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Celý život se věnujete svému oboru,  6
proč jste si jej vybral?
Mládí do 18 let jsem věnoval sportu 
a chemii. Měl jsem v podkroví míst-
nost a svou laboratoř. Kdykoliv jsem 
slyšel houkat hasiče, trnul jsem, zda 
nehoří náš dům. Pak jsem se zamilo-
val do teorie relativity, jak speciální, 
tak obecné. Fotografie Alberta Einstei-
na i dnes zdobí mou pracovnu. Unitár-
ní teorie polí si nechávám na důchod. 
Do zdravotnictví jsem se dostal před 
30 lety jako pacient, který se zajímal 
o vyšetřovací metody a tehdy mi pri-
mář klinické biochemie MUDr. Petřík 
nabídl práci. Byla zde RIA laboratoř 
s dvoukanálovou spektrometrickou 
soupravou především k provádění 
renografií. Mým prvním úkolem bylo 
zavedení metody stanovení močo-
vého rezidua pomocí hipuranu I131. 
Klinická biochemie je velmi rozsáhlý 
a zajímavý obor, zvláště užitečný pro 
klinické obory. 

Je pro náš region a nemocnice v rámci  6
Vašeho oboru něco typické?
Pro náš region, a nejen pro něj, je nej-
větším problémem malý počet vysoko-
školáků a absence lékařů v laborator-
ním komplementu. Toto platí bohužel 
i v celostátním měřítku. Laboratorní 
vyšetření jsou nezbytným servisním 

zázemím téměř pro všechny lékařské 
obory. Neobejde se bez nich diagnos-
tika, ale i monitorování terapie. Labo-
ratoře zajišťují servis 24 hodin denně 
po celý rok. Všechny laboratoře pracují 
kvalitně dle normy ISO 9001 a některá 
pracoviště v Teplicích (hematologie 
a mikrobiologie) mají některé meto-
dy akreditované podle ISO 15189. 
Všechna pracoviště mají svou labo-
ratorní část kontrolovanou celostátně 
pracovištěm SEKK a SZÚ a dostávají 
certifikát nebo osvědčení metody.

Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve   6
vašem oboru v rámci krajských ne-
mocnic?
Vybavení v laboratořích se za 30 let 
mého působení podstatně změnilo. 
Ruční metody nahradily analyzátory, 
které automaticky zpracovávají vzorky 
biologických materiálů. Jsou počíta-
čově vybavené tak, že jsou schopné 
případně ředit zpracovávané vzorky 
a hlídat kvalitu stanovení. Po kontrole 
vysokoškolákem přenesou výsledky 
do laboratorního systému a ty jdou na 
klinická oddělení nebo jsou odeslána 
do ordinace lékařů požadujících tato 
vyšetření. Kvalita vybavení laboratoří 
se nyní v celé KZ, a.s. mapuje a vyhod-
nocuje z důvodu optimalizace labora-
torního komplementu. Obecně lze říci, 
že jsou v laboratořích přístroje velmi 
kvalitní, ale najdou se občas i přístroje 
zastaralé, především nižší ceny.

Jak vnímáte funkci Krajského odborní- 6
ka v kontextu zdravotnictví v Ústeckém 
kraji?
Jsem zástupce, ale Krajský odborník 
MUDr. Masopust je přístupný k odliš-
ným úvahám a bere mě jako rovno-
cenného partnera. Rozdíl v přístupu 
mezi námi určitý je, je to především 
oborová záležitost, ale vše je pouze 
o komunikaci a seznamování se s ji-
nými přístupy. Někdy se tím odstraní 
tzv. provozní slepota. Kontakt by se 
měl udržovat i s ostatními Krajskými 

odborníky, znát jejich požadavky a tím 
zkvalitňovat servis ke konečné spoko-
jenosti klientů KZ, a.s.

Co vidíte v rámci krajského zdravotnic- 6
tví, jako zástupce Krajského odborní-
ka, ve Vašem oboru jako prioritu? 
Jako prioritu vidím využití vzniku vel-
ké firmy KZ, a.s. s vydatným obratem 
laboratorního komplementu. Stáváme 
se zajímavým subjektem pro dodava-
telské firmy podobně jako laborato-
ře fakultních nemocnic. Zaměřením 
všech laboratoří lze např. na dvě firmy 
získat oproti stávajícím cenám slevy 
přes 30 % a uspořit na nákladech ně-
kolik desítek milionů korun. Další prio-
ritou, sjednocením metod, bychom se 
měli dopracovat ke stejným výsledkům 
a stejným referenčním hodnotám, ale 
i nejnižším cenám.

Jak si představujete kooperaci jednot- 6
livých oborů napříč KZ, a.s.?
Komunikace a kontakt mezi jednotli-
vými laboratořemi by měl být proti stá-
vajícímu mnohem intenzivnější. Bude 
třeba vytvořit svozovou službu a lo-
gistiku pro efektivní využití. Výsled-
kem komunikace by pak byla neustálá 
optimalizace a racionalizace provozu 
laboratorního komplementu. Důležitý 
je kontakt s klinickými obory, uspo-
kojování jejich požadavků a vzájemná 
informovanost o novinkách, umožňují-
cích další zlepšení.
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Za obsahovou správnost příspěvků plně 
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě  
tohoto vydání. 

Vážení přátelé, 
je mi ctí Vás pozdravit při příležitosti prvních narozenin 
Krajské zdravotní, a.s. Roční spolupráce mezi Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou a Vámi jako jedním z našich největ-
ších smluvních partnerů, který sdružuje nemocnice v Dě-
číně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, je 
opravdu přínosná a nás to těší. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna má v Ústeckém kraji při-

bližně 605 tisíc klientů (ze zhruba 830 tisíc obyvatel). Máme zde tedy majoritní za-
stoupení, a proto se snažíme o efektivní spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. Naším 
společným cílem je spokojenost klientů, co nejlepší zdraví pacientů a zajištění po-
třebné kvalitní péče pro všechny. Komunikace mezi VZP ČR a Krajskou zdravotní, a.s. 
probíhá na mnoha úrovních a je velkým úspěchem, že se stále zlepšuje a neobjevují 
se v ní žádné zásadní problémy. 
Jednoznačně největším společným úspěchem je nový chirurgický robot da Vinci pro 
výkon náročných operací, umístěný v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dále 
pak byly schváleny nové kapacity pro druhou MRI (magnetická rezonance), druhé CT 
(počítačový tomograf) a kapacity pro novou JIP v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem. Pro celou Krajskou zdravotní, a.s. byl pro 1. pololetí 2008 podepsán dodatek 
s přibližně 52% navýšením plánovaných výkonů v oblasti endoprotetiky. U této kapa-
city je pozitivní efekt opravdu viditelný. Nasmlouvání výrazně vyššího počtu plánova-
ných operací pro rok 2008 přibližně o polovinu je doprovázeno snížením čekací doby 
a významnou úlevou pro pacienty.
České zdravotnictví vždy patřilo k předním v Evropě, máme skvělé lékaře, obětavé 
zdravotní sestry a vzdělané pracovníky dalších profesí, kteří s námi prostřednictvím 
Krajské zdravotní, a.s. spolupracují a pečují o zdraví našich pojištěnců. Chceme tento 
standard udržet a rozvíjet i v dalších letech, a proto přejeme Krajské zdravotní, a.s. 
jen spokojené pacienty, kvalitní lékaře a pohodový zdravotnický personál. Ať se Vám 
daří.

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA 
Ředitel VZP ČR
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Představujeme zástupce Krajských odborníků Krajské zdravotní, a.s.

Ing. František Hájek - zástupce Krajského odborníka KZ, a.s. pro zobrazovací metody

Ing. František Hájek 
Vedoucí Oddělení klinické biochemie 
Nemocnice Teplice, o.z.
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I. interní oddělení, to jsou dvě standard-
ní stanice a jednotka intenzivní péče in-
terních oborů. Ráda bych Vás seznámila 
s tím, co se nám na oddělní podařilo, ale 
i s tím, co se dosud nedaří pro to, aby ošet-
řovatelská péče byla kvalitnější. Jednotka 
intenzivní péče má 13 lůžek, jsou zde hos-
pitalizováni převážně pacienti s interním 
a neurologickým onemocněním. Standard-
ní stanice mají celkem 70 lůžek s možnými 
přistýlkami. 
Na všech stanicích I. interního oddělení 
končí noční klid v půl sedmé ráno. Sestry 
budí pacienty nejdříve v půl sedmé. Před 
půl sedmou za běžných okolností nesmí 
na pokoje ani uklizečky. Ráno se začíná 
odběry biologického materiálu, v případě, 
že pacient nemá ordinovány odběry, může 
spát déle. Snahou je přizpůsobit denní re-
žim potřebám/požadavkům pacientů. 
Na jednotce intenzivní péče se osvědčilo 
používání informačního letáku pro pří-
buzné, kde jsou uvedena telefonní čísla, 
návštěvní hodiny, stručné vysvětlení moni-
torace vitálních funkcí, používaných zdra-
votnických přístrojů a informace o tom, 
co nemocný bude na oddělení během své 
hospitalizace potřebovat. K zavedení infor-
mačního letáku nás vedlo zjištění, že větši-
na příbuzných je rozrušena a není v dané 
situaci z pochopitelných důvodů schopna 
poskytnuté verbální informace zpracovat. 
Návštěvy jsou na jednotce intenzivní péče 
dvakrát denně. V některých případech lze 
domluvit návštěvy individuálně, během ce-
lého dne. Na standardních stanicích jsou od 
dubna letošního roku návštěvy denně od  
14 hodin do 17 hodin. 

Jsem moc ráda, že při zařizování jednotky 
intenzivní péče jsme zřídili důstojné místo 
pro možnost rozloučení příbuzných se ze-
mřelým. Tento prostor je také označován 
jako pietní místo. Zájem o rozloučení se 
zemřelým stoupá, někdy je to ta poslední 
možnost fyzické přítomnosti. Podařilo se 
již zapojit i duchovního, máme kontakt na 
katolického kněze, který v případě potřeby 
přijde. Domnívám se, že tato možnost roz-
loučení se zemřelým je pro fázi truchlení 
pro pozůstalé velmi důležitá. Usiluji o to, 
aby se nám podařilo v krátké době mož-
nost rozloučení se zemřelým v důstojném 
prostoru nabídnout na standardních stani-
cích. V současné době je rozloučení mož-
né v improvizovaných prostorách. Příbuzní 
mají možnost rozloučit se se zemřelým do 
dvou hodin po úmrtí.
Ošetřující personál se snaží poskytnout 
pacientovi takovou péči, kterou vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu potřebuje, tj. 
zohlednit jeho potřebu sebepéče, nedělat 
to, co pacient sám může a umí si udělat, 
byť to stojí ošetřující více času, aby se ze 
soběstačného pacienta nestal pacient ne-
soběstačný. 

Bazální stimulace je nejrozšířenějším im-
plementovaným ošetřovatelským koncep-
tem do každodenní ošetřovatelské péče na 
I. interním oddělení. Jsme jedním z mála 
oddělení v České republice, kde možnost 
proškolení v konceptu bazální stimulace 
dostal veškerý ošetřovatelský personál 
jednotky intenzivní péče. Bazální stimula-
ce ovlivňuje ošetřovatelskou péči během 
celého dne. Bazální stimulace je nejčastěji 
používána u pacientů s pozměněným sta-
vem vnímání (vigilní stav, závažné stavy, 

u pacientů po cévní mozkové příhodě). 
Den začíná pro pacienty, u kterých je ba-
zální stimulace indikována, buzením – 
iniciálním dotekem. Iniciálním dotekem 
jakoukoliv činnost u pacienta ošetřující 
začínají a končí. Provádí se koupele stimu-
lující, zklidňující a dle Bobatha. Chceme-
li pacienta povzbudit, provádíme koupel 
povzbuzující, při potřebě pacienta zklidnit 
se aplikuje koupel zklidňující. U pacientů 
s cévní mozkovou příhodou se doporučuje 
provádět koupel neurofyziologickou (ně-
kdy označovaná dle Bobath konceptu). Dle 
možností používáme pacientovy vlastní 
hygienické potřeby (známá vůně, konzis-
tence, předměty mu důvěrně známé). Do 
hygieny je možné začlenit masáž stimulují-
cí dýchání a vestibulární stimulaci. Biogra-
fická anamnéza, která je u těchto pacien-
tů získávána od rodinných příslušníků, je 
zdrojem cenných informací ohledně zvyků, 
návyků, oblíbených jídel a chutí, které se 
snaží ošetřující při péči o pacienta využít. 
Při hygieně dutiny ústní, snídani se prová-
dí orofaciální stimulaci, ústa se vytírají ob-
líbeným nápojem. Dle míry soběstačnosti 
je pacient krmen, nebo se může provádět 
asistované krmení. Hygienu dutiny ústní 
u pacientů ve vigilním stavu, nebo u všech, 
kde ji ošetřující provádí sami, se používa-
jí pacientem oblíbené nápoje džus, káva, 
čistá voda, bylinné odvary. Cílem je dodat 
těmto pacientům co nejvíce stimulujících 
impulsů. Orofaciální stimulace je další pr-
vek bazální stimulace, který lze u hygieny 
dutiny ústní a příjmu stravy do péče imple-
mentovat. Velmi oblíbené je polohování 
pacientů dle bazální stimulace (hnízdo, 
mumie atd.). Snahou je zapojit do ošetřo-
vatelské péče rodinné příslušníky, záleží 
na ochotě a spolupráci rodiny. Rodinní pří-
slušníci kladně hodnotí možnost účastnit 
se péče o svoje blízké. Pozitivní zpětná 
vazba od pacientů, rodinných příslušníků 
je motivací pro ošetřující, aby koncept dále 
aplikovali a rozvíjeli. Pro zjištění zpětné 
vazby je používán dotazník Implementace 
bazální stimulace do ošetřovatelské péče.
V loňském roce měla část ošetřujícího per-
sonálu možnost účastnit se kurzu Kineste-
tická mobilizace. Kinestetika je pohybový 
a komunikační koncept, který na základě 
analýzy pohybu umožňuje lépe pochopit zá-

Ošetřovatelská péče na I. interním oddělení 
Nemocnice Most

Hejtmanské dny

Masarykova nemocnice

Dne 30. 9. 2008 navštívil Dětskou kli-
niku Masarykovy nemocnice v Ústí n. L. 
hejtman Ústeckého kraje ing. Jiří Šulc.
Pan hejtman si prohlédl jednotku inten-
zivní a resuscitační péče pro děti a do-
rost, kde se léčí děti s nejzávažnějšími 
onemocněními z regionu. Tato jednotka 
je i součástí traumatologického centra. 
Pan hejtman rozdal dárky, pobesedoval 
s pacienty na stanici větších dětí a shlédl 

stav stanice kojenců a batolat. Tato sta-
nice již neodpovídá požadavkům dnešní 
doby a pan hejtman přislíbil podpořit její 
přestavbu.
Návštěvy pana hejtmana si vážíme, po-
važujeme ji za přínosnou a děkujeme za 
ni.

za Dětskou kliniku  
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.,  

vrchní sestra Marie Růžičková

Fotoreportáž z Hejtmanských dnů  
přináší redakce Infolistů 

klady lidského pohybu a využít pohybových 
rezerv pacienta. Předchází vzniku kompli-
kací z imobility. Důraz je kladen zejména na 
preventivní a rehabilitační podporu pohy-
bu. Kinestetická mobilizace podporuje fyzi-
ologický pohyb, mobilizuje klouby a svaly. 
Při polohování jsou používány běžně pou-
žívané pomůcky (deka, polštář). Pohyb je 
nutné vykonávat společně s nemocným za 
co nejmenšího užití síly. Chrání tak ošetřu-
jící před přetížením, které je často spojeno 
s pracovní neschopností ošetřujícího perso-
nálu. Manipulace s nemocným/postiženým 
probíhá šetrně za minimalizace bolesti. 
Nové ošetřovatelské koncepty mění rutin-
ní ošetřovatelskou činnost v terapeutické 
postupy. Sestry nyní například nechápou 
polohování pacienta jako pasivní činnost, 
kterou provádí, ale uskutečňují změnu po-
zice aktivně spolu s pacientem.

Na celém oddělení je při ošetřování chro-
nických ran výhradně používána metoda 
vlhkého hojení. V prvních třech měsících 
letošního roku bylo na oddělení ošetřová-
no větší množství pacientů s rozsáhlými 
dekubity 3. a 4. stupně, což je velkou vý-
zvou pro ošetřující personál.
V letošním roce je v rámci interních semi-
nářů kladen důraz na zlepšení komunikač-
ních schopností ošetřujících. Komunikace 
je zřejmě největší slabinou ošetřujícího 
personálu. Je možné, že v některých pří-
padech, i přes soustavné vzdělávání za-
městnanců oddělení nejen v komunikač-
ních dovednostech, dochází k pochybení 
v komunikaci mezi pacientem, rodinnými 
příslušníky a zdravotnickým personálem. 
Důležitější než někdy mluvit je umět na-
slouchat, vyslechnout pacienta a rodinné 
příslušníky. 

Zatím se nepodařilo prosadit přijmutí er-
goterapeuta jako nedílnou součást mul-
tidisciplinárního týmu a jeho zapojení do 
komplexní ošetřovatelské péče na celém 
oddělení. Domnívám se, že ergoterapie 
zde má své opodstatněné místo, a že je ne-
zastupitelná. Ergoterapie není nadstavba 
fyzioterapie, jak je někdy chápána. Nácvik 
soběstačnosti v rámci denních činností 
(například najíst se, obléci se) je pro pro-
ces uzdravování u pacientů se sníženou 
sebepéčí velmi důležitý. 
Cílem ošetřujících na I. interním oddělení 
je vhodným způsobem usilovat o uspoko-
jení nejen terapeutických, psychických, ale 
také sociálních, kulturních a duchovních 
potřeb pacientů/klientů. 

Hana Nedělková – vrchní sestra 
Nemocnice Most, o.z.

Hana Nedělková – vrchní sestra

Zdravotní sestra  
a hejtman Ing. Jiří Šulc

Návštěva na oddělení

Ing. Jiří Šulc a Ing. Luděk Rückl
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Kurz ušních operací 
Nemocnice Děčín

Dne 29. 8. se na ORL oddělení v Děčíně 
uskutečnil kurz středoušní chirurgie ve-
dený primářem ORL odd. ÚVN Střešovice 
MUDr. Michalem Navarou. 
Jedna z operací byla svým způsobem oje-
dinělá. Jednalo se o dosud v učebnicích 
nepopsaný patofyziologický stav, kdy se 
na podkladě častého čištění uší, resp. na 
podkladě recidivujících zánětů zvukovo-
du vytvoří jakoby další, falešný bubínek, 
což se projeví zhoršením sluchu. 

Když se Vám ušní doktor podívá do uší, 
tak Vám řekne, že nález je úplně normál-
ní, protože to tak skutečně vypadá. 
Takže hlavně pro Vás, milé dívky a dámy, 
klidně se šťourejte v uších dále a můžete 
skončit na operačním sále.
Další operace se týkaly především rekon-
strukce řetězu sluchových kůstek, který 
byl přerušen agresivním chronickým zá-
nětem.
Spolupráce mezi ORL Děčín a ÚVN Stře-
šovice trvá již mnoho let, naši lékaři mají 
možnost pracoviště v Praze kdykoli na-

vštívit, účastnit se operací, atd. Velmi im-
pozantně působí vybavení ÚVN, které asi 
nemá v republice obdoby. Také na našem 
pracovišti se najdou pěkné kousky, ale 
též archeologické vykopávky, které by se 

možná hodily do muzea, což bych si tímto 
dovolil Krajské zdravotní, a.s. navrhnout 
zřídit. Byla by to určitě zajímavost jak pro 
zdravotníky, tak i pro pacienty, a ještě by 
se třeba dalo vydělat na vstupném. 

 MUDr. Vítězslav Veselý, 
primář ORL Nemocnice Děčín, o.z.

Akreditace zdravotnických oddělení KZ, a.s.
pro praktickou výuku porodních asistentek

Novela zákona 96/2004 Sb. vešla v plat-
nost 1. 8. 2008 a mimo jiné obsahuje 
změny uvedené v § 45 odst. 1 písm. d), 

které stanovují povinnost vzdělávacích 
institucí realizovat praktickou část výuky 
ve studijním bakalářském programu obor 
Porodní asistentka pouze na akreditova-
ných pracovištích.
V praxi to znamená, že Krajská zdravot 
ní, a.s., respektive všechny odštěpné zá-
vody, musí zahájit akreditační řízení pra-
covišť podle zákona 96/2004 Sb., kde 
dosud probíhala praktická výuka porod-
ních asistentek.
Jedná se např. o lůžková oddělení inter-
ny, chirurgie, gynekologie, porodnice, 
dále o porodní sál, novorozenecké oddě-
lení a odbornou ambulanci gynekologa.
Vzhledem k tomu, že máme i nadále zá-
jem realizovat praktickou výuku studen-

tů zdravotnických oborů v našich pěti 
nemocnicích, zahájil Odbor vzdělávání 
potřebné kroky k podání žádosti akredi-
tační komisi o udělení akreditace Minis-
terstva zdravotnictví ČR. V této souvislos-
ti jsem již požádala o spolupráci vedení 
Ústavu zdravotnických studií, konkrétně 
Mgr. Danu Šlechtovou a na plánované 
pracovní poradě Odboru vzdělávání budu 
informovat referenty pro vzdělávání všech 
nemocnic spadajících pod KZ, a.s., aby 
připravili potřebné údaje a dokumenty, 
které žádost musí obsahovat.
 V případě kladného doporučení bude 
akreditace udělena na dobu šesti let.

Mgr. Hana Plachá 
Vedoucí odboru vzdělávání

Mgr. Hana Plachá 
Vedoucí odboru vzdělávání KZ, a.s.

Primář MUDr. Vítězslav Veselý 
ORL Děčín 

Představujeme OKB
nemocnice Chomutov

Oddělení klinické biochemie Nemocnice 
Chomutov, o.z. je laboratoří zpracová-
vající vzorky krve, moče, mozkomíšního 
moku, potu, žaludečního obsahu, výpot-
ku, stolice, atd. – z nemocničních odděle-
ní, od praktických lékařů a ambulantních 
specialistů okresu Chomutov. Labora 
toř se však zaměřuje především na paci-
enty hospitalizované v Nemocnici Cho-
mutov, o.z.
Oddělení disponuje vlastním odběrovým 
místem, pro nějž je vyškolena odběrová 
sestra s milým a příjemným vystupová-
ním. 
Provoz laboratoře lze rozdělit do dvou ča-
sově oddělených segmentů. V prvé řadě 
se jedná o základní denní provoz, který 
probíhá každý všední den od 6:30 do 
14:30. V tomto časovém úseku se zpra-
covávají jakékoliv vzorky, ať už vzorky 
odebrané od hospitalizovaných pacien-
tů, či pacientů v nemocničních odběro-
vých místnostech, nebo v neposlední 
řadě též vzorky svezené ze soukromých 
ambulancí okresu Chomutov. Po skonče-
ní základního denního provozu zůstává 
na pracovišti laborantka, která provádí 
pouze urgentní vyšetření (tzv. statimy) 
indikovaná nemocničními lékaři. Tento 
tzv. pohotovostní režim probíhá i po celý 
víkend.
Z hlediska organizačně - technického za-
bezpečení je nutné vyzdvihnout organi-

zaci příjmu materiálu a pohybu vzorku po 
laboratoři, kdy každý materiál vstupující 
do laboratoře je ihned označen čárovým 
kódem, který usnadňuje identifikaci pro 
personál i pro přístroje. V laboratorním 
informačním systému (počítačový pro-
gram) tak lze v každém okamžiku zjistit, 
kde se daný vzorek momentálně nachází 
a co se s ním děje. Dále jiný počítačový 
program (PSM) řídí rozdělování vzorku 
z hlavní zkumavky do menších zkumavek, 
jež jsou taktéž označeny čárovým kódem 
a které posléze zpracuje konkrétní analy-
zátor. Analyzátor změří vzorek a výsledky 
automaticky sám odešle do laborator-
ního informačního systému, kde poté 
prochází dvoustupňovou kontrolou. Po 
odsouhlasení výsledku lékařkou naší la-
boratoře je tento uvolněn a automaticky 
odchází do nemocničního informačního 
systému, kde je od této chvíle přístupný 
všem ošetřujícím lékařům. 
Vybavenost moderními analyzátory je již 
dnes zcela běžným rysem v téměř všech 
klinických laboratořích. Naše laboratoř je 
vybavena novým modelem biochemic-
kého analyzátoru, který kromě běžného 
principu spektrofotometrie obsahuje 
i fluorescenční detektor, jenž umožňu-
je provádět některá speciální vyšetření 
např. stanovení hladin léků spolu se zá-
kladními biochemickými parametry z jed-
né zkumavky. Další analyzátory slouží 

pro speciální imunochemická vyšetření, 
jakými jsou stanovení hormonů, nádoro-
vých markerů, analyzátor krevních plynů 
a jiné.
Na internetových stránkách (http://www.
nspcv.cz/cz/Content/FolderItem.aspx?-
folderid=190) je dostupná tzv. labora-
torní příručka, kde jsou uvedeny podrob-
nosti o jednotlivých vyšetřeních, pokyny 
k odběrům krve, zvláštním dietním ome-
zením pro některé odběry a informace 
o hodnocení výsledků.
Oddělení klinické biochemie v Chomu-
tovské nemocnici je velmi dobře vy-
baveno po technické stránce, kvalita  
práce je zajištěna certifikací dle normy 
ISO 9001:2000. Přístroje jsou obsluho-
vány lidmi, kteří společně vytvářejí poho-
dovou atmosféru za všech okolností.
Naše plány do budoucna vyplynou z cel-
kové koncepce komplementu Krajské 
zdravotní, a.s., až bude známa. Dříve či 
později dojde ke spojení biochemické 
a hematologické laboratoře.

Mgr. Lukáš Loub 
primář Oddělení klinické biochemie 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Mgr. Lukáš Loub 
primář Oddělení klinické biochemie 
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Urologie po rekonstrukci
Nemocnice Teplice

Oddělení urologie v Teplické nemocnici 
má dlouholetou tradici. 
Již 3. září 1945 byla urologie uznána jako 
první samostatné mimopražské urolo-
gické oddělení pod vedením velkého 
průkopníka oboru MUDr. Z. Rady, který 
dosáhl značného odborného věhlasu. Jít 
dále v jeho šlépějích se pak snažili i jeho 
další nástupci - MUDr. J. Černý, MUDr. J. 
Božovský a nynější primář MUDr. J. Mikš.
Od roku 1995 prodělalo oddělení řadu 
významných změn. K té poslední došlo 
v tomto roce, kdy vznikla potřeba moder-
nizace především hygienického zázemí 
oddělení. Modernizace koupelen a so-
ciálního zařízení byla započatá koncem 
března tohoto roku a díky nemalému úsi-
lí celého vedení nemocnice se rozrostla 
prakticky na celkovou rekonstrukci celé-
ho oddělení. 
Cílem vedení nemocnice je vytvoření 
zdravotnického zařízení, které by zce-
la odpovídalo duchu a požadavkům  
21. století. A právě urologické oddělení 
tuto změnu prodělalo jako první.
 Došlo k rekonstrukci nejen všech po-
kojů, které jsou maximálně čtyřlůžkové 
a poskytují odpovídající podmínky pro 
naše nemocné klienty, ale i všech dalších 
prostor včetně operačního traktu. Kromě 
úprav stavebního rázu bylo celé oddělení 
vybaveno novým nábytkem. 

V současné době oddělení disponuje  
26 lůžky, z toho jsou 3 lůžka pro poope-
rační péči, čtyři lůžka jsou nadstandardní 
a 1 pokoj máme vybaven pro dětské pa-
cienty. Všechny pokoje mají svůj TV přijí-

mač. Hygienické prostory jsou zcela nové 
a odpovídají jak požadavkům hygienic-
ko-epidemiologickému režimu, tak i sou-
časným moderním estetickým trendům.
V rámci KZ, a.s. naše oddělení dobře ko-
operuje s urologickým oddělením Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Tím 
můžeme svým klientům poskytnout prak-
ticky celé spektrum urologických výkonů. 
Na teplické urologii se provádějí i nároč-
né operace onkologické, jako je radikální 
operace prostaty a močového měchýře.

O pacienty se stará 5 lékařů stálých a je-
den externista. Čtyři z nich jsou nositelé 
atestace II. stupně. S kvalitním týmem 
ošetřovatelského personálu poskytuje-
me urologickou péči nejen pro obyvatele 
bývalého okresu Teplice, ale i pro značné 

množství pacientů z jiných regionů, pře-
devším Děčína, Prahy, ale i z jiných. 
Po vzoru urologického oddělení bude re-
konstrukce dále postupovat na další od-
dělení Nemocnice Teplice, o.z. 

Primář MUDr. Jiří Mikš

Od 1. 9. 2008 vykonáváte funkci ředi- 6
tele Masarykovy nemocnice. Co to pro 
Vás znamená?
Být ředitelem Masarykovy nemocni-
ce je pro mě velkou ctí, ale současně 
i velkou výzvou. Masarykova nemocni-
ce je v rámci Ústeckého kraje (a v ně-
kterých odbornostech i pro spádovou 
oblast mimo něj) přirozeným centrem 
s nejvyšší koncentrací specializované 
a superspecializované péče, v rámci 
Krajské zdravotní, a.s. je největším 
z pěti odštěpných závodů, které za-
hrnuje. Očekávání pacientů, zaměst-
nanců a vrcholového vedení, ale i jistá 
ctižádost mě vedou k zodpovědnému 
přístupu a maximální snaze je naplňo-
vat.

Doposud jste působil na pozici ředite- 6
le Nemocnice Děčín. Jaký je rozdíl být 
ředitelem děčínské a ústecké nemoc-
nice?
Aniž bych chtěl jakkoliv přeceňovat 
nebo naopak podceňovat velikost kte-
rékoliv nemocnice, domnívám se, že 
práce ředitelů v jednotlivých nemoc-
nicích - odštěpných závodech Krajské 
zdravotní, a.s. je velmi podobná. Kaž-
dá nemocnice má zcela jistě svá spe-
cifika, své problémy a své příležitosti. 
Řízení každé organizace má stanove-
ná pravidla. To, jak je která organizace 

úspěšná, pak závisí na nastavení pri-
orit, komunikaci a týmové práci uvnitř 
společnosti. Pro dosažení pozitivních 
výsledků je důležité zapojit do proce-
su řízení management na všech úrov-
ních a získat všechny zaměstnance 
k naplnění vytyčených cílů. U velké 
nemocnice jsou samozřejmě všechny 
tyto záležitosti komplikovanější.
V rámci Krajské zdravotní, a.s. je jistě 
velmi významná spolupráce mezi jed-
notlivými nemocnicemi, zejména při 
restrukturalizaci poskytované zdravot-
ní péče, která je v bližší či vzdálenější 
budoucnosti zcela nevyhnutelná.

V čem vidíte přínos své osoby? 6
Jsem přesvědčen, že s dlouholetými 
zkušenostmi ve zdravotnictví, s urči-
tou znalostí Masarykovy nemocnice, ve 
které jsem 11 let pracoval, se smyslem 
pro týmovou práci a otevřenou komu-
nikaci, s organizačními schopnostmi, 
korektním a odpovědným přístupem 
mohu být nemocnici prospěšný.

Velmi důležitá je podpora vrcholového 
vedení společnosti, kterou věřím, že 
jsem získal, které si velmi vážím a kte-
rou si budu chtít výsledky své práce 
udržet.

Jaké jsou Vaše cíle? 6
Budu-li chtít odpověď na tuto otázku 
trochu odlehčit, daly by se mé cíle shr-
nout jednou větou. Dobře fungující, 
prosperující nemocnice, poskytující 
komplexní a kvalitní zdravotní péči se 
spokojenými pacienty a spokojenými 

zaměstnanci. Přestože tento cíl by se 
mohl pro někoho zdát snadným, opak 
je pravdou. V současném prostředí ve 
zdravotnictví, které přináší stále vyšší 
požadavky zákazníků, požadavky na 
zvyšování kvality, neustálý a dynamic-
ký rozvoj nových technologií a léčeb-
ných metod, v prostředí s omezenými 

finančními a lidskými zdroji, v pro-
středí uskutečněných transformač-
ních kroků a zahájených reformních 
změn je jeho naplnění velkou výzvou 
a nelehkým úkolem. Mým cílem je 
nalezení určitého kompromisu k výše 
uvedenému. Předně bych chtěl zlepšit 
interní komunikaci, více zapojit ma-
nagement do rozhodovacích procesů. 
Dále bych se chtěl zaměřit a spolupra-
covat na rozvoji poskytované kvalitní 
zdravotní péče, na její restrukturaliza-
ci v souvislosti s novými přístupy zdra-
votních pojišťoven k její kontraktaci, 
v maximální možné míře využívat mo-
derní metody a technologie. Dotvářet 
prostředí odpovídající současným po-
žadavkům a trendům ve zdravotnictví. 
Podílet se na sjednávání zdravotní 
péče v „balíčkových cenách“, rozvoji 
jednodenní chirurgie a určitém pro-
filování jednotlivých nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a.s. V neposlední řadě 
pak hledat prostor pro vyšší motivaci 
a stabilizaci zaměstnanců. Podmín-
kou je dobře fungující infrastruktura, 
důsledný procesní a analytický přístup 
v rozhodovacích procesech, spoluprá-
ce nemocnic.

Redakce Infolistů

Rozhovor z novým ředitelem Ing. Luďkem Rücklem

Masarykova nemocnice

Slavnostní akt – zleva ředitel Nemocnice Teplice, o.z. Ing. Karel Prokop, 
primátor města Teplic Jaroslav Kubera, nám. hejtmana Ing. Petr Fiala  
a primář odd. MUDr. Jiří Mikš

Nové povlečení se líbilo i řediteli teplic-
ké nemocnice Ing. Karlu Prokopovi

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
Ing. Petr Fiala diskutoval s pacienty

Živá diskuse sester oddělení

Ing. Luděk Rückl – nový ředitel  
Masarykovy nemocnice, o.z.



ÁÁÁ pane dokrote – Otto Rajchert

Vnučka – Jana Matějková

Slunce v horách – Martin Hostaš

Vzkaz v láhvi – Lenka Kolingerová

Očko saje... Marie Dolistová

Červená kráska – Martina Šimková

Západ slunce – Martina Šimková

Východ slunce – Šárka Straková

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší 
Letní fotosoutěže. Autoři nejlepších foto-
grafií budou zveřejněni v Infolistech číslo 
19.

Pro velký zájem pokračujeme dále s no-
vým názvem Fotosoutěž čtenářů, která 
se tak stává naší pravidelnou rubrikou. 
Pro období do 30. 11. 2008 vyhlašuje-
me téma „PODZIM“. Fotografie s pod-
zimní tématikou můžete zasílat do 
redakce již nyní, první fotografie uveřej-
níme v Infolistech číslo 20.

Pravidla soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit zaměst-• 
nanci KZ, a.s. i široká veřejnost. 
Své fotografie s podzimní tématikou • 
zasílejte pouze v elektronické podobě 
na e-mail: infolistykz@kzcr.eu. 

Účastník soutěže souhlasí se zveřej-• 
něním zaslaných fotografií v časopise 
Infolisty a na webu KZ, a.s.
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Fotosoutěž

Krajská zdravotní, a.s. otevírá 
nové detašované pracoviště 
komplexního onkologického 
centra v Nemocnici Teplice, o.z.
Komplexní onkologické centrum Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. otevírá své nové 
detašované pracoviště v Nemocnici  
Teplice, o.z. Nově otevřené onkologické 
pracoviště je ambulantním zařízením ús-
teckého onkologického centra, které po-
může onkologickým pacientům zejména 
ze spádové oblasti. Krajská zdravot ní, a.s. 
zprovozněním nového ambulantního za-
řízení zvýší dostupnost a komfort služeb 
pro své onkologické pacienty z teplické 
oblasti. Na pracovišti v Teplicích budou 
prováděny úkony, spojené s podáváním 
chemoterapie, kdy budou pacientům am-
bulantní formou aplikována cytostatika - 
látky tlumící růst a rozmnožování buněk 
nádorových tkání.
Komplexní onkologické centrum Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
poskytuje komplexní onkologickou péči 
v Ústeckém kraji, především v okresech 
Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad La-
bem.
Oddělení je vybaveno 9O lůžky a 4 am-
bulancemi, kde je prováděna nejen akti-
noterapie - léčba ionisujícím zářením, ale 
i chemoterapie – léčba pomocí cytostatik 

u všech nádorových onemocnění, včetně 
maligních lymfomů. Oddělení onkologie 
potřebnými vyšetřeními zjišťuje rozsah 
onemocnění a dle zjištěného stádia cho-
roby stanovuje léčbu.

Komplexní onkologické centrum Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem
Komplexní onkologické centrum Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem provádí 
v rámci chemoterapie neoadjuvanci - léč-
bu předcházející vlastnímu radikálnímu 
zákroku, adjuvanci - doplňující, podpůr-
nou léčbu po zákroku, radikální léčbu, 
včetně souvisejících režimů, ale i palia-
tivní léčbu – léčbu mírnící bolest.
U zhoubných nádorů je prováděna che-
moterapie také před oddělením kmeno-
vých buněk, transplantací kostní dřeně 
na hematologické klinice ve Vojenské fa-
kultní nemocnici v Praze (VFN).
Onkologické centrum poskytuje i péči 
psychologa, s ohledem na zlepšení kva-
lity života nemocných.

Součástí oddělení je i Krajské pracoviště 
Národního onkologického registru (NOR), 
metodicky nadřazené všem okresním 
pracovištím NOR v kraji. Pracoviště za-
jišťuje sběr onkologických dat z ústecké 

oblasti pro Národní onkologický registr. 
Ústecké centrum spolupracuje s dalšími 
onkologickými centry v České republice 
i v zahraničí.
Komplexní onkologické centrum Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. je aktivním členem 
Kooperativní lymfomové skupiny v České 
republice, zajišťuje také poradní služby 
u onkologických pacientů v rámci multi-
disciplinární spolupráce v onkologii. Od-
dělení se podílí na několika odborných 
zahraničních studiích. V rámci chemo-
terapie využívá oddělení všech speciali-
zovaných a doporučených léčebných po-
stupů, a to nejen v kombinaci s dalšími 
léčebnými možnostmi, ale i s imunomo-
dulační terapií – léčebný postup, zvyšují-
cí obranyschopnost.

Jiří Vondra, tiskový mluvčí  
Krajské zdravotní, a.s.

Slavnostní otevření oddělení onkologie
Nemocnice Teplice

Náměstek hejtmana Ing. Petr Fiala  
slavnostně otevírá oddělení 

Primáři oddělení – MUDr. Milan Lysý, 
MUDr. Martina Chodacká  
a MUDr. Alena Jelínková

Oddělení shlédli i ředitel KZ, a.s.  
Ing. Eduard Reichelt a nám. zdravotní 
péče KZ, a.s. MUDr. Jan Lami



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: Josef Reichert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Personální změny v KZ, a.s.
Masarykova nemocnice, o.z. 
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MUDr. Maršálek
primář rehabilitačního oddělení

Lenka Benešová 
Vedoucí personálního a mzdového odboru KZ, a.s.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
3.11.2008 Seminář „První pomoc u akutních stavů“ CVDV MNUL - učebna III.

4.11.2008 II. Regionální konference „Mamologický den“ CVDV MNUL - učebna III.
5.11.2008 Seminář „Akutní příhody v pediatrii“ CVDV MNUL - učebna III.
6.11.2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL - učebna III.

11.11.2008 Konference „Ošetřovatelská péče o pacienty se stomií“ CVDV MNUL - učebna IV.
11.11.2008 Regionální sympozium gastroenterologického oddělení MNUL „One-

mocnění jícnu“
CVDV MNUL - učebna III.

12.11.2008 Konference „Pacient po CMP a následná RHC péče“ CVDV MNUL - učebna III.
13.11.2008 Regionální odborná konference Sester:  

Děčínská nemocnice se představuje
Kino Sněžník - Děčín

13.11.2008 Seminář „Enterální výživa“ CVDV MNUL - učebna III.
14.11.2008 Seminář „Orální a maxilofaciální chirurgie pro záchranné služby“ CVDV MNUL - učebna IV.
18.11.2008 Regionální odborná konference NELZP: Práce NELZP a RHB pracovní-

ků v rehabilitačním stacionáři
KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 
sál „O“

18.11.2008 Školící akce „Periferní žilní vstupy“ CVDV MNUL - učebna V.
19.11.2008 Konference „Novinky v intenzivní medicíně“ CVDV MNUL - učebna III.

19.11. - 21.11.2008 Kurz „Regionální anestézie“ CVDV MNUL - učebna V.
25.11.2008 Kurz „Centrální žilní vstupy“ CVDV MNUL - učebna V.
20.11.2008 Regionální odborná konference: Laboratorní metody  

ve zdravotnictví VI.
CVDV MNUL - učebna III.

26.11.2008 Regionální odborná konference NELZP: Péče o ženu a dítě (dětské 
a gynekologické oddělení)

KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z. 
kinosál

26.11.2008 XII. Regionální konference nelékařů: Chirurgie z pohledu zdravotní 
sestry

Kino OKO Chomutov

27.11.2008 Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“  
akce již naplněna

CVDV MNUL - učebna V.

Mgr. Vlasta Mikšová - Odbor vzdělávání KZ, a.s.

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


