat krev, nic 
neztrácí, ale naopak získává, a to již po 
prvním odběru radost z překonání stra-
chu a obavy a vědomí, že pomohl zachrá-
nit lidský život.
Na vaší případnou návštěvu se těší ko-
lektiv transfuzního oddělení mostecké 
nemocnice.

Lenka Stejskalová a Iveta Lukáčová
zdravotní sestry

transfuzní oddělení
Nemocnice Most, o.z.

Pohodový odběr krve
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Z téměř 80 uchazečů ze všech částí EU 
bylo nejlepších 25 nominováno k ve-
řejné prezentaci do tzv. MINDBYTE do 
Bruselu. Odborná porota pak 29. října 
vyslechla krátké prezentace zástupců 
nominovaných řešení a vybrala 5 finalis-
tů, kteří 30. října v přibližně hodinovém 
vystoupení svá řešení podrobně před-
stavili a odpovídali na dotazy porotců. 
Vítězný projekt obdržel peněžitou cenu 
a všichni finalisté potom získávají pro-
stor k představení svých úspěšných řeše-
ní v evropských médiích. Na 4. a 5. místě 
se překvapivě umístily projekty z České 
republiky, konkrétně čtvrtý byl projekt 
„MPOC interoperability for emergency 
medical care“ (projekt zavedení mobil-
ní elektronické zdravotní dokumentace 
péče do vozidel Zdravotnické záchranné 
služby hl. města Prahy, využívající spe-
ciální výpočetní techniku, tzv. mobilní 
klinické asistenty) a pátý potom k naší 

radosti projekt Krajské zdravotní, a.s. 
„Dark Fiber PC network – Public Internet 
Access Points in 5 hospitals“ (Počítačová 
síť na bázi temných vláken – veřejný pří-
stup k internetu v 5 nemocnicích). Jádro 
řešení, představeného Martinem Hosta-
šem a Janem Pejchalem, vycházelo z pro-
jektu Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem „Veřejný internet v síti nemocnic 
Ústeckého kraje“, již dříve oceněného 
v národní soutěži „IT projekt roku 2007“, 
projektu spolufinancovaného ze struktu-
rálních fondů EU, státního rozpočtu ČR 
a z rozpočtu Ústeckého kraje (SROP, reg. 
č. CZ.04.1.05/2.2.00.4/2557, řešitel 
MNUL). Tentokrát byl představen aktuální 
i plánovaný rozvoj celého řešení a jeho ná-
vaznosti na výzkumný projekt „MediGrid 
– metody a nástroje pro využití sítě GRID 
v biomedicíně“ (Grantová agentura Aka-
demie věd ČR, program Informační spo-
lečnost – kód projektu 1ET202090537, 

spoluřešitel KZ, a.s.) a na projekt 
„Optimalizace logistických a obslužných 
procesů“, spolufinancovaného EU (Regi-
onální operační program Severozápad, 
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00147, řešitel 
KZ, a.s.). Ojedinělost našeho řešení spo-
čívá na koncepčním přístupu při budo-
vání regionální informační a telekomu-
nikační infrastruktury pro elektronizaci 
zdravotnictví, opírající se o nejlepší praxi 
v oboru, o využití otevřených a perspek-
tivních technologií a služeb (temná vlák-
na, MPLS VPN sítě, EduRoam, Shibbole-
th) a zejména pak v okamžitém využití 

řešení při transformaci 5 nemocnic Ús-
teckého kraje do Krajské zdravotní, a.s. 
a zpřístupnění vybudované infrastruktury 
při restrukturalizaci pracovišť Zdravotní 
záchranné služby Ústeckého kraje. Ře-
šení je také příkladnou ukázkou využití 
vícezdrojového financování ve zdravot-
nictví.

Ing. Martin Zeman
projektový manager

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Úspěch v evropské soutěži IT @ Networking Awards 2009 v Bruselu
Ve dnech 29.–30. listopadu 2009 se v Bruselu odehrálo finále prvního ročníku evropské soutěže IT @ Networking Awards 2009 
(IT @ 2009). Posláním soutěže je vybírat vynikající IT řešení v nemocnicích a zdravotnických zařízeních a přenášet je na pan-ev-
ropskou scénu. Soutěž chce nacházet průkopníky ve zdravotnickém IT, kteří navrhli nová řešení a také je s prozíravostí realizovali 
v praxi.

Martin Hostaš a Jan Pejchal
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Finanční dar pro onkologii
Nemocnice Chomutov

Miroslav Kalina, který se vyléčil z rakovi-
ny v chomutovské nemocnici, letos v létě 
již podruhé běžel trať dlouhou téměř pět 
set kilometrů, aby pro tuto nemocnici zís-
kal peníze. 8. října 2009 předal vedení 

chomutovské nemocnice symbolický šek 
na třicet tisíc korun.
Miroslav Kalina je zakladatelem občan-
ského sdružení Běh o život.
Cílem tohoto sdružení je podpora a zkva-
litnění léčebných podmínek a zdravot-
nického vybavení onkologických od-
dělení různých zdravotnických zařízení 
v rámci České republiky. V roce 2008 
proběhl nultý ročník Běhu o život. Miro-
slav Kalina ve 4. etapách uběhl 482 km 
z Loun do Ostravy za 14 dní. První ročník 
zahájil 29. 7. 2009 a do Ostravy dorazil 
5. 8. 2009. Na rok 2010 plánuje druhý 
ročník, během kterého chce stejnou tra-
su absolvovat v průběhu 7 dnů.
Během prvního ročníku běžec na trasách 
prodával trička s dobročinným emblé-
mem. Koupí jednoho přispěli lidé, kteří 
chtějí pomoci, onkologickému oddělení 

nemocnice v Chomutově částkou 250 ko-
run. Minulý rok Miroslav Kalina daroval 
na onkologické oddělení chomutovské 
nemocnice televizory. V letošním roce 
se mu podařilo takto sesbírat částku 
30.000 Kč. 8. října 2009 předal do rukou 
náměstka ředitele chomutovské nemoc-
nice a primářky onkologického oddělení 
symbolický šek na třicet tisíc korun.
Nemocnice darované prostředky využije 
na další zlepšení prostředí pro pacienty 
chomutovské onkologie.
Občanské sdružení Běh o život má zří-
zeno bankovní účet u Komerční banky 
č. 43-512629 0237/100. Získané finanč-
ní prostředky budou použity ve prospěch 
onkologických zdravotnických zařízení.

MUDr. Jiří Mrázek
náměstek zdravotní péče

Nemocnice Chomutov, o.z.

Akce se konala 22. 10. 2009 ve všech prostorech děčín-
ského Kina Sněžník. 
Přednesená témata, která si připravili lékaři, sestry a dal-
ší nelékařští pracovníci z nemocnic společnosti Krajská 
zdravotní, a.s. zabrala celý den. 
Přednášky byly, jak samotný název napovídá, zaměře-
ny na novinky z oboru, dále také na vzdělávání sester, 
multikulturní ošetřovatelství a na oblast prevence šíření 
nozokomiálních nákaz. Svou přítomností a úvodním slo-
vem podpořili konferenci vážení hosté – ředitel Nemocni-
ce Děčín, o.z. Ing. Václav Čečák, náměstek pro zdravotní 
péči KZ, a.s. MUDr. Jan Lami a vedoucí odboru ošetřova-
telství a hygieny KZ, a.s. Soňa Brabcová. 
Konferenci, které se účastnilo téměř 300 posluchačů z ce-
lého kraje a další internetoví uživatelé, mohli tyto přednáš-
ky sledovat v přímém přenosu prostřednictvím internetu. 
Velká účast, četné pozitivní ohlasy a zájem posluchačů 
nás mile překvapily. Již dnes bychom Vás tedy rádi opět 
pozvali do Děčína na další konferenci sester v roce 2010. 

X. Regionální konference sester 
Nemocnice Děčín

TRENDY MODERNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ
Trendy moderního ošetřovatelství – tento název nesla podzimní, již X. Regionální 
konference sester, kterou přádala Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 

Přednášející Martina Minaříková

Barbora Mudrová
hlavní sestra 

Nemocnice Děčín, o.z.
Moderátorka Marie Lulková
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Pracujeme na anesteziologicko-resuscitač-
ním oddělení nemocnice Most. Jsme akre-
ditované pracoviště s možností výuky. Roč-
ně se na našem oddělení podá kolem 8000 
anestezií pro potřeby 13 oddělení. Zajišťu-
jeme anestezii na šesti operačních sálech, 
ale také na komplementech jednotlivých 
oddělení. Jedná se o výkony charakteru ra-
dikálního, diagnostického, terapeutického 
i paliativního. Poskytujeme anestezii pa-
cientům všech věkových skupin. Pro ope-
rační výkony využíváme jak regionální, tak 
i celkové anestezie. Nezbytnou součástí 
anestezie je zajištění průchodnosti dýcha-
cích cest. Tímto přejdeme k samotným po-
můckám, které slouží k zajištění dýchacích 
cest a které najdete na našem oddělení.
Každý operační výkon má svá specifika 
a své specifické pomůcky. Nejvíce se to 
týká oborů jako je ORL, hrudní chirurgie. 
Představíme si teď obecně pomůcky k za-
jištění dýchacích cest. 
1. Nejzákladnější pomůckou je obličejová 

maska – nejde o stoprocentní zajištění 
dýchacích cest, ale je velmi důležitá pro 
prvotní zprůchodnění dýchacích cest.

2. Dále jde o vzduchovody – zajišťují prů-
chodnost horních cest dýchacích, podle 
místa a způsobu zavádění. Podle tvaru 
se rozlišují na ústní a nosní. Mají různé 
velikosti od dětských po dospělé.

 Ústní vzduchovody jsou na průřezu 
zploštělé trubice, jejich boční tvar odpo-
vídá zakřivení jazyka a připomíná tvar J. 
Je opatřen protiskusovou vložkou. 

 Nosní vzduchovody jsou polooblou-
kovité zahnuté rourky. Stěna je slabší 
než u ústních vzduchovodů. Také jsou 
různých velikostí od dětských až po 
dospělé. Použití nosních vzduchovodů 
u malých dětí není vhodné. Z důvodu 
možného poranění a krvácení do dý-
chacích cest.

3. Další pomůckou je Laryngeální tubus. 
Je to trubička s těsnící manžetou. Man-

žeta slouží k nasměrování tubusu do 
dýchacích cest.

4. Laryngeální masky – u nás máme LMA 
clasik, LMA Pro – seal, LMA flexibil, LMA 
Fas – Trach. LMA Fas – Trach je speciální 
laryngeální maska, přes kterou můžeme 
zaintubovat speciální rourkou. 

 U těchto pomůcek máme také různé ve-
likosti od dětských po dospělé. Orien-
tačně se jejich velikost určuje dle hmot-
nosti pacienta. 

5. Mezi další pomůcky patří laryngoskop 
– endoskopický přístroj určený k vy-
šetření dýchacích cest a k tracheální 
intubaci za kontroly zraku. Sestává se 
z držadla a lžíce. Nebo jsou vyrobené 
vcelku, z umělé hmoty (např. Penlon). 
Lžíce jsou několika velikostí a tvarů. 
Rovné lžíce jsou ve čtyřech velikostech 
(mužské, ženské, dětské a novoroze-
necké). Každá laryngoskopická lžíce je 
opatřena žárovičkou, což je zdroj svět-
la. 

 Na našem oddělení najdete také laryn-
goskop s koncovým flexibilním zakři-
vením tzv. McCoy. Máme ho ve dvou 
velikostech. Naše oddělení disponuje 
i videolaryngoskopem. 

6. Tracheální rourky – jsou to polooblou-
kovité zahnuté trubice. Na zevní konec 
trubic se napojuje dýchací okruh. Pro-
vést tracheální intubaci lze ústy i no-
sem dle charakteru operačního výkonu. 
Jsou vyráběné hladké (bez manžety) 
a opatřené manžetou. Manžeta se po 
zavedení naplní vzduchem. Ke kontrole 
tlaku v manžetě slouží určené mano-
metry. Jediným bezpečným způsobem 
zajištění dýchacích cest je použití en-
dotracheální roury s manžetou.

 Některé zvláštní druhy endotracheál-
ních rourek: 

 • rourky s vnitřní spirálou (vyztuže-
né) – které znemožňují zalomení 
endotracheální rourky 
 • Carlensovy a Whiteovy rourky – 
slouží k selektivní intubaci hlav-
ních bronchů, mají dvě manžety. 
Jsou specifické v hrudní chirurgii. 

7. Mezi další pomůcky patří zavaděče. 
Používají se při obtížné intubaci, kdy 
se zavaděč po navlhčení vsune do en-
dotracheální roury a poté zavede do 
dýchacích cest. Po úspěšné intubaci 
se zavaděč postupně vytáhne a zafixu-
je se endotracheální roura. Zavaděče 

jsou tvarovatelné dle potřeby. Další 
v řadě zavaděčů, které se používájí při 
obtížné intubaci, je zavaděč Bougie. Je 
vyroben na polyesterové bázi s lami-
nátovým potahem, který je dostatečně 
pevný a zároveň flexibilní při tělesné 
teplotě. Je dodáván nesterilní a po očiš-
tění a dezinfekci může být opakovaně 
používán. Zavaděč se zavede pomocí 
laryngoskopu k průdušnici a přes něj se 
zavede endotracheální rourka do prů-
dušnice pacienta. Tento typ zavaděče 
máme i dutý a je variantou s možností 
apnoické oxygenace.

8. Zaváděcí kleště – tzv. Magillovy kleště. 
Slouží ke snadnému zavádění endotra-
cheálních rourek, k zavádění odsáva-
cích cévek, k ošetření dutiny ústní. Jsou 
na dvou rovinách zahnuté a umožňují 
použití v dutině ústní, aniž by bránily 
v rozhledu. 

Všechny tyto vyjmenované pomůcky k zajiš-
tění dýchacích cest nám umožňují úplnou 
plicní ventilaci při operačních výkonech. 
Zajištění dýchacích cest pomocí některé 
z těchto pomůcek jde většinou bez problé-
mů. Ale jsou i takové případy, kdy dojde 
k obtížné intubaci. Například u pacientů 
s krátkým krkem, obezitou, problematickou 
velikostí zubů. Někdy jde o zánětlivé příčiny 
jako je epiglotitida, abscesy, nádory hrtanu 
a hltanu, struma. Po opakovaně neúspěš-
né intubaci endotracheání rourkou a jinými 
pomůckami přecházíme k tracheostomii – 
jde o umělé protětí a vyústění průdušnice 
na povrch a zavedení tracheostomické ka-
nyly. 
Chirurgické otevření dolních dýchacích 
cest:
koniotomie – jde o výkon zachraňující ži-
vot. Jedná se o zavedení silné jehly za úče-
lem zprůchodnění dýchacích cest.
Toto téma je široké a mohly bychom se 
ještě více rozepsat. Každý operační obor 
má svá specifika, jak při celkové anestezii 
zajistit dýchací cesty u pacienta. My jsme 
vás tímto článkem chtěly seznámit alespoň 
v kostce se základními pomůckami, které 
u nás používáme.

Martina Kratochvílová
Klára Borková

anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Nemocnice Most, o.z.

Pomůcky k zajištění dýchacích cest
Nemocnice Most

Různé druhy laryngeálních masek 
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Kožní oddělení teplické nemocnice má 
kapacitu 15 lůžek a k její lůžkové části 
přísluší: 2 ambulance – z toho 1 příjmová 
a 1 zahrnující venerologii. 
Na lůžkovou část jsou přijímáni také paci-
enti z jiných okresů, za dobré spolupráce 
lékařů těchto lokalit.
Kromě standardní péče o nemocné s ty-
pickými diagnózami kožního odděle-
ní, jako je Psoriasa, Pityriasa, ekzémy, 
bércové vředy, různé alergie, poruchy 
imunitního systému a jiné, je nabídnuta 
pacientům jak při hospitalizaci, tak také 
ambulantně doplňková terapie. Zahrnuje 
např. fototerapii, vhodnou pro dg. Psori-
asa, ekzém a akné. Nežádoucí chloupky 
u žen na obličeji je možno odstranit po-
mocí tzv. Brevifluxu. Pro odstranění kelo-

idních jizev a malých bércových vřídků je 
kožní oddělení vybaveno terapeutickým 
laserem BTL-2000.
Různé pigmentové névy a znaménka, 
která pacienta buď obtěžují nebo zdra-
votně ohrožují, je možno odstranit malým 
chirurgickým zákrokem v lokální aneste-
zii. Každé sebemenší, takto odstraněné 
znaménko, je odesíláno na histologické 
vyšetření a tak má pacient zpětnou kont-
rolu, zda šlo o zákrok léčebný, preventivní 
nebo kosmetický.
V kosmetologické ordinaci se provádí che-
mický peeling na tzv. problémovou pleť 
kyselinou glykolovou, dále skleroterapie 
metličkovitých cévek na dolních končeti-
nách a odstranění drobných nežádoucích 
útvarů na kůži dia-thermokoagulací. 

U pacientů s podezřením na kontaktní 
alergie se provádí testování – tzv. „Evrop-
ský standard“.
Všem klientům kožního oddělení teplické 
nemocnice je nabízen veškerý možný ser-
vis a péče dostupnými prostředky.
I přesto, že jsou naše možnosti omezené, 
těší nás, že poměrně velká část klientů 
nám vyjadřuje poděkování za naši péči 
a to jak osobně, tak v dotaznících spoko-
jenosti.
Největší odměnou je pro nás pacientovo 
sdělení, že nás rád opět vyhledá, až to 
bude jeho zdravotní stav vyžadovat.

Vladimíra Löfflerová
vrchní sestra kožního oddělení 

Nemocnice Teplice, o.z

Kožní oddělení 
Nemocnice Teplice
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Dobrou chuť přeje redakce Infolistů

KAPR PO ČÍNSKU
4 porce kapra (300 g), 2 lžíce oleje, sůl, 
2 stroužky česneku, na špičku nože mle-
tého zázvoru
Omáčka: 1 lžička škrobové moučky, sůl, 
1 lžíce sójové omáčky, 1 lžička vinného 
octa a 2 lžíce vody
Porce ryby očistíme a osušíme. Na pánvi 
rozehřejeme olej a rybu na něm po obou 
stranách osmahneme, osolíme, posy-
peme na plátky nakrájeným česnekem, 
zázvorem, zastříkáme horkou vodou, při-
klopíme a 15 minut dusíme. Škrobovou 

moučku rozmícháme se solí, sójovou 
omáčkou, octem a vodou. Měkkou rybu 
přendáme na nahřáté talíře. Do pánve 
nalijeme omáčku a mícháme, až začne 
houstnout. Nalijeme ji hned na porce 
ryby a podáváme s dušenou rýží a zel-
ným salátem.

RYBÍ POLÉVKA S KNEDLÍČKY
3–4 hlavy ze sladkovodních ryb, 150 g 
kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), 
50 g cibule, 4 zrna celého pepře a nové-
ho koření, sůl
Knedlíčky: 150 g rybího masa, žemle, 
vejce, petrželka
Hlavy ryb očistíme, opláchneme, zalije-
me studenou vodou, přidáme zeleninu, 
kousek cibule, sůl, koření a zvolna vaří-
me do změknutí zeleniny. Maso jemně 
rozsekáme nebo umeleme, přidáme ve 
vodě namočenou a vymačkanou žemli, 
vejce, sůl, zbylou cibuli a tak dlouho hně-
teme, až je hmota hladká. Utvoříme z ní 
malé kuličky, které zavaříme do scezené-
ho vývaru a zvolna je 5-6 minut povaří-
me. Do polévky vložíme uvařenou a na 
kostičky nakrájenou zeleninu a polévku 
podle chuti dosolíme a doplníme jemně 
nakrájenou petrželkou.

PALAČINKY S JABLKY A TVAROHOVOU 
NÁPLNÍ
1/4  l mléka, sůl, 1 vejce, 100 g polohrubé 
mouky, 100 g nahrubo nastrouhaných 
jablek, 100% tuk na pečení

Náplň: 150 g tvarohu, 1 žloutek, 1 lžička 
tekutého sladidla, 2 lžíce mléka, 3 lžíce 
dia džemu, 100 g dia kompotu
V mléce rozšleháme sůl a vejce, postup-
ně přidáváme prosátou mouku, jablka, 
a mícháme na husté těsto, které necháme 
půl hodiny v chladu odležet. Pak na tuku 
upečeme osm palačinek. Tvaroh mezi-
tím rozmícháme se žloutkem, sladidlem, 
mlékem a džemem. Palačinky potřeme 
náplní, stočíme a ozdobíme kompotem.

moučku rozmícháme se solí, sójovou 

TŘI RECEPTY PRO JINOU CHUŤ
V ČASE PŘEDVÁNOČNÍM SI REDAKCE INFOLISTŮ DOVOLUJE NABÍDNOUT NETRADIČNÍ MENU VHODNÉ I PRO DIABETIKY
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1. HISTORIE ÚZS

Vznik Ústavu zdravotnických studií UJEP 
Ústí nad Labem je úzce vázán na změny 
ve vzdělávání zdravotnických pracovníků, 
které vešly v platnost s účinností zákona 
96/2004 Sb. o vzdělávaní pracovníků 
nelékařských profesí.

Prvopočátky spolupráce byly založeny 
mezi bývalým rektorem UJEP Ústí nad La-
bem doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc., 
prof. MUDr. Ladislavem Pyšným, CSc. 
a řediteli jednotlivých zdravotnických 
škol v Ústeckém regionu. Tato spoluprá-
ce má svůj počátek v roce 2002, kdy se 
uskutečnila první jednání mezi ředitelem 
VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem Mgr. Mi-
lanem Riedlem o spolupráci v rámci 
zajištění vzdělání pro studijní obor vše-
obecná sestra, ředitelkou VOŠZ a SŠZ 
Teplice Mgr. Danou Šlechtovou o spolu-
práci v rámci vzdělávání studijních oborů 
fyzioterapie a ergoterapie a ředitelkou 
VOŠZ a SŠZ Most Mgr. Alenou Suchou, 
o spolupráci při zajištění vzdělávání ve 
studijním oboru porodní asistentka.

Vzájemná spolupráce vyústila v roce 
2004 v úspěšnou akreditaci bakalář-
ských studijních programů:

Specializace ve zdravotnictví, • 
studijní obor – fyzioterapie

Specializace ve zdravotnictví, • 
studijní obor- ergoterapie

Dále byl úspěšně akreditován studijní 
program:

Ošetřovatelství, • 
studijní obor – porodní asistentka 

Ošetřovatelství, • 
studijní obor – všeobecná sestra

Ústav zdravotnických studií vznikl v roce 
2003, vedení ústavu se ujal první ředitel 
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., který 
v této funkci setrval do prosince roku 
2007. Pověřeným ředitelem ústavu se od 
prosince roku 2007 stal MUDr. Tomáš In-
dra, MBA, který je k 1. 9. 2008 vystřídán 
současným ředitelem ústavu MUDr. Ví-
tězslavem Vavrouškem, MBA.

V roce 2008 proběhlo hodnocení ÚZS 
v rámci hodnocení Univerzity J. E. Pur-
kyně v souladu s§ 84 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a v rámci hodnocení ústav zís-
kal prodloužení akreditace pro všechny 
bakalářské studijní programy. Na druhé 
straně však hodnocení jednoznačně de-
finovalo problematiku dalšího rozvoje 
ústavu a naplnění všech funkcí, které 
přísluší vysokoškolskému ústavu. Na 
základě nové strategie budování Ústavu 
zdravotnických studií UJEP byly vedením 
univerzity k 30. červnu 2008 ukonče-
ny smlouvy o spolupráci s jednotlivými 
vyššími odbornými školami, které do-
sud katedrám ÚZS poskytovaly prostory 
a materiální zázemí pro výuku. V návaz-
nosti na změnu v dislokaci Fakulty uži-
tého umění a designu UJEP, která byla 
v souladu s Dlouhodobým záměrem UJEP 
přestěhována z dosud užívané budovy 
UJEP v centru města do nově rekonstru-
ované budovy B univerzitního kampusu, 
byla pro potřeby Ústavu zdravotnických 
studií UJEP od akademického roku 
2008/09 uvolněna budova v ul. Velká 
hradební 13 v Ústí nad Labem. Tento krok 
byl pro další budoucnost ústavu zásadní, 
jednak umožnil centralizovat výuku zajiš-
ťovanou dosud Ústavem zdravotnických 
studií v pronajatých prostorách VOŠZ ve 
třech různých sídlech Ústeckého kraje 
(SZŠ a VZŠ Most, J. E. Purkyně 272, SZŠ 
a VZŠ Teplice, Kapelní 2, SZŠ a VZŠ Ústí 
nad Labem. Moskevská 52) do Ústí nad 
Labem, dále umožnil přistoupit k bu-
dování ústavu jako součásti UJEP s těs-

nou vazbou na Masarykovu nemocnici 
v Ústí nad Labem. Těsná vazba na ne-
mocnici a soustředění všech oborů v jed-
né budově umožnilo optimálnější využití 
odborníků pří výuce a jejich zapojení do 
rozvoje jednotlivých kateder. Rovněž se 
dá předpokládat zlepšení vědecko-vý-
zkumné činnosti ústavu v souvislosti se 
vznikem nových klinik Masarykovy ne-
mocnice.

Ústav získal budovu, která je v majetku 
UJEP a která nabízí 2363 m2 plochy pro 
výuku a zázemí akademických pracovní-
ků. Budova je umístěna v samotném cen-
tru města a jako taková má přímé spojení 
MHD s dalšími součástmi UJEP, Ústřední 
knihovnou, Pedagogickou fakultou UJEP, 
Univerzitním knihkupectvím, Masaryko-
vou nemocnicí a vysokoškolskými ko-
lejemi. Přesunem pracovišť ÚZS do Ústí 
nad Labem tak lze řešit nejen problémy 
logistiky, ale také posílit doposud níz-
ký pocit sounáležitosti studentů ústavu 
k univerzitě.

V současné době je Ústav zdravotnických 
studií UJEP veden ředitelem MUDr. Vítěz-
slavem Vavrouškem, dalšími členy vede-
ní ústavu jsou:

 – prof. PhDr. Ing. Lenka Hajer-Müllero-
vá, Ph.D., působící ve funkci zástupce 
ředitele pro vědu a výzkum a zástup-
ce ředitele pro zahraniční vztahy.

Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem

Budova UZS UJEP v centru Ústí n. L.
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 – prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., pů-
sobící ve funkci zástupce ředitele pro 
rozvoj a informatizaci.

 – Mgr. Dana Šlechtová, zástupce ředi-
tele pro studium a zároveň statutární 
zástupce ředitele.

– MUDr. Tomáš Indra, MBA, zástupce 
ředitele pro vztahy s odbornou veřej-
ností.

 – Ing. Miloš Němeček ve funkci tajem-
níka ústavu.

V současné době je ústav prezentován 
třemi katedrami:

Katedra fyzioterapie a ergoterapie • 
pod vedením Mgr. Dany Šlechtové 
zajišťuje realizaci studijního progra-
mu – specializace ve zdravotnictví, 
studijní obor – fyzioterapie a stu-
dijní obor ergoterapie. Katedra má 
nejpočetnější zastoupení, za dobu 
své existence má již 148 absolventů, 
v akademickém roce 2009–2010 zde 
studuje 223 posluchačů. 

Katedra ošetřovatelství je vedena • 
PhDr. Ing. Lenkou Hajer-Müllero-
vou, Ph.D. a za dobu existence zde 
úspěšně studium ukončilo 42 absol-
ventek studijního programu ošetřo-
vatelství, studijní obor – všeobecná 
sestra. V akademickém roce 2009–
2010 katedra čítá 145 posluchačů.

Katedra porodní asistence, vedená • 
PhDr. Věrou Potužákovou, toho času 
na mateřské dovolené a zastupova-
nou Mgr. Janou Chráskovou, zajišťuje 
realizaci studijního programu ošet-
řovatelství, studijní program porodní 
asistence. Katedra má na svém kontě 
54 úspěšných absolventek, v akade-
mickém roce 2009–2010 čítá 118 
posluchaček.

V akademickém roce 2009–2010 bude 
na ústavu studovat celkem 485 poslu-
chačů.

Budoucnost ústavu spočívá v dalším 
především kvalitativním rozvoji. Jsou 
připravovány kombinované formy studia 
jednotlivých studijních oborů, které by 
umožnily zdravotnickým pracovníkům 
v daném oboru zvýšit vzdělání v souladu 
se zákonem č.96/2004 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů.

Snahou současného vedení ústavu je 
i příprava magisterského studijního pro-
gramu – specializace ve zdravotnictví, 
studijní obor – fyzioterapie. Základním 
předpokladem pro uskutečnění této vize 
je vybudování funkční laboratoře pohybu, 
která je nedílnou součástí vybavení ústa-
vu pro realizaci magisterského programu 
a zároveň zázemím pro rozvoj vlastní vý-
zkumné činnosti.

Rozvoj ústavu byl vázán nejen na ma-
teriálně technické zázemí, ale zejména 
na personální zázemí jednotlivých kate-
der. V současné době ústav zaměstnává 
17 odborných asistentů, z nichž 6 rea-
lizuje studium v doktorském studijním 
programu, 3 odborní asistenti v úvazku 
již studium dokončili, další 4 se připra-
vují studium zahájit v roce 2010.

Ústav spolupracuje s odborníky z jiných 
vysokoškolských institucí a odborných 
pracovišť, jako příklad je možno uvést 
dlouholetou spolupráci s prof. MUDr. Iva-
nem Dylevským, CSc., který se od samé-
ho začátku podílí na výuce posluchačů 
ústavu. Z dalších odborníků, působících 
na ústavu, nelze opominout působení 
doc. Miroslava Tichého CSc., doc. Jiří-
ho Votavy, CSc., doc. Feyreysla, CSc. a  
prof. MUDr. Šulcové. 

Ústav se zároveň snaží získat k těsné 
spolupráci i odborníky z Krajské zdravot-
ní, a.s., zejména lékaře z Masarykovy ne-
mocnice, kteří se stále ve větší míře zapo-
jují do přípravy posluchačů ÚZS a rovněž 
napomáhají k zaměření vědecké činnosti 
jednotlivých kateder.

Katedra fyzioterapie a ergoterapie rozvíjí 
spolupráci s rehabilitačním oddělením 
Masarykovy nemocnice pod vedením 
primáře MUDr. Pavla Maršálka, na za-
jištění přednáškové činnosti pro tuto 
katedru se podílí MUDr. Eva Lohniská, 
MUDr. Karel Edelmann, MUDr. Josef Sme-
tana a MUDr. Marta Vachová.

Na výuce a aktivitách katedry ošetřovatel-
ství se v současné době rovněž podílí řada 
lékařů z Masarykovy nemocnice. Katedra 
úzce spolupracuje s doc. MUDr. Pavlem 
Červinkou, CSc., doc. MUDr. Martinem 
Samešem, CSc., MUDr. Petrem Opleta-
lem, CSc., MUDr. Zikmundem a řadou 
dalších lékařů, kteří zajišťují výuku jed-
notlivých klinických předmětů.

Výuka katedry porodní asistence je 
garantována doc. MUDr. Jaroslavem 
Feyreyslem, CSc., z lékařů Masarykovy 
nemocnice se na přípravě budoucích 
porodních asistentek podílí MUDr. Lieh-
ne, MUDr. Smetana, MUDr. Vydrová, 
MUDr. Jančárková.

Co říci na závěr. Ústav je sice nejmladší 
součástí Univerzity J. E. Purkyně, předsta-
vuje však důležitou součást vzdělávací 
nabídky Ústeckého regionu, zabývající se 
přípravou kvalitně vzdělaných zdravot-
nických pracovníků, bez nichž se praxe 
zdravotnických zařízení neobejde. 

MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA
ředitel Ústavu zdravotnických studií

Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem
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Krajská zdravotní, a.s. podporuje vě-
deckou spolupráci od samého slouče-
ní nemocnic Ústeckého kraje do této 
společnosti. Společnost spolu se zod-
povědností za chod nemocnic převzala 
veškeré dosavadní vědecké granty na ná-
rodní úrovni (např. granty IGA Minister-
stva zdravotnictví) a v dalších uplynulých 
dvou letech pak podpořila vznik dalších 
nových grantových žádostí, které pomoh-
ly vědeckému bádání. 
V dnešním otevřeném světě, který má co 
nabídnout je vědecká spolupráce na me-
zinárodní úrovni samozřejmostí. Pro vědu 
a výzkum je kromě jiných dotačních titulů 
určen také 7. rámcový program Evropské 
komise pro vědu a výzkum. Tento pro-
gram nabízí podporu stovek projektových 
příležitostí bez účasti a administrativy 
národních ministerstev. Nové příležitosti 
se pravidelně objevují ve formě desítek 
nabídek na partnerství, nebo i v podo-
bě možností stát se zodpovědným za 
mezinárodní projekt jako koordinátor. 
Oddělení koordinace projektů Krajské 
zdravotní, a.s. ve spolupráci s Vědeckou 
radou KZ, a.s. již nějaký čas tyto nabíd-
ky šíří. I proto jsme se šéfem vědecké 
rady KZ, a.s. Martinem Samešem, CSc., , 
a s Ing. Martinem Zemanem z Masaryko-
vy nemocnice a ve spolupráci s kanceláří 
ředitele KZ, a.s. připravili informační se-
minář vysvětlující principy a možnosti 7. 
rámcového programu Evropské komise. 
S poutavou prezentací vystoupila doc. 
RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technolo-
gického centra Akademie věd ČR. Paní do-
centka Kinkorová je národním zástupcem 
pro oblast Health (Zdraví) v 7. rámcovém 
programu Evropské komise za ČR, profe-
sionálně se však zabývá i problematikou 

v oblasti E-health a etickými pravidly v bi-
omedicínském výzkumu EU, které dnes 
zdravotnické profesionály i pacienty pro-
vázejí na každém kroku. Seminář k mož-
nostem mezinárodní vědecké spolupráce 
byl určen nejen pro vědecké pracovníky, 
ale také pro zájemce z řad managementu 
naší společnosti. 
Prezentace paní docentky Kinkorové byla 
příkladnou ukázkou, jak profesionálně 
podané informace mohou rychle vést 
k další spolupráci. V následné diskusi 
jsme dospěli k dohodě, že lékaři z KZ, a.s 
se zájmem o mezinárodní vědeckou spo-
lupráci si do konce tohoto roku připraví 
své vědecké profily a to ve formě, která 
je určena pro 7. rámcový program EK. Na-
víc došlo k jednání ředitele Masarykovy 
nemocnice, o.z. MUDr. Jiřího Madara o 
dalších konkrétních krocích vedoucích 
k podpoře vědy a výzkumu. Dohodli jsme 
se například, že paní docentka Kinkoro-
vá obdrží profily těch našich vědců, kteří 
o to budou mít zájem a zorganizuje jejich 
představení v Bruselu možným partne-
rům a odborníkům z Evropy za účasti těch 
členů EK, kteří jsou za danou problemati-
ku v oblasti Health odpovědní. Tímto tedy 
vyzýváme všechny, kdo mají skutečný zá-
jem o mezinárodní vědeckou spolupráci, 
aby své profily dodali na Vědeckou radu 
KZ, a.s. a na oddělení koordinace projek-
tů KZ, a.s., rádi pomůžeme. 
Na závěr návštěvy paní docentky Kin-
korové v Ústí nad Labem jsme navštívili 
Centrum robotické chirurgie v Masary-
kově nemocnici, kde jsme měli možnost 
sledovat skvělou práci našich chirurgů 
s robotem Da Vinci.

Oddělení koordinace projektů KZ, a.s.  
bude distribuovat všem (těm kdo o to sto-
jí) obdržené informace o nových projek-
tových příležitostech v oblasti vědy a vý-
zkumu a to ve formě odkazů s krátkým 
vysvětlením. Projektová témata obecně 
jsou totiž velmi široká a nabídky jsou často 
aktualizovány – u 7. rámcového programu 
Evropské komise v mnohem častější frek-
venci. Proto informace o 7. RP EK budou 
Oddělením koordinace projektů KZ, a.s. 
vystavovány na intranetu KZ včetně vzo-
rového vědeckého profilu. Samozřejmě 
tu najdete i prezentace Judity Kinkorové 
a aktuální nabídky spolupráce zahranič-
ních partnerů. Uvnitř nemocnic stačí klik 
na: http://intranetkz/CIS/OKP/default.
aspx. V případě konkrétního zájmu je 
možno smluvit si u nás konzultace na 
milan.jansa@kzcr.eu, nebo volejte na 
724 169 063. 

Milan Jansa
manažer projektů KZ, a.s.

Věda a výzkum neznají hranice

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Personální změny v KZ, a.s.
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Nemocnice Děčín, o.z.
MUDr. Michal Hanauer
se stal primářem oddělení urgentní medicíny na základě výběrového řízení vyhlášeného KZ, a.s. 

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru
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Nové vybavení Traumatologického centra 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

V druhé polovině listopadu získalo Traumatologické centrum 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem nové přístroje a vyba-
vení. Modernizace a obnova zařízení přispěje ke zvýšení kvality 
vybavenosti a tím i ke zlepšení podmínek pro zajišťování speci-
alizované péče o pacienty se závažnými poraněními, kteří jsou 
do Traumatologického centra Masarykovy nemocnice přiváženi 
často v ohrožení života.

Součástí dodávek je nejen 
instalace, ale také odborné 
zaškolení personálu, který 
bude s novým vybavením 
pracovat. Traumatologické 
centrum získává nová trans-
portní lůžka s kompletním 
přístrojovým vybavením, 
multidetektorový CT pří-
stroj, ultrazvukový přístroj, 
anesteziologické vybavení, 
RTG C-rameno s 3D, RTG 
C-rameno (bez 3D), trauma 
navigační systém, soubor 
endoskopického vybave-
ní pro rigidní endoskopii, 
technické a přístrojové 
vybavení resuscitačního 

oddělení, vybavená urgentní dětská lůžka, lůžka resuscitační 
dětská s kompletním vybavením, ultrazvukový přístroj a endo-
skopické vybavení pro flexibilní endoskopii. Jednotlivé přístro-
je jsou umístěny na Emergency, radiodiagnostickém oddělení, 
centrálních operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačním 
oddělení, dětské chirurgii a Dětské klinice IPVZ MNUL, které 
tvoří ústecké traumacentrum. 
Traumatologické centrum MNUL zajišťuje, jako jediné v Ústec-
kém kraji, komplexní péči o zraněné v dospělém věku, u kterých 
je vyžadována vysoce specializovaná traumatologická péče. 
Jedná se zejména o polytraumata, sdružená poranění, závažná 
monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spo-
lupráci, artroskopickou operativu a péči o pacienty s poruchou 
kostního hojení a s infektem.
Přístroje byly pořízeny v rámci projektu „Modernizace a obno-
va přístrojového vybavení Traumatologického centra KZ – MN 
v Ústí nad Labem, o.z.“, který je spolufinancován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operač-
ního programu. Z prostředků Evropské unie je hrazeno 85 % 

z celkové hodnoty projektu, která převyšuje částku 77 milionů 
korun. Zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu.
Krajská zdravotní, a.s. se tímto projektem zaměřuje na zvýšení 
kvality péče prostřednictvím zlepšení podmínek pro transport 
a resuscitaci pacientů, pro monitorování a podporu vitálních 
funkcí při přijetí, zobrazovací diagnostické technologie, obno-
vu a doplnění vybavení chirurgických sálů, včetně vybavení pro 
miniinvazivní zákroky a peroperační zobrazování. 

-JK-

Multidetektorový CT přístroj

Endoskopická věž

RTG C–rameno s 3D zobrazením + traumanavigace
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Fotosoutěž

Roque de los Muchachos
Martin Dlouhý

Duha
Jana Šteflová

Cesta na jih, do středu a na východ
Dita Šajnerová

Západ slunce
Jana Vacíková

Večerní duha
Zdenka Svobodová

Ukrajina – Pod Hoverlou
Martin Dlouhý

Podzim
Jitka Rudolfová

Barvy, které zahřejí 
Lucie Vránová

Fotosoutěž našeho časopisu se do-
stala do závěru letošního roku. Nově 
v příštích číslech roku 2010 dává-
me prostor cestovatelům. Podělte se 
s námi o zajímavé zkušenosti se zdra-
votnictvím v zahraničí. Zašlete nám své 
cestovatelské zážitky, pochopitelně 
i s fotografiemi. Dále alespoň děkuje-
me našim nejčastějším přispěvatelům 
Ivě Broulíkové, Lucii Janalíkové, Ivě 
Doležalové, Marii Dolistové a dalším 
za objemné zásilky zajímavých foto 
příspěvků. 

redakce Infolistů
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Kouzelné Vánoce 
s kapří šupinkou 
pro štěstí 
a úspěšný nový rok

2010
přeje redakce Infolistů

Udělení cen Vědecké rady za rok 2008

Dne 2. 6. 2008 byla konstituována vědecká rada KZ, a.s. jako poradní orgán ředitele a náměstků společnosti. Navázala na pů-
sobnost Vědecké rady v Masarykově nemocnici od roku 2001. Vědecká rada má osm členů a předsedou byl na ustavující schůzi 
zvolen doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Na zahajujícím jednání byl přijat statut Vědecké rady a byly definovány hlavní směry činnosti. 

Současně byl aktualizován dotazník pro hodnocení vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti jednotlivých oddělení. 

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti byla oživena cena za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let, lékařů nad 35 let a ceny 
pro nelékařské profese. Byly odsouhlaseny celkové odměny ve výši 250 tisíc Kč na rok 2008. Výsledky hodnotili členové Vědecké 
rady v tajném hlasování.

Lékaři nad 35 let:
1. místo  
doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI
2. místo  
MUDr. Jan Procházka  
3. místo  
MUDr. Radomír Mach  

a úspěšný nový roka úspěšný nový rok

1919

a úspěšný nový rok

2010
přeje redakce Infolistůpřeje redakce Infolistůpřeje redakce Infolistůpřeje redakce Infolistů

Lékaři do 35 let:
1. místo  
MUDr. Aleš Hejčl  
2. místo 
MUDr. Aleš Hejčl  
3. místo  
MUDr. Robert Bartoš 

Nelékařské profese:
1. místo  
Lenka Tůmová  
2. místo  
Michala Lacmanová 
Jana Vodáková  
3. místo  
Bc. Lenka Drábková
Bc. Jitka Šimpachová

VÝSLEDKY NEJLEPŠÍCH VĚDECKÝCH PRACÍ ZA ROK 2008

tiskové oddělení KZ, a.s.
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datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání

1. 12. 2009 Konference „Prostředí v ordinaci“ CVDV MNUL – učebna I.
1. 12. 2009 Regionální konference „Myomy v gynekologii a porodnictví“ 

– akce již naplněna
CVDV MNUL – učebna III.

3. 12. – 5. 12. 2009 Focusing – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna V.
8. 12. 2009 Komunikace s agresivním pacientem a aktivní sebeobrana 

– akce již naplněna
CVDV MNUL – učebna II.

9. 12. 2009 Konference „Pacient po CMP a následná RHC péče“ 
– akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna III.

17. 12. 2009 Seminář „Alkohol a játra“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.

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

Odborné, vzdělávací a společenské akce 
 Krajské zdravotní, a.s.

CVDV se jen může snažit formou vzdělá-
vacích akcí upozornit na chování nesluči-
telné s etikou. Na možnosti neustálého 
zlepšování dovedností a schopností, 
které jak zdravotníkům, tak i pacientům 
mohou pomoci při řešení problémů pro-
fesních i osobních. 

Na rok 2010 plánujeme uskutečnit tyto 
akce:

Krizová intervence – 2 dny (leden, • 
únor)

cílem tohoto kurzu je účelné řešení  –
problému
rozpoznání krizového podnětu –
strategie řešení –
zábrana rozvoje škodlivých a de- –
strukčních obranných mechanizmů

Problematické situace v péči o seni-• 
ory (2x ročně)
Komunikace s pacienty se specific-• 
kými potřebami (2x ročně)
Mezilidské vztahy (2x ročně)• 

Multikulturní ošetřovatelství • 
(1x ročně)
Etika zdravotníka (1x ročně) • 

Všechny semináře jsou směrovány jako 
apel na zdravotníka, aby se choval jako 
profesionál, ctil etický kodex a nezapo-
mínal na empatii jak směrem k pacien-
tům, tak i rodinným příslušníkům. 

Mgr. Ludmila Šubrtová
centrum výchovy a dalšího vzdělávání 

KZ, a.s. 

SLUŠNÉMU CHOVÁNÍ VÁS MUSÍ NAUČIT RODIČE 

1) Lékaři zařazení podle původních 
právních předpisů si mohou vzdělá-
vací program zvolit.

2) Lékaři zařazení po 30. 6. 2009 musí 
plnit nové vzdělávací programy.

3) Délka přípravy uvedená v 185/2009 
Sb. je minimální a neodpovídá no-
vým VP (rozdíl až 3 roky).

4) Všechny nové obory mají základní 
24měsíční kmeny.

 Pořadí stáží v kmeni (interní a chi-
rurgické) bude zcela libovolné 

(2 roky) a bude záležet na organizaci, 
kam školence zrovna vyšle.

 Pouze obory, které mají svůj kmen 
(ARO, gynekologicko-porodnické od-
dělení, radiologie, patologie, psychi-
atrie, hygiena) budou mít druhý rok 
již ve svém oboru a tak pořadí stáží 
(libovolné) se týká pouze prvního 
roku.

5) Na stránkách MZČR k 30. 10. 2009 
je k dispozici: traumatologie, dětské 
lékařství, gynekologie a porodnictví, 

AIM (ARO), patologie, vnitřní lékař-
ství, psychiatrie.

6) Lékaři se do nástavbových oborů 
mohou hlásit až po atestaci ze zá-
kladního oboru. 

7) Primáři jako garanti by měli lékaře 
zařazené do oborů směrovat a vést 
dle platného VP. (Výkony svázané 
smlouvou s jiným ZZ jsou pro přihlá-
šení k atestaci nezbytně nutné!) 

Mgr. Ludmila Šubrtová
centrum výchovy a dalšího vzdělávání 

KZ, a.s. 

POSTUP PŘI REALIZACI VYHLÁŠKY O OBORECH 185/2009 SB.


