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zeny zaměstnanci KZ, a. s.,
a použity z archivů jednotlivých nemocnic 
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plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Vážení čtenáři Infolistů,

poslední číslo roku 2019 vybízí k ohlédnutí a bilancování. 
A v případě společnosti Krajská zdravotní, největšího po-
skytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, je to ohlédnutí 
opět příjemné. Společnost má za sebou další stabilní rok 
ve znamení úspěchů a rozvoje. Je skvělé, že kardiologie byla 
uznána jako obor hrazený ze zdravotního pojištění. Vybudo-

váním záchytné stanice se podařilo naplnit předvolební závazek Ústeckého kraje. 
Nemocnice v Teplicích úspěšně prošla certifikací kvality. To je jen několik pozitiv-
ních zpráv z končícího roku. Tou nejlepší zprávou do budoucna je to, že Ústecký 
kraj zajišťuje společnosti Krajská zdravotní trvalou podporu. Zastupitelé schválili 
finanční spoluúčast na zásadních rozvojových investičních projektech společ-
nosti, které opět pozvednou zdravotnictví v regionu na vyšší úroveň. Především 
ale vznikne moderní a příjemné prostředí pro práci lékařů a dalšího personálu 
a ke spokojenosti pacientů.

Za dobré fungování společnosti se sluší poděkovat celému managementu, 
za obětavou práci pro zdraví nás všech potom lékařům, sestrám i dalšímu perso-
nálu. Právě díky jejich úsilí a přístupu je Krajská zdravotní špičkovým zdravotnic-
kým zařízením, jehož prestiž přesahuje hranice kraje. Přeji proto celé společnosti, 
všem nemocnicím a zdravotnickým pracovištím, aby se jim dařilo i v následují-
cích letech. A všem, kteří pomoc zdravotníků potřebují, aby to bylo jen v lehkých 
případech.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Ing. Petr Fiala
generální ředitel KZ, a. s.

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva KZ, a. s.

Mnoho krásných chvil 
v příjemné atmosféře Vánoc

a hodně osobních i profesních 
úspěchů v novém roce přeje

Ing. Jiří Novák

úspěchů v novém roce přeje

Ing. Petr Fiala
generální ředitel KZ, a. s.

předseda představenstva KZ, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, získala v pro-
gramu Start plus Národní ceny ČR v kategorii Podnikatelský sektor – velká organizace prestiž-
ní ocenění „Organizace způsobilá pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát Commit-
ted to Excellence 2 Star, který je oprávněna využívat tři roky. Záštity nad oceněními udílenými 
Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky převzali prezident ČR Ing. Miloš Zeman, 
předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Ra-
dek Ondráček a předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. Ocenění pro Krajskou zdra-
votní, a. s., převzal v prostorách Španělského sálu Pražského hradu dne 26. listopadu 2019 
předseda představenstva společnosti Ing. Jiří Novák spolu s náměstkem pro řízení zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Alešem Chodackým, který na slavnostním galavečeru za-
stoupil generálního ředitele společnosti Ing. Petra Fialu.

„Ocenění vnímám jako odměnu za systema-
tickou práci představenstva a managementu 
naší společnosti, kterou od roku 2014 napl-
ňujeme vize a cíle, jež jsme si stanovili. Pa-
tří mezi ně celková stabilizace ekonomiky 
společnosti Krajská zdravotní, systematický 
rozvoj všech jejích nemocnic a postupná mo-
dernizace zdravotnické techniky. Společnosti 
se daří i díky významné investiční finanční 
podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího 
jediného akcionáře a také díky dlouhodobé-
mu důslednému využívání dotačních titulů. 

Zvláštní důraz klademe v závislosti na hos-
podářském výsledku na odměňování zaměst-
nanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl 
možný, a všem se také za jejich práci a úsilí 
sluší poděkovat. Jsem rád, že se nám poved-
lo navázat na loňský úspěch, kdy společnost 
Krajská zdravotní získala Národní cenu České 
republiky za společenskou odpovědnost,“ 
uvedl Ing. Jiří Novák.

„Je nutné zdůraznit, že jde o další prestižní 
ocenění, které společnost Krajská zdravotní 

získala nebo obhájila v posledních letech. 
Podařilo se nám pro letošní rok opět získat 
certifikát od významné společnosti Bisnode 
pod záštitou CZECH TOP 100. Krajská zdra-
votní, jako jedna z ekonomicky nejstabilněj-
ších firem v České republice, splňuje nejpřís-
nější ekonomická kritéria pro získání Czech 
Stability Award,“ doplnil Ing. Petr Fiala, gene-
rální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

„Všechny nemocnice spadající v současné 
době pod společnost Krajská zdravotní jsou 
akreditovanými zdravotnickými zařízeními 
na základě splnění akreditačních standardů 
Spojené akreditační komise, o.p.s. Akredi-
tace zdravotnických zařízení je vzkazem pro 
veřejnost, že v zařízeních největšího poskyto-
vatele zdravotní péče v Ústeckém kraji může 
očekávat velmi dobrou úroveň poskytova-
ných služeb,“ dodal závěrem náměstek pro 
řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., 
MUDr. Aleš Chodacki.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Milí spoluobčané, 

blíží se čas Vánoc a také nový rok 2020. Přeji vám pohodové prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 
především zdraví, štěstí a mnoho dobrých rozhodnutí. Budeme se nadále snažit prohlubovat důvěru pacientů, oby-
vatel Ústeckého kraje, ve zdravotníky v našich nemocnicích, které společnost Krajská zdravotní, jeden z největších 
poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice, spravuje. Děkuji všem spolupracovníkům, lékařům, sestrám, 
dalšímu zdravotnickému personálu, ale i ostatním zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na rozvoji 
společnosti v roce 2019. Ať je ten další, kulatý rok pro nás všechny ve všech směrech úspěšný!

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní získala prestižní ocenění
Národní cena kvality České republiky Krajská zdravotní 

získala cenu 
v podobě lva

NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

v podobě lva
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Během září a října tohoto roku se na ortopedickém oddělení nemocnice v Chomutově 
podařilo ve spolupráci s vedením nemocnice a Krajské zdravotní, a. s., vybudovat dva 
nové nadstandardní pokoje. Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., tak vedle 
zajištění specializované zdravotní péče a rozšiřování spektra operačních výkonů dál po-
kračuje ve zkvalitňování nabízených služeb pro své klienty.

Během posledních dvou let se na orto-
pedii v Chomutově udála spousta změn. 
Po jmenování nového vedení v osobách 
primáře MUDr. Jiřího Jurči a zástupce pri-
máře MUDr. Jiřího Vrzaly se podařilo bě-
hem relativně krátké doby rozšířit a sta-
bilizovat lékařský tým na stávajících osm 
kmenových lékařů a tři externisty. Došlo 
nejen k výraznému nárůstu počtu operač-
ních výkonů, ale zejména k rozšíření jejich 
spektra. „V současnosti se na ortopedii 
v Chomutově provádí celá řada vysoce 
specializovaných operačních výkonů dale-
ko nad rámec okresního pracoviště, které 
jsou srovnatelné s klinickými pracovišti fa-
kultních nemocnic. Vedle běžných výkonů 
a standardních náhrad kyčelních a kolen-
ních kloubů i jejich reimplantací to jsou 
totální náhrady dalších kloubů jako rame-
na, hlezenního kloubu, zápěstí a drobných 
kloubů rukou. Dále je to artroskopická 
operativa včetně rekonstrukčních výkonů, 
kompletní chirurgie ruky a nohy, revma-
tochirurgie a operace dětských ortopedic-
kých pacientů. Nejen chomutovským, ale 
i pacientům ze širokého okolí se tak dostá-
vá a je nabízena plná ortopedická péče,“ 
říká primář oddělení MUDr. Jiří Jurča.

Ruku v ruce s rozvojem operativy a zdra-
votní péče na ortopedii v Chomutově 

dochází v posledních dvou letech 
i ke zkvalitňování nabízených služeb. 
V minulém roce pod organizačním vede-
ním vrchní sestry Bc. Moniky Šroubové 
proběhlo první kolo rekonstrukce orto-
pedického oddělení, kdy vedle oprav 

a výměny podlahy byl pořízen nový náby-
tek a televizory na jednotlivé pacientské 
pokoje. Na základě pozitivních ohlasů 
nejen od pacientů a zvýšeného zájmu
o nadstandardní pokoje došlo během září 
a října tohoto roku k vybudování dalších 
dvou nadstandardních jednolůžkových 
pokojů a tím k jejich rozšíření z původních 
dvou na stávající čtyři. Tato rozsáhlá rekon-
strukce proběhla ve spolupráci s vedením 
nemocnice a Krajské zdravotní, a. s., a ne-
obešla se bez nutné koordinace s dalšími 
provozy v nemocnici. Nové pokoje ihned 
vzbudily u pacientů velký zájem a ohlas. 

Tímto ale plány na rozvoj ortopedie v ne-
mocnici v Chomutově rozhodně nekončí. 
„Vedle udržení, resp. dalšího zlepšování 
zdravotní péče má vedení ortopedické-
ho oddělení v příštím roce za cíl dokončit 
rekonstrukci lůžkové stanice přestavbou
a modernizací sesterny. Dalším úkolem 
na příští rok je vyřešení asi jediného, ale
o to palčivějšího problému, a to je nedo-
statek lůžek, který se projevil v souvislosti
s enormním nárůstem operativy co 
do počtu i spektra výkonů,“ dodává 
prim. MUDr. Jiří Jurča.

Přejme tedy ortopedickému oddělení 
v Chomutově v příštím roce, vedle splnění 
vytyčených cílů, hodně úspěchů a spoko-
jených pacientů. 

redakce Infolistů

Nové nadstandardní pokoje se mohou pochlubit vkusným nábytkem, velmi pěknou bezbariérovou 
koupelnou, WC a plným vybavením v podobě lednice, mikrovlnné trouby, TV a wifi  připojení

Ortopedie v Chomutově má dva nové nadstandardní pokoje
Nemocnice Chomutov

Koupelna je vybavena sprchovým koutem Sociální zařízení je bezbariérové

Vstup do pokojů je zajištěn posuvnými dveřmi

V Nemocnici Děčín postupně probíhají 
dokončovací práce na přestavbě interního 
pavilonu. Termín předání stavby je pláno-
ván na měsíce leden a únor 2020. 

Dříve, než se budu věnovat celé stavbě 
a nově vzniklým oddělením, dovolte mi 
krátkou rekapitulaci příběhu, jak nový pa-
vilon vznikal. Na počátku bylo strategické 
rozhodnutí o vytvoření pracoviště magne-
tické rezonance v naší nemocnici. 

Dlouho jsme hledali vhodné prostory pro 
umístění. Žádné z možných řešení však 
nesplňovalo technické a medicínské pod-
mínky pro kvalitní umístění, a tak padlo 
rozhodnutí, že bude provedena přístavba 
prostor pro magnetickou rezonanci. V této 
chvíli se však objevila zásadní otázka. Ne-
máme vyhovující interní příjem, nemáme 
vhodné prostory pro gastroenterologické 
oddělení, nebylo by možné toto včlenit 
do nově plánované stavby? Zde přichází 
druhé zásadní rozhodnutí vedení KZ – při-
pravit komplexní projekt pro pavilon I s ur-
gentním příjmem pro interní obory, praco-
vištěm magnetické rezonance a oddělením 

gastroenterologie. Samotná stavba byla 
zahájena v lednu 2019. Součástí záměru 
je také reorganizace stávajícího gastro-
enterologického pracoviště v 1. PP na-
vazujícího pavilonu I – interny. Součástí 
realizace je i několik dalších vyvolaných in-
vestičních záměrů, jako např. rekonstrukce 
komunikací a parkovacích ploch, dodávka 
a montáž medicinálních plynů a osvětlení. 
Celkové náklady na výstavbu pavilonu tak 
činí asi 71,8 milionů Kč včetně DPH.

Rekonstrukce a přístavba, která probíhá 
za provozu interního pavilonu, je techno-
logicky a stavebně poměrně náročná. Vy-
žaduje velkorysost a trpělivost od našeho 
personálu i pacientů. Ještě není vše hoto-
vo, a tak si na konečný posudek počkejme 
do února 2020.

MUDr. Michal Hanauer, MBA 
ředitel zdravotní péče 

Krajská zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z.

Stavba pavilonu pro interní příjem a magnetickou rezonanci v děčínské nemocnici

Budujeme nová pracoviště: interní příjem Nemocnice Děčín
Nemocnice Děčín

Pracoviště urgentního příjmu (UP) v Ne-
mocnici Teplice, o. z., oslavilo 1. 11. 2019 
první rok od uvedení do provozu. 

Již v prvních měsících po zahájení činnosti 
bylo zřejmé, že z hlediska zajištění posky-
tování zdravotní péče se stalo pracovištěm 
klíčovým a vytížení tohoto pracoviště tuto 
skutečnost jen potvrzuje. 

„Urgentní příjem splnil naše očekává-
ní ve smyslu zefektivnění průniku všech 
neodkladných a akutních stavů, přispěl 
ke zlepšení směřování péče přímo k paci-
entovi a zároveň vytvořil účinný filtr stavů, 
které nejsou indikovány k hospitalizaci,“ 
říká vrchní sestra urgentního příjmu Dita 
Freibergová. 

V průměru poskytuje urgentní příjem v Ne-
mocnici Teplice, o. z., měsíčně ošetření 
5 500 pacientům a od ledna 2019 zdra-
votníci zajistili péči pro 54 955 pacientů. 
Tým urgentního příjmu tvoří vedoucí lékař-
ka, 31 zdravotníků na pozici nelékařského 
zdravotního personálu, 13 sanitářů a lé-
kaři jednotlivých odborností docházející 
na toto pracoviště.

Oddělení urgentního příjmu je koncipová-
no jako nízkoprahový UP. Tzn., že je zde 
poskytována zdravotní péče pacientům 
s akutním úrazovým nebo neúrazovým 
onemocněním nebo akutním zhoršením 
chronického onemocnění.

Je zde zajištěna 24hodinová péče v obo-
rech chirurgie, interna, neurologie a v době 
ústavní pohotovostní služby v oborech 
oční, urologie a ortopedie. Tři odborné 
chirurgické ambulance poskytují péči 
v denním provozu. Součástí oddělení je 
expektační pokoj se třemi lůžky, zajišťu-
jící krátkodobý diagnosticko-terapeutic-
ký proces. „Přístrojové vybavení našeho 

oddělení nabízí rychlou dostupnost dia-
gnostických vyšetření a zároveň je naše 
oddělení plně vybaveno přístroji pro vede-
ní rozšířené kardiopulmonální resuscitace 
včetně umělé plicní ventilace. Zvládáme 
tedy plně i situace, kdy dochází k selhá-
ní základních životních funkcí. Bohužel 
již první měsíce provozu nám ukázaly, že 
počet lůžek v expektační části není dosta-
tečný a do budoucna bude nutné zvážit 
možnosti navýšení kapacity lůžek pro ex-
pektační péči,“ dodává Dita Freibergová.

Protialkoholní a protitoxikomanická zá-
chytná stanice

Kromě urgentního příjmu se v teplické ne-
mocnici osvědčila i protialkoholní a pro-
titoxikomanická záchytná stanice, která 
funguje od 13. 5. 2019. „Do 15. 11. 2019 
jsme měli 395 klientů, z toho 48 ambu-
lantně ošetřených. Nejvíce klientů bylo 
z teplického okresu, pak z Ústí nad Labem, 
Mostu a Děčína,“ říká vrchní sestra protial-
koholní a protitoxikomanické záchytné sta-
nice Jaroslava Duchoňová. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Urgentní příjem v teplické nemocnici

Urgentní příjem je klíčový, v Teplicích funguje už rok
Nemocnice Teplice
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Endoskopické pracoviště gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., poskytuje široké spektrum diagnostických 
i terapeutických metod a je součástí oddělení, které má k dispozici i lůžkovou část a spe-
cializované ambulance. Vedoucím je primář gastroenterologického oddělení MUDr. Jiří 
Stehlík. Jde o komplexní endoskopické pracoviště, jedno z nejlépe vybavených v ČR, po-
skytující vyšší úroveň intervenčních výkonů digestivní endoskopie. Toto pracoviště zís-
kalo také statut centra pro screeningovou koloskopii v rámci Národního programu scree-
ningu kolorektálního karcinomu.

Screeningem kolorektálního karcinomu se 
rozumí organizované, kontinuální a vyhod-
nocované úsilí o časný záchyt zhoubných 
nádorů kolorekta prováděním preventiv-
ních vyšetření na okultní krvácení ve stolici 
(TOKS) ve věku od 50 do 54 let v jednoroč-
ním intervalu. V případě pozitivity testu je 
indikováno vyšetření konečníku a tlustého 
střeva – koloskopie. Od věku 55 let se 
asymptomatickým jedincům nabízí buď 
opakovaný test na okultní krvácení ve sto-
lici ve dvouletém intervalu nebo jako alter-
nativní metoda primární screeningová ko-
loskopie, která může být v intervalu 10 let 
zopakována.

Cílem screeningu je zvýšení časnosti zá-
chytu zhoubných nádorů kolorekta a před-
maligních lézí (tzv. pokročilého adenomu) 
a zvýšení podílu časných stadií kolorek-
tálního karcinomu na úkor stadií pokroči-
lých, což vede ke snížení úmrtnosti na toto 
onemocnění a jeho incidence. Dalšími cíli 
jsou redukce paliativních, nekurativních 

operací u pokročilých stadií onemocnění 
a dalších chirurgických či endoskopických 
palia tivních výkonů u neresekabilních 
nádorů.

Screening kolorektálního karcinomu se 
provádí u populace s běžným rizikem 
onemocnění ve věku nad 50 let, kteří jsou 
asymptomatičtí ve smyslu příznaků tohoto 
nádorového onemocnění.

Endoskopické odstraňování adenomů 
a časných karcinomů trávicí trubice tech-
nikou slizniční resekce nebo podslizniční 
disekce je trendem v celém vyspělém svě-
tě. Za poslední roky pravidelně narůstají 
počty endoskopií, nejvíce výkony s obtíž-
nými intervencemi. To také vyžaduje pečli-
vou přípravu, vzdělání a trénink specialistů 
lékařů i sester. Rovněž je třeba dokonalé 
a technicky velmi kvalitně vybavené zá-
zemí a sály. K tomu patří neodmyslitelně 
i možnost provádění výkonů v analgoseda-
ci či celkové anestezii s účastí anesteziolo-
ga a dospávací lůžka (recovery room) pro 
observaci pacientů vč. možnosti sledovat 
pacienty po výkonech na oddělení jedno-
denní péče. 

Gastroenterologické oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je nejen 
centrem pro prevenci kolorektální rakoviny 
s certifikací pro screeningové koloskopie, 
ale také akreditovaným pracovištěm vyš-
šího typu pro postgraduální vzdělávání 
v oboru gastroenterologie. Endoskopické 
centrum je rovněž vzdělávací základnou 
pro endoskopické sestry NCO NZO v Brně. 

redakce Infolistů

Skiaskopicko-skiagrafi cký komplet na oddělení gastroenterologie v Masarykově nemocnici

Primář gastroenterologie MUDr. Jiří Stehlík

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE UVEDENÁ VE VĚSTNÍKU

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče 
pro dospělé
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče 
pro děti
• Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární 
péče
• Centrum vysoce specializované zdravotní péče v ob-
lasti onkogynekologie
• Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče 
• Centrum vysoce specializované onkologické péče pro 
dospělé – KOC
• Centrum vysoce specializované hematoonkologic-
ké péče pro děti, které nedisponuje transplantační 
jednotkou 
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče 
v perinatologii 
• Centrum vysoce specializované pneumoonkochirur-
gické péče
• Centrum vysoce specializované onkourologické péče
• Centrum vysoce specializované komplexní péče pro 
léčbu dětského diabetu
(O získání statutu centra Krajská zdravotní požádala 
dne 23. 9. a stále čekáme na rozhodnutí.)
Nemocnice Děčín, o. z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty 
s iktem
Nemocnice Teplice, o. z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty 
s iktem
• Centrum vysoce specializované péče pro roztrouše-
nou sklerózu a neuromyelitis optica
Nemocnice Chomutov, o. z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty 
s iktem
Nemocnice Most, o. z.
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče 
v perinatologii

CENTRA SPECIALIZOVANÉ PÉČE NEUVEDENÁ VE VĚSTNÍKU
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
• Centrum s rozšířenou hematologickou péčí pro 
dospělé
• Centrum pro léčbu hemofilie pro dospělé
• Makulární centrum
• Kardiocentrum
• Traumatologicko-ortopedické centrum
• Artroskopické centrum
• Biomedicínské centrum
• Centrum robotické chirurgie
• HIV centrum 
• Centrum biologické léčby pro děti s revmatickými 
chorobami

SCREENINGOVÁ CENTRA
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
• Oddělení centrální endoskopie – provádění screenin-
gu nádorů kolorekta
Nemocnice Chomutov, o. z. 
• Mamodiagnostické centrum – provádění mamárního 
screeningu
Nemocnice Most, o. z. 
• Oddělení centrální endoskopie – provádění screenin-
gu nádorů kolorekta

Screeningová centra: Národní program screeningu 
kolorektálního karcinomu – Endoskopické centrum 
gastroenterologického oddělení

Masarykova nemocnice

Perinatologická centra slavila 
Den předčasně narozených dětí

Masarykova nemocnice a Nemocnice Most

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzi-
ty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětského a dorostového oddělení 
Nemocnice Most, o. z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně na-
rozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad. Obě zdravotnic-
ká pracoviště při té příležitosti uspořádala tradiční setkání zdravotníků 
s nedonošenými dětmi a jejich blízkými.

V Ústí nad Labem 16. listopadu 2019 proběhlo setkání ústeckých mini-
dětí, které hostilo rodinné centrum Pampalánie. Rodinné příslušníky spo-
lu s dětmi, které trávily na neonatologické klinice své první týdny života, 
přivítali MUDr. Tomáš Polanský, zástupce přednosty neonatologické kli-
niky, Lenka Nováková, vrchní sestra kliniky, další personál zdravotnické-
ho pracoviště a předsedkyně spolku Ústecké Miniděti, z. s., Mgr. Bc. Jana 
Jelínková. „Na akci dorazilo devět desítek dětí se svými blízkými. Oslavy 
probíhaly i na naší ústecké neonatologické klinice. Hospitalizovaní novo-
rozenci a sloužící zdravotní sestřičky byli oblečeni v neděli 17. listopadu 
do oděvů purpurové barvy,“ uvedl MUDr. Ing. Martin Pánek, lékař ústecké 
neonatologické kliniky a organizátor akce. Oslavy Světového dne předčas-
ně narozených dětí v Ústí nad Labem vyvrcholily nasvícením zámečku Vě-
truše purpurovou barvou. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního 
města Ústí nad Labem Ing. Petr Nedvědický.

V pátek 15. listopadu 2019 proběhly oslavy Světového dne předčasně 
narozených dětí v Mostě. Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo akci s názvem Posezení u ka-
fíčka! „Akce, na kterou dorazilo zhruba dvacet rodin, byla určena blízkým 
nedonošeňátek odchovaných v mosteckém perinatologickém centru. Bylo 
to velmi dojemné a krásné setkání v prostředí kavárny s dětským koutkem 
Majlisa v Mostě,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, která vede Dětské a doros-
tové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., a Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., jsou součástí perinatologických center. 
Krajská zdravotní, a. s., tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České 
republice.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Vrchní sestra Mgr. Martina Jůzová Nasvícený výletní zámeček Větruše

Setkání ústeckých minidětí v rodinném centru Posezení u kafíčka
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Dr. Ingrid Johana Concepción Samudiová, 
atestovaný neurochirurg ze středoame-
rické Panamy, je od léta na dvouleté stá-
ži na Neurochirurgické klinice Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. Proč si vybrala právě 
ústeckou nemocnici, jaký je cíl její stáže 
a jak se jí v ČR líbí si můžete přečíst v roz-
hovoru se stážistkou a přednostou kliniky 
prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc.

Dr. INGRID JOHANA CONCEPCIÓN 
SAMUDIOVÁ
Jak se vám líbí v České republice, Ústí nad 
Labem a Masarykově nemocnici?
Česká republika je z mého pohledu nád-
herná země. Jsem tu zatím krátce a znám 
jen některá místa, zejména Ústí nad Labem 
a Prahu. Mám však dojem, že ČR je na roz-
díl od průměrné latinskoamerické země 
organizovanou zemí s malou až střední 
sociální nerovností, s poměrně jednotnými 
sociálními službami. Mám zde ráda bez-
pečnost, snadnou dopravu, zdravotnictví, 
krajinu a nízké životní náklady. 

Masarykova nemocnice mě zaujala, pro-
tože všichni pacienti, bez ohledu na typ 
pojištění, zaměstnání a sociální postavení, 
jsou ošetřováni ve stejné nemocnici, navíc 
má tato nemocnice vysokou technologic-
kou úroveň, která je nezbytná pro posky-
tování péče na špičkové úrovni, zároveň 
vnímám i soucitný přístup k pacientům.

Proč jste se rozhodla věnovat se právě 
neurochirurgii?
Vždy jsem chtěla vše opravit. Když jsem 
byla malá holčička, chtěla jsem být prezi-
dentkou. O něco později jsem chtěla být 
právníkem a chránit lidi. Nakonec jsem 
na střední škole viděla muže na invalid-
ním vozíku a od té chvíle jsem se rozhodla 
studovat medicínu jako neurochirurg, aby 
mohl tento člověk se zraněním páteře cho-
dit. V tu chvíli jsem o tom ale nevěděla nic. 
Během mého tréninku v Panamě se ve mě 
vyvinula zvláštní přitažlivost pro neurovas-
kulární chirurgii.

Proč jste si pro stáž vybrala Masarykovu 
nemocnici v Ústí nad Labem?
Vždy jsem věděla, že nechci ab-
solvovat fellowship (dvouletá stáž 

na specializovaném pracovišti po atestaci) 
v Americe, a to z několika důvodů. Nemám 
ráda zdravotnický systém se sociálními 
rozdíly. Veřejné nemocnice v Latinské 
Americe nemají dostatek prostředků k léč-
bě pacienta a soukromé nemocnice jsou 
pro běžného občana relativně drahé.

V loňském roce jsem se zúčastnila neu-
rochirurgického kongresu AANS v New 
Orleans a potkala jsem profesora Same-
še po jeho přednášce. Mluvila jsem s ním 
o mém zájmu o neurovaskulární trénink 
a on mi popsal svou neurochirurgickou 
kliniku, typy operací provedených v jeho 
centru, a mluvili jsme zde o možnosti neu-
rovaskulárního tréninku. Potom jsem na-
vštívila v Ústí nad Labem neurochirurgický 
kongres a anatomický kurz WFNS. Setkala 
jsem se s lékaři, seznámila se s nemocnicí 
a od samého začátku jsem věděla, že by 
to bylo ideální místo pro můj trénink. Je 

to centrum s velkým počtem komplexních 
operací, s vysokou produktivitou ve srov-
nání s jinými středisky, které disponují vět-
ším počtem lůžek a operačních sálů. Navíc 
s technologií, vynikajícím akademickým 
programem a kvalifikovanými neurochirur-
gy v neurovaskulární oblasti.

Jaký je rozdíl ve zdravotnictví v ČR 
a ve vaší rodné zemi?
V současné době o systému vím jen málo, 
ale hlavní rozdíly, které najdu, jsou tři: 

• Nejprve, jak jsem již řekla, „stejná ne-
mocnice pro všechny pacienty“. V mé zemi 
máme tři různé systémy: veřejný systém, 
systém sociálního zabezpečení a soukro-
mé nemocnice. 

• Čekací doba na volitelný chirurgický zá-
krok může být v mé zemi velmi dlouhá, pro-
tože máme mnoho emergentních případů 
a často potřebujeme použít operační sál 

Dr. Ingrid Johana Concepción Samudiová

Lékařka z Panamy přijela do Ústí na dvouletou stáž. Oceňuje 
vysokou úroveň nemocnice a soucitný přístup k pacientům

Masarykova nemocnice

pro tento akutní výkon místo plánovaného 
výkonu. Naproti tomu ve zdejší nemocnici 
je velká většina akutních pacientů přijí-
mána noční směnu a je operována během 
nočních hodin. Vláda Panamy se chystá 
otevřít komplex nemocničních budov s ná-
zvem Ciudad de la Salud (Město zdraví), 
aby zlepšila kvalitu péče o naše pacienty.

• Často se v mé zemi zdravotnické vyba-
vení a technologie liší podle zdravotnic-
kého systému, ale tyto rozdíly nejsou tak 
obrovské.

Jak se vyrovnáváte se sociálními 
a kulturními rozdíly? Jaké jsou rozdíly 
třeba v jídle, mentalitě lidí a přístupu 
k práci?
Když jsme se rozhodli opustit naši komfortní 
zónu, měli bychom vědět, že budeme mít 
zbrusu novou sadu zkušeností, někdy 
jsou dobré, někdy jsou obtížné, ale nikdy 
nepoužívám pojmy špatné nebo negativní. 
Lhala bych, kdybych řekla, že všechno bylo 
snadné. Je to proces adaptace. Abychom 
porozuměli a poznali jinou kulturu, tak 
to vyžaduje čas, někdy měsíce, dokonce 
roky, ale tento proces je úžasný. Každý den 
dostávám mnoho pomoci od různých osob 
v nemocnici i mimo ni, zvláště s jazykem, 
a cítím to jako požehnání.
Provoz a servis zdejší neurochirurgie je vel-
mi propojený a soudržný, a to nejen mezi 
neurochirurgy, ale také se sesterským per-
sonálem operačních sálů a dalšími osoba-
mi služby. Je to jako velká rodina.

České jídlo je dobré a odlišné od panam-
ského jídla, které je bohaté na sacharidy 
a tuky. Panamané milují rýži, fazole a sma-
žená jídla. Raději nyní jím zeleninu a různé 
druhy masa a žádné zpracované sacharidy.

Jak budete trávit Vánoce? Dodržujete 
nějaké tradice, zvyky?
V Boha a Ježíše věřím. Studovala jsem 
v katolické škole, ale do kostela opravdu 
nechodím pravidelně. Myslím, že všechna 
náboženství jsou dobrá, pokud je hlavním 
cílem milovat a pomáhat lidem. Vánoce by 
se měly slavit v rodině a s láskou, proto se 
ke mně v letošním roce v Ústí nad Labem 
připojí moje rodina a společně oslavíme 
narození Ježíše.

Dokážete si představit, že byste v ČR 
zůstala?
Tato odpověď je nejobtížnější a zároveň 
nejjednodušší. Chci se vrátit do Panamy, 
abych do své země přinesla všechny nové 
znalosti, které pomohou panamským ob-
čanům. Ale navíc bych se měla vrátit do své 
země do práce. Chci pracovat ve své zemi 
a zlepšovat náš zdravotní systém a dávat 
naději svým lidem. 

Prof. MUDr. MARTIN SAMEŠ, CSc.
Jak často jezdí lékaři na stáž na vaši 
kliniku? Jak dlouho tu zůstávají? 
Na klinice pracují stážisté několika roz-
dílných zaměření a programů. Pregradu-
ální stáže u nás absolvují medici LF Plzeň 
v rámci výuky chirurgie a každoročně k nám 
dojíždějí též zájemci o obor neurochirurgie 
v klinických ročnících lékařských fakult. 

Postgraduální stáže u nás vykonávají lé-
kaři z naší oblasti před atestací traumato-
logie, chirurgie, stomatologie, neurologie 
apod. v rámci svých specializačních pro-
gramů, kde je vypsána nebo doporučena 
stáž na neurochirurgii. Stáž je obvykle 
na jeden měsíc. Dále jsou to stážisté z celé 
ČR v rámci specializační přípravy pro neu-
rochirurgii. Jsme akreditovaným centrem 
pro neurochirurgii a spondylochirurgii 
a na stáže přijíždějí lékaři v subspecializa-
cích – cévní neurochirurgie, neuroonkolo-
gie, spondylochirurgie, periferní nervy. 

Zahraniční stážisty vyučujeme v rámci 
Edukačního centra neuronavigace a per-
operačního zobrazení O-ARM a Edukač-
ního centra WFNS Skull Base Surgery 
Committe kategorie A v oblastech spon-
dylochirurgie, cévní neurochirurgie a baze 
lební a neuroonkologie.

Stáž lékařky dr. Ingrid Concepción je 
pro nás zajímavá a prestižní tím, že jde 
o tzv. fellowship na období dvou let. Ten-
to typ dlouhodobé stáže nebyl dosud 
na žádné neurochirurgii v ČR realizován. 
Fellowship je typická forma dvouletého 
postgraduálního vzdělání v USA, kdy si 
po složení neurochirurgické atestace vybe-
re lékař prestižní pracoviště pro zdokona-
lení ve své specializaci, které se bude celý 
život věnovat. 

Co by se u vás měla stážistka naučit, 
v čem se zdokonalit? Funguje to 
i obráceně? Učí se personál ústecké 
nemocnice od stážistky?
Měla by se zdokonalit v diagnostice, v roz-
hodování o indikacích operačních výkonů, 
v operační technice cévních onemocně-
ní, tzn. mozkových aneuryzmat, cévních 

malformací, v problematice ischemie 
mozku při zúžení a uzávěru mozkových 
cév. Pro naši stážistku je výhodou, že 
naše nemocnice je komplexním cerebro-
vaskulárním centrem s vysokým obratem 
cévních onemocnění řešených jak endo-
vaskulárně (Radiologická klinika MNUL), 
tak mikrochirurgicky (Neurochirurgická 
klinika MNUL). Vidí zde nejvyšší počet me-
chanických trombolýz v Evropě i na světě 
na 1 milion obyvatel za rok. Studuje ope-
race mozkových aneuryzmat, kterých se 
v MNUL od osmdesátých let operuje nejví-
ce v republice. Studuje indikace a operační 
výkon u zúžení krční tepny, těch se provádí 
na klinice ročně kolem 150, což je vysoký 
počet v mezinárodním meřítku. Navíc ne 
ve všech zemích provádějí tento výkon 
neurochirurgové. Učí se diagnostiku a vy-
šetřování na kvantitativní MR angiografii, 
metodu, která je v současnosti v ČR pouze 
v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích.

Dr. Ingrid je velmi pracovitá a oddaná 
oboru neurochirurgie. Kolegové ji vníma-
jí velmi pozitivně a často diskutujeme 
její názory a odlišnosti v přístupech v její 
zemi. Pokud řešíme konkrétní problém, 
přichází s odbornými literárními články 
a aktivně se podílí na názorovém spektru 
a na diskuzích. Její přítomnost zcela jistě 
vnímám jako obohacení odborného dění 
naší kliniky.

Má v Ústí dr. Ingrid Johana Concepción 
Samudiová nějaký konkrétní cíl, úkol?
Naším velkým zájmem je, aby dr. Ingrid roz-
šířila operaci karotid do své země. Dyna-
mický vývoj v oblasti léčby mozkových mrt-
vic mechanickou trombolýzou nám dává 
za pravdu, že pro indikaci tohoto výkonu 
je nutná komunikace radiologa, neurologa 
a neurochirurga (nikoliv cévního chirurga). 
Dále, aby přivezla do své země další nové 
metody a výkony v péči o pacienty s cévní-
mi onemocněními mozku.

Jak na stážistku reagují pacienti?
V komunikaci s pacienty je dr. Ingrid 
na klinice spíše zdrženlivá pro jazykovou 
bariéru. O to více pozorně sleduje referen-
ce o službě na ranním hlášení, které vede-
me v anglickém jazyce. Soustředí se na in-
dikační rozvahy, chirurgickou techniku 
na operačním sále a na výsledky po ope-
racích. Podílí se na publikacích naší kliniky 
především s tématem mozkových aneu-
ryzmat. Kromě toho pracuje denně v naší 
mikrochirurgické laboratoři při nácviku 
mozkových bypassů. Aktivity má i na Ana-
tomickém ústavu 1. LF UK v Praze. 

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Profesoři Martin Sameš a Takanori Fukushima 
z Duke University během live surgery
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XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti terapie 
ruky se letos uskutečnil v Ústí nad Labem. Třídenní akce se konala v přednáškových 
aulách kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2019. 
Prostřednictvím Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní (VIKZ) ji uspořádaly Neurochi-
rurgická klinika a Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. Kongres s více než třemi stovkami účastníků se stal největším setkáním 
lékařských specialistů ve dvanáctileté historii Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

Kongres proběhl pod záštitou České spo-
lečnosti chirurgie ruky České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), České 
společnosti terapie ruky ČLS JEP, Oldřicha 
Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, 
a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představen-
stva Krajské zdravotní, a. s. 

Slavnostního zahájení kongresu se ve čtvr-
tek 31. října zúčastnil Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel KZ, který poděkoval Ús-
teckému kraji nejen za trvalou investiční 
finanční podporu při obnově nemocnic, 
ale i finanční podporu setkávání špičko-
vých odborníků, jako je tento kongres.

„Jsem rád, že tak významný kongres ten-
tokrát hostí Krajská zdravotní, která pa-
tří k největším zdravotnickým zařízením 
v České republice, a že pořadatelství při-
padá hned dvěma špičkovým pracovištím 
v ústecké Masarykově nemocnici – neu-
rochirurgické klinice a klinice úrazové 
chirurgie. A navíc, že můžeme přivítat i vy-
nikající odborníky ze zahraničí. Jsem pře-
svědčen, že tento multioborový kongres 
přispěje k dalšímu profesnímu rozvoji jeho 
účastníků,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, který 
vyřídil pozdrav od předsedy představen-
stva společnosti Ing. Jiřího Nováka, jenž se 
konference nemohl zúčastnit.

Hlavním koordinátorem ústeckého Kongre-
su chirurgie ruky 2019 a jeho odborným 
garantem byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., 
z neurochirurgické kliniky. Druhým odbor-
ným garantem a koordinátorem kongresu 

byla MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D., z kli-
niky úrazové chirurgie.

„Chtěl bych poblahopřát oběma odborným 
garantům kongresu, primáři MUDr. Ivanu 
Humhejovi, Ph.D., a MUDr. Petře Meluzi-
nové, Ph.D., k perfektnímu a zajímavému 
odbornému programu. Je třeba ocenit i pří-
nos Kadaverózního kurzu horní končetiny, 
který kongresu předcházel v Anatomickém 
ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze, kde 
nejeden z nás na pitevnách trávil v dobách 
studií velmi krušné chvíle. Je dobré v sou-
vislosti s kongresem zmínit, že plánujeme 
po dostavbě nového pavilonu s operační-
mi sály, že se do Masarykovy nemocnice 
vrátí plastická chirurgie a rekonstrukční 
chirurgie dostane ještě mnohem více pro-
storu, než má nyní,“ uvedl MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

V dalších dnech v plenární sekci, společ-
né pro chirurgy i terapeuty ruky, vystoupili 
přední odborníci v problematice řešení po-
stižení a onemocnění ruky včetně zahra-
ničních odborníků. Následovaly paralelní 
sekce pro chirurgy, fyzioterapeuty a ergo-
terapeuty, v rámci kongresu měla premiéru 
i sesterská sekce. „Velmi nás potěšilo, že 
pozvání do plenární sekce přijali kapaci-
ty jako Prof. Dr. Martin Langer z Münste-
ru, Dr. Joris Duerinckx z Genku, Dr. Giulio 
Lauri z Florencie, Prof. Dr. Oskar Aszmann 
z Vídně a Dr. Wee Leon Lam z Edinburgu. 
Za zvláštní upozornění stojí i AO Trauma 

Sympozium pořádané v rámci kongresu 
pod záštitou AO Foundation, což je přední 
světová vzdělávací a výzkumná nezisková 
organizace pro chirurgickou léčbu traumat 
a poruch pohybového aparátu. Sympozium 
bylo zaměřeno na management poranění 
zápěstí a zúčastnili se ho přední odborníci 
na dané téma z České i Slovenské republi-
ky. V rámci kongresu byla poprvé v historii 
udělena i čestná cena České společnosti 
chirurgie ruky, kterou získal za celoživotní 
přínos oboru prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., 
z Kliniky plastické a estetické chirurgie 
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. 
Kongres z mého pohledu nejen splnil naše 
očekávání, kdy účastníci získali řadu od-
borných informací, ale přinesl i milá spole-
čenská setkání a navázání nových kontak-
tů,“ zhodnotil MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.

„Toto unikátní setkání přineslo jedinečnou 
možnost nejen se dozvědět o současných 
nejnovějších trendech v chirurgii ruky, ale 
také setkat se s předními odborníky v obo-
ru. Cílem kongresu bylo propojit všechny 
odborníky zabývající se chirurgií ruky na-
příč medicínskými obory a poskytnout jim 
možnost prezentovat výsledky své klinické 
a vědecké práce. Program nabídl zajíma-
vá témata, která nejsou často předmětem 
národních kongresů. Věříme proto, že 
kongres byl pro účastníky atraktivní a že 
se tato mimořádná akce po všech strán-
kách vydařila. A to nás srdečně těší,“ řekla 
MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Odbornými garanty byli MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., (vpravo) 
a MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D. (vlevo)

Setkání přineslo možnost dozvědět se 
o nejnovějších trendech v chirurgii ruky

Krajská zdravotní hostila Kongres chirurgie ruky, největší 
setkání lékařských specialistů v historii společnosti

Masarykova nemocniceKaždý rok nastupují do nemocnic Krajské 
zdravotní, a. s., mladí lékaři a lékařky. 
S jakými ambicemi, cíli a očekáváními při-
cházejí na své první pracoviště? I to nám 
v rozhovoru pro Infolisty prozradil jeden 
z nich, MUDr. Prokop Seif, který pracuje 
na Anesteziologicko-resuscitačním oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Most, o. z. 

Jakou fakultu jste studoval a proč jste se 
rozhodl pro práci v Mostě?
Jsem absolvent 1. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy. Pro Most jsem se rozhodl pře-
devším z důvodu, že jsem zdejší. Tvrdím, 
že naše město je významně lepší a hezčí, 
než si o něm zbytek republiky myslí. Ne-
přestávám propagovat, jak super máme 
okolí, hory, zeleň ve městě, sportovní vy-
žití a pokud každý zůstane v Praze nebo 
odejde do „lepšího“ města, tak se tu další 
věci, například služby, nezlepší.

Bylo ARO vaší první volbou?
Bylo. Chvíli jsem přemýšlel o traumatolo-
gii, ale na konci čtvrtého ročníku, kdy se 
medici jen po očku rozkoukávají mezi pa-
cienty a neumí nic, mě oslovila parta lidí 
z Fyziologického ústavu 1. LF UK, jestli se 
nechci začít věnovat simulační medicíně 
a od toho už byla cesta k anesteziologii 
velmi krátká.

Jaký cíl jste si dal do začátku svého 
působení v Nemocnici Most?
Naučit se základy oboru. Chci dělat svoji 
práci dobře a jistě. Jde o bezpečí pacientů! 
I to je důvod, proč jsem rád, že mám mož-
nost pokračovat v tom, co jsem dva roky 
dělal ve škole – výuce. Na fakultě jsme měli 
s kolegy možnost stát u rozvoje centra me-
dicínských simulací ve zmíněném Fyziolo-
gickém ústavu. Simulace, jako metoda vý-
uky, jsou velmi účinné a díky primáři, který 
této myšlence fandí, můžu v nemocnici 
stát u zrodu povinných kurzů základní prv-
ní pomoci, do budoucna snad i rozšířené 

resuscitace, pro lékaře všech oborů. To je 
slušná výzva a dělá mi to radost. Navíc mě 
těší, že mi pan primář umožnil mít zkráce-
ný úvazek, abych mohl jeden den v týdnu 
učit mediky právě fyziologii a simulace.

Má okresní nemocnice co nabídnout 
ve srovnání s velkými pracovišti?
No to zatraceně má. Během prvních týdnů 
jsem se dostal na většinu operačních pro-
gramů, což by jinde mohlo trvat celé měsí-
ce. Okamžitě jsem byl vtažen do procesu, 
každý den něco nového. Ano, neděláme 
vědu a nemůžeme nabídnout úplně všech-
ny metody, ale to neznamená, že by péče 
u nás byla jakkoliv horší! Naopak menší, 
ale stále akreditované oddělení znamená 
bližší vztahy, známe se lépe i mezi obory 
a já každému doporučuji, aby o okresní ne-
mocnici do začátku kariéry přemýšlel.

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Chcete i vy pracovat v Krajské zdravot-
ní, a. s., ale medicínu teprve studujete? 
Přihlaste se do Stipendijního programu 
Nadačního fondu KZ. Stipendijní program 
podporuje studenty, kteří v budoucnu uza-
vřou pracovní poměr s Krajskou zdravot-
ní, a. s. Studenti mohou měsíčně získat až 
7 tisíc Kč. Více si můžete přečíst na posled-
ní straně tohoto vydání časopisu Infolisty. 

MUDr. Prokop Seif

Mladý lékař: I okresní nemocnice má co nabídnout
Nemocnice Most

Dne 1. 10. 2019 bylo nově otevřeno lůžko-
vé oddělení akutní rehabilitace v Nemocni-
ci Most, o. z. – v části Oddělení následné 
péče Zahražany, Jana Žižky 1304. 

Oddělení je vybaveno 29 lůžky s elektric-
kým polohováním a antidekubitními matra-
cemi. Všechny pokoje jsou vybaveny ledni-
cí, TV a skříňkami s úložným prostorem pro 
každého pacienta. Komplexní rehabilitační 
péči zajišťuje tým lékařů s odbornými ates-
tacemi z oboru RHB, neurologie, chirurgie 
a interny. Dále se o vás bude starat tým 
fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních 
sester a dalších zdravotnických pracovní-
ků. Předpokládaná délka hospitalizace je 
10–30 dní, dle diagnózy a stavu pacienta. 
Na celém pracovišti jsou splněny zásady 
bezbariérového přístupu. Pro pacienty Ne-
mocnice Most, o. z., zajišťujeme RHB péči 
přímo překladem z lůžka na lůžko.

Jak konkrétně postupovat:

Obracejte se prosím na vrchní sestru re-
habilitačního lůžkového oddělení Alenu 
Nedvědovou, která vše konzultuje s lékaři 
a následně informuje pacienta o termínu 
přijetí.

Kontakt: 476 449 161, 
e-mail: alena.nedvedova@kzcr.eu

Nejčastější diagnóza vyžadující intenzivní 
RHB péči:

1. stavy po traumatech již schopné inten-
zivní RHB několikrát denně

2. stavy po implantacích TEP nosných 
kloubů

3. stavy po operacích páteře

4. vertebrogenní onemocnění s kořenovým 
syndromem

5. akutně vzniklé periferní parézy, např. líc-
ního nervu, horních a dolních končetin

6. rehabilitačně indikované stavy po cév-
ních mozkových příhodách

Technické vybavení:
Magnetoterapie, léčebný ultrazvuk, laser, 
rašelinové tepelné nosiče, vodoléčba, 
elektroléčba, lymfodrenáž, motodlahy dol-
ních končetin, elektrický chodník, rotoped 
– klasický i horizontální.

MUDr. Tomáš Zelenka
Oddělení následné péče Zahražany

Nemocnice Most, o. z.

Mezi technické vybavení patří i vodoléčba

Lůžková rehabilitace Zahražany
Nemocnice Most

Generální ředitel Ing. Petr 
Fiala při zahájení akce
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Adventní koncert v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uspořádala Krajská 
zdravotní, a. s., v pondělí 2. prosince 2019.

Na koncertě zněly nejen vánoční písně 
a koledy, návštěvníky potěšila vystoupení 
sboru Rarášci, bubeníků a tanečního sou-
boru Amaro Dance ze SŠ obchodu, řeme-
sel, služeb a ZŠ Ústí nad Labem, Ústecké-
ho pěveckého sboru, flétnového orchestru 
Soníci ústeckého Gymnázia Jateční, stu-
dentů Musical school Domu dětí a mláde-
že v Ústí nad Labem pod vedením Tomáše 
Svobody a přípravky Ústeckého dětského 
sboru UJEP Včelka a Cvrček. 

Koncert zahájila hlavní sestra ústecké 
Masarykovy nemocnice Mgr. Markéta 

Svobodová a nemocniční kaplan Bc. Ro-
man Jonczy, DiS., který návštěvníkům při-
pomněl smysl Vánoc i význam jednotlivých 
svíček na adventních věncích.
Po celý den si navíc návštěvníci mohli 
v atriu zakoupit vánoční dekorace, perníč-
ky a další dobroty. Součástí koncertu byla 
také vernisáž výstavy Ženskost v nás Spol-
ku Severka, z. s.

Adventnímu koncertu předcházelo slav-
nostní zahájení výstavy k výročí 125 let 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, kterou zahájil ředitel zdravotní péče 

Masarykovy nemocnice, o. z., MUDr. Josef 
Liehne. „Adventní koncert je krásnou tra-
dicí, která před lety vznikla zde v atriu Ma-
sarykovy nemocnice – dává zapomenout 
alespoň na chvíli na trable denního živo-
ta – toho soukromého i profesního. Letos 
navíc je adventní koncert spojen s verni-
sáží výstavy, která představuje osobnosti, 
výkony a vůbec denní život zaměstnanců 
Masarykovy nemocnice v roce 125. výročí 
existence moderní nemocnice v Ústí nad 
Labem,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Oddělení následné péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., uspořádalo v pátek 
15. listopadu 2019 odbornou konferenci 
Ošetřovatelská péče v geriatrii. Třetího 
ročníku akce, která se uskutečnila ve spo-
lečenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo 
na osm desítek zdravotníků.

„Pořádání této odborné konference se sta-
lo již tradicí, a to je dobře, protože vymě-
ňovat si zkušenosti a prezentovat výsledky 
práce v jednom z nejnáročnějších oborů 
lidské medicíny je nanejvýš potřebné. Pro 
mne je toto setkání také ideální příležitostí 
poděkovat paní primářce MUDr. Petře Koz-
mové a jejímu kolektivu za vynikající práci, 
kterou v personálním oslabení odvádějí,“ 
pozdravil v úvodu konference její účast-
níky MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Potvrzuje se, že forma konference, kterou 
jsme v úvodním ročníku zvolili, je správ-
nou cestou. Svědčí o tom především velký 
zájem z řad zdravotníků z celého Ústecké-
ho kraje. Děkuji všem za účast, zajímavé 
příspěvky do programu a za podporu,“ řek-
la ke třetímu ročníku konference MUDr. Pe-
tra Kozmová, primářka Oddělení následné 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která 
byla odborným garantem akce.

Letošní konference se nesla v duchu oslav 
85. narozenin emeritního primáře a ře-
ditele Nemocnice následné péče Ryjice 
MUDr. Jaroslava Müllnera, který „vytvořil 
mapu a průvodce k problematice spokoje-
ného pacienta“. Ocenění v podobě skřítka 
Zlatoryje od vědeckého týmu oddělení ná-
sledné péče u příležitosti svého význam-
ného životního jubilea převzal za celoži-
votní přínos oboru geriatrie.

„Velice nás potěšilo, že jsme mohli přivítat 
významné hosty – MUDr. Zdeňka Kalva-
cha, CSc., ze III. interní kliniky endokrino-
logie a metabolismu Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze a MUDr. Ivo Bureše, 
primáře Geriatrického centra Pardubické 

nemocnice, dlouholeté spolupracovníky 
MUDr. Müllnera v České gerontologické 
a geriatrické společnosti České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně a dlouholeté pro-
pagátory geriatrie v České republice,“ dále 
uvedla MUDr. Petra Kozmová. „Přednáše-
jící svými příspěvky mapovali zkušenosti 
získané spoluprací s MUDr. Jaroslavem 
Müllnerem a v neposlední řadě také předa-
né vědomosti aplikují v současné práci pro 
naše oddělení. Současní spolupracovníci 
v ryjickém oddělení následné péče naplňu-
jí poselství a předávají dále své zkušenosti 
a znalosti novým členům týmu,“ dodala 
primářka.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

MUDr. Petra Kozmová a MUDr. Jaroslav Müllner

Konference Ošetřovatelská péče v geriatrii se v Ryjicích 
konala již potřetí

Masarykova nemocnice

MUDr. Josef Liehne

PODĚKOVÁNÍ VEDENÍ A PERSONÁLU TEPLICKÉ NEMOCNICE
Chtěli bychom jménem manželky a celé rodiny poděkovat za vysoce odborný i osobní přístup věnovaný mému manželovi panu PAVLOVI 
ROHNOVI, který po dlouhé nemoci zemřel dne 3. 11. 2019 v teplické nemocnici. 

Náš největší dík patří MUDr. Martinovi Sessekovi – primáři chirurgického oddělení a JIP, zástupci ředitele, který dlouhodobě pečoval
o mého manžela a svou vynikající odbornou péčí a laskavým lidským přístupem prodloužil mému manželovi život o několik let.

Dále bychom chtěli moc poděkovat MUDr. Pavlovi Valouškovi za jeho odbornou péči, kolektivu sestřiček z chirurgického oddělení č. 6,
i kolektivu sestřiček z JIP chirurgického oddělení, které svým milým a kamarádským přístupem zpříjemňovaly období v nemocnici, které 
musel můj manžel díky závažným a vleklým zdravotním problémům v nemocnici trávit.

Osobní dík patří sestřičce z poradny pro léčbu chronických ran Mgr. Šárce Kuželové, která se po celou dobu odborně starala mému 
manželovi o doléčení otevřených ran. Poděkování bychom také chtěli vyjádřit MUDr. Jozefu Garnekovi, primáři ortopedie, který se dlouhá 
léta staral o pohybové problémy mého manžela. Zároveň bychom chtěli poděkovat MUDr. Václavovi Málovi, primáři oddělení interny,
a kolektivu sester na interní JIP, kde můj manžel strávil poslední dny svého života.

A v neposlední řadě náš velký dík patří MUDr. Tomáši Hrubému, řediteli nemocnice a primáři ARO, který svým odborným vedením přispěl 
k úspěšnému řešení zdravotních problémů manžela a svým trvalým profesionálním manažerským přístupem zajišťuje rozvoj Nemocnice 
Teplice včetně zajištění vybavení kvalitním a moderním zařízením a technologickým vybavením nezbytným pro možnost poskytovat tu 
nejlepší zdravotní péči všem pacientům.

Na úplný závěr patří naše poděkování všem, kteří nejsou výše jmenovitě uvedeni, ale také se podíleli na poskytování zdravotní péče 
mému manželovi a chodu teplické nemocnice.

manželka Jiřina Rohnová s celou rodinou

Adventní koncert v atriu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Výstavu ke 125 letům Masarykovy nemocnice 
zahájil ředitel zdravotní péče MUDr. Josef Liehne

Krajská zdravotní zahájila advent koncertem
a vernisáží výstavy ke 125 letům ústecké nemocnice

Masarykova nemocnice
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Oddělení laboratorního komplementu 
za velké podpory managementu Krajské 
zdravotní, a. s., a Nemocnice Most, o. z., 
se úspěšně podílí na zavedení nových 
profesionálních glukometrů, které pracu-
jí v režimu POCT (point-of-care testing). 
POCT představuje optimalizaci diagnostic-
kého procesu současnou integrací měření, 
monitorování a fyziologických pozorování 
v místě péče o pacienta. Hlavní předností 
při práci v režimu POCT je výrazné zkrácení 
doby odezvy výsledku měření. Pro stano-
vení hodnoty glykémie je potřeba pouze 
0,6 µl krve a výsledek je znám za 5 sekund. 

Cílem projektu je plošné zavedení jednot-
né technologie měření glykémie do celé 
nemocnice, která umožňuje spolehlivou 
kontrolu, dokumentaci, archivaci a výkaz-
nictví všech provedených vyšetření a spl-
ňuje požadavky akreditačních procesů 

a doporučení Odborné společ-
nosti klinické biochemie. 

První vlna zaškolování a in-
stalace nových glukometrů 
na jednotlivá oddělení pro-
běhla pod vedením supervi-
zorů z oddělení laboratorního 
komplementu (OLK) v polovi-
ně října 2019. Instalace a za-
školení zbývajících oddělení 
proběhne začátkem roku 2020 
a celkem bude do Nemocni-
ce Most, o. z., zavedeno 32 
profesionálních glukometrů. 
Supervizoři z OLK odpovídají 
za správné fungování systému POCT gluko-
metrů a každodenně kontrolují stav všech 
glukometrů pomocí vzdáleného přístupu.

Tento projekt přinese Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., kvalitnější 
léčbu pacientů díky rychlým a správným 

výsledkům glykémie přímo 
u lůžka nemocného. Nový sys-
tém POCT glukometrů zajistí 
jednoznačnou identifikaci pa-
cientů i obsluhujícího perso-
nálu a poskytne archivaci dat 
v paměti přístroje. Výsledky 
měření jsou přenášeny on-line 
do laboratorního a nemocnič-
ního informačního systému, 
což umožňuje jednoduchou 
správu a kontrolu z laboratoře, 
která tímto krokem udržuje vy-
soký standard moderní labora-
torní diagnostiky.

Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., MBA 
vedoucí

Vladimíra Černá, vedoucí laborantka
Bc. Elena Englerová, supervizor

Oddělení laboratorního komplementu
Nemocnice Most, o. z.

Zavedení nového síťového systému poct glukometrů
Nemocnice Most

Veletrh práce 3. lékařské fakulty TRIMED 
JOB se uskutečnil ve středu 20. listopadu 
2019 v budově děkanátu 3. lékařské fakul-
ty Univerzity Karlovy pod záštitou děkana, 
prof. Petra Widimského, DrSc., FESC, FACC.

Cílem akce bylo přiblížit studentům jejich 
možnosti během studia a pomoci absol-
ventům v otázkách jejich následného pra-
covního uplatnění. Veletrhu se zúčastnili 
také ředitelé zdravotní péče jednotlivých 
nemocnic Krajské zdravotní, a. s., a další 
zástupci společnosti, kteří tak mohli zod-
povídat dotazy mediků napříč odbornost-
mi, což studenti velmi ocenili. Studenti 
se zajímali o stipendijní program Krajské 
zdravotní, a. s., řada dotazů se týkala mož-
ností stáží a studentských praxí v našich 
nemocnicích. Potěšil nás zájem účast-
níků, zejména z 6. ročníků, kteří již měli 
jasno, ve kterém oboru by se rádi uplatnili 
po ukončení studia.

„Akce byla úspěšná a v dubnu nás čeká 
další veletrh uplatnění v medicíně v Hrad-
ci Králové,“ uvedla Ing. Lenka Kocmanová 
Taussigová, vedoucí střediska konferenční 
a marketingové podpory Krajské zdravot-
ní, a. s. „V příštím roce budeme dále výraz-
ně posilovat nábor nových zaměstnanců

a aktivně se podílet na spolupráci s lékař-
skými fakultami a vzdělávacími institucemi, 
které vzdělávají nelékařské zdravotnické 
pracovníky,“ doplnila Ing. Mgr. Bc. Vlasta 
Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských 
zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Na dotazy studentů odpovídali i ředitelé zdravotní péče jednotlivých nemocnic Krajské zdravotní

Na veletrhu Trimed Job nechyběli zástupci našich nemocnic
Krajská zdravotní

Nemocnice Most, o. z., nově nabízí kurzy 
základní neodkladné resuscitace pro léka-
ře. Výuka neodkladné resuscitace vyplývá 
z Vyhlášky č.102/2012 Sb., o hodnocení 
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. 
Lektorem může být lékař oboru AIM se 
specializovanou způsobilostí nebo lékař 
s odbornou způsobilostí po absolvování 
základního kmene. Odborným garantem 
kurzu je primář ARO MUDr. Miroslav Pe-
leška. Výuku zajišťují lékaři MUDr. Veroni-
ka Oppelt a MUDr. Prokop Seif z oddělení 
ARO.

Od 19. 11. 2019 používá Nemocnice 
Most, o. z., v případě potřeby KPR, dle 
doporučeného postupu pro kardiopulmo-
nální resuscitaci ERC, evropské telefonní 

číslo 2222 pro přivolá-
ní resuscitačního týmu 
nemocnice.

Zájemci o kurz mohou po-
sílat přihlášku e-mailem 
na adresu ivana.schaine-
rova@kzcr.eu. Kapacita 
kurzu je 6 lékařů na jed-
no odpoledne. Termíny 
(2x v měsíci od 14.00 do 15.30 hodin) 
jsou k dispozici na intranetu a na oddělení 
vzdělávání u I. Schainerové. Kurz se koná 
v budově B, 2. patro, středisko informací 
(bývalá zaměstnanecká knihovna).

Program kurzu: prezentace BLS, praktický 
nácvik ve dvojicích, ukončení kurzu závě-
rečným testem.

Obsah kurzu: rozpoznání 
zástavy oběhu, způsob 
přivolání NRT, zajištění 
vstupu na oddělení, tech-
nika kompresí hrudníku, 
UPV Ambu vakem (bima-
nuální technika), fakulta-
tivně použití AED.

Prezenční listina a test 
jsou archivovány na oddělení ARO a od-
dělení vzdělávání Nemocnice Most, o. z. 
Na vyžádání jsou poskytnuty VIKZ (Vzdě-
lávací institut KZ, a. s.). Potvrzení o ab-
solvování kurzu je vydáno na vyžádání 
účastníka.

Mgr. Šárka Gregušová
hlavní sestra Nemocnice Most, o. z.

Kurzy BLS pro lékaře (Základní neodkladná resuscitace)
Nemocnice Most

Ke konci září ukončili svou dlouholetou 
dobrovolnickou činnost Karla Pabiánová 
a Martin Duda. Karla Pabiánová v Masary-
kově nemocnici působila jako dobrovolník 
10 let a Martin Duda 5 let. 

S oběma jsem se setkal a položil jim tři 
otázky:
1. Proč jsi se stal/a dobrovolníkem?
2. Co ti to přineslo do života?
3. Měl/a bys vzkaz pro ty, co o dobrovol-
nictví uvažují? 

KARLA PABIÁNOVÁ
1. Když kamarádce umíral manžel, nevědě-
la jsem, jak se v takovém případě chovat 
a mluvit. A protože jsem pracovala z domo-
va jako účetní, měla jsem pocit, že volný 
čas mohu smysluplně využít. Výcvik jsem 
absolvovala s Bohdanou Furmanovou 
a také musím poděkovat za pomoc Davi-
dovi Chytrému, dobrovolníkovi, který jako 
první získal ocenění Křesadlo a byl pro 
mne učitelem a vzorem.

2. Potkala jsem spoustu úžasných dob-
rovolníků, Josefa Kočího, Lenku Černou, 
hlavní sestru Markétu Svobodovou a dal-
ší. Zúčastnila jsem se školení a seminá-
řů a poznala nové lidi. Naučila jsem se 

naslouchat, vyslechla jsem plno životních 
příběhů, z vět holých přišly věty rozvité… 

Obdržela jsem cenu Křesadlo 2011.

3. Sílu a smysl dobrovolníků v nemocnicích 
jsem si vyzkoušela i jako ležící pacient. 
Právě v těchto chvílích se mi stokrát vrátilo, 
co jsem jako dobrovolnice ze sebe vydala. 
Tak to zkuste i VY!!!

MARTIN DUDA
1. Protože jsem chtěl nějak smysluplně vy-
užít alespoň část volného času. Pravidelně 
jsem docházel 5 let na cca 2 hodiny týdně.

2. Je fajn mít ze sebe dobrý pocit, že člověk 
přispěje aspoň malou měrou společnosti. 
Našel jsem spoustu přátel a slušných lidí.

3. V každém případě to aspoň zkuste. Obo-
rů, kde lze občas vypomoci, je spousta. 
Udělat dobrý skutek nic nestojí.

Oběma dobrovolníkům za jejich pomoc 
a službu v nemocnici děkujeme a přejeme 
vše dobré v osobním životě.

B.Th. Luboš Čapek, DiS. 
koordinátor Dobrovolnického 

programu KZ, a. s.

Děkujeme dobrovolníkům za jejich působení v nemocnici
Masarykova nemocnice

Karla Pabiánová a B.Th. Luboš Čapek, DiS. Martin Duda (vlevo) a B.Th. Luboš Čapek, DiS. 

POCHVALA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE NEMOCNICE V TEPLICÍCH, VEDENÉ MUDr. MOHAMMEDEM GHALEBEM
Chtěla bych touto cestou vyslovit veřejnou pochvalu a poděkování celému personálu ONP, vedeného primářem Mohammedem Ghale-
bem, zástupci primáře panu MUDr. Mohammedu Waslovi a zdravotnímu personálu – vrchní sestře paní Věře Sinčákové, staniční sestře 
ONP I muži paní Olze Škáchové a všem dalším zdravotnickým pracovníkům ONP za velmi pečlivou, odbornou a lidskou péči o mého těžce 
nemocného manžela pana Arpáda Rusó, který je na ONP dlouhodobě hospitalizován. 

I přes velký nedostatek lékařů a zdravotnických pracovníků na tomto oddělení současní lékaři, sestřičky a zdravotnický personál vykoná-
vají s vypětím všech sil profesionálně svoji nelehkou práci, která mnohdy není ani doceněna.

S úctou a poděkováním 
Eva Rusó
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Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádalo regionální odbornou konferenci s názvem „VIII. Internistický den v Ústí nad 
Labem“. Setkání proběhlo v úterý 12. listopadu 2019 v přednáškových prostorech Vzdě-
lávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se ho více než 160 lékařů a dalších 
zdravotnických pracovníků. 

Odborný program uvedla přednáška Sr-
deční selhání v internistické praxi, kde se 
zkušenostmi z renomovaného pražského 
pracoviště seznámil kolegy z Ústeckého 
kraje doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, 
z Kardiologického oddělení Nemocnice 
Na Homolce. Dalšími tématy byly Sekun-
dární hypertenze, Hypoglykemie na In-
terním oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, Získané krvácivé poru-
chy a Amyloidoza – kazuistika od kolegů 
z ústeckého interního oddělení, ale také 
z oddělení klinické hematologie.

Další odborný blok byl věnován kazuis-
tikám s tématy Akutní renální selhání, 
prerenální, Akutní renální selhání – re-
nální, Akutní renální selhání – postrenál-
ní, Nestabilní angina pectoris, Morbus 
Pompe, Serotoninový syndrom a Hortono-
va obrovskobuněčná arteritida, a panelové 
diskuzi.
„Jeden blok programu konference byl tra-
dičně věnován kazuistikám. Velmi cennou 

součástí letošního VIII. Internistického 
dne v Ústí nad Labem byla účast primářů 
a specialistů spolupracujících oborů. Vel-
mi mě potěšil zájem o účast, koneckonců 
program nabídl nejen velmi kvalitní před-
nášky, ale jeho součástí byla také pane-
lová diskuze, z níž vzešlo mnoho zajíma-
vých podnětů pro naši práci do budoucna. 
Máme řadu pozitivních ohlasů na průběh 
konference. Těší nás stoupající zájem 
o tuto tradiční akci,“ zhodnotil letošní roč-
ník MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
jenž byl odborným garantem akce.

Interní oddělení ústecké Masarykovy ne-
mocnice pokrývá svou diagnostickou 
a léčebnou činností celou oblast interny. 
Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na ne-
mocné s metabolickými onemocněními, 
zvláště pak na diabetes mellitus a jeho 
komplikace. S nadregionální působnos-
tí pracuje diabetologické centrum a také 

osteologické centrum s denzitometrií 
a revmatologie. Oddělení zajišťuje lůžko-
vou péči i pro pacienty nefrologické a he-
matologické, úzce spolupracuje se všemi 
odděleními nemocnice, zvláště s kardio-
logickou klinikou, gastroenterologickým 
a plicním oddělením. V ambulantní čin-
nosti pokrývá oblast diabetologie, revma-
tologie, endokrinologie, klinické imunolo-
gie a všeobecné interny.

STATISTIKA V MEDICÍNĚ
Již v září letošního roku uspořádalo Interní 
oddělení MNUL ve spolupráci s Kongreso-
vým centrem KZ jednodenní kurz Statis-
tika v medicíně, který se setkal s velkým 
zájmem. Lektorem kurzu byl biostatistik 
RNDr. Marian Rybář. Náplní kurzu bylo 
zejména zpracování dat a použití správné 
metodiky pro vlastní výzkumnou činnost 
včetně použití odpovídajícího softwaru 
a porozumění výsledkům vědeckých studií. 

Kurz je dalším krokem k podpoře vzdělá-
vání a rozvoji vědecko-výzkumné činnosti 
na pracovištích MNUL a KZ. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Lékařští specialisté se sešli na VIII. Internistickém dni
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., se stejně jako v předchozích letech i letos připojila na svých 
zdravotnických pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici 
ke Světovému dni CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci). Zdravotnický personál 
na oddělení funkčního vyšetřování ústecké Masarykovy nemocnice a na plicním odděle-
ní mostecké nemocnice ve středu 20. listopadu 2019 příchozím bezplatně, bez doporu-
čení lékaře, vyšetřil plicní funkce. V případě abnormálního nálezu ho s pacienty konzul-
toval pneumolog.

Personál oddělení funkčního vyšetřování 
v ústecké Masarykově nemocnici provedl 
čtrnáct spirometrií. „U čtyř návštěvníků vy-
šetření ukázalo patologický nález. Jednoho 
pacienta jsme si pozvali k dalšímu vyšetře-
ní,“ uvedla primářka Oddělení funkčního 
vyšetřování Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr. Jarmila Fišerová. 

Zdravotníci plicního oddělení mostecké 
nemocnice během Světového dne CHOPN 
vyšetřili dvanáct návštěvníků. „Patologic-
ký nález jsme zaznamenali u čtyř pacien-
tů. K dalšímu vyšetření prostřednictvím 

našeho pracoviště jsme objednali tři pa-
cienty,“ zhodnotila akci primářka Plicního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemoc-
nice Most, o. z., MUDr. Hana Mrázková.

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se zdravot-
níci oddělení funkčního vyšetřování plic 
ústecké Masarykovy nemocnice zapojili 
do celorepublikové akce České pneumolo-
gické a ftizeologické společnosti. V Praze, 
Olomouci, Hradci Králové a Ústí nad La-
bem byly měřeny plicní funkce v obchod-
ních centrech (OC). „V Ústí nad Labem 
v OC Forum byl o vyšetření plicních funkcí 
velký zájem, provedli jsme 252 vyšetření, 

větší zájem měly ženy (68 %). Pozitivní je, 
že se o plicní funkce zajímali i kuřáci, vy-
šetřili jsme 64 kuřáků a 40 bývalých ku-
řáků. Z provedených vyšetření jsme u še-
desáti (23,8 %) zaznamenali abnormální 
nález. Všechna vyšetření byla prokonzul-
tována s lékařem,“ doplnila MUDr. Jarmila 
Fišerová.

Důvodem pravidelného zapojování plic-
ních zdravotnických pracovišť Krajské 
zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem a Mostě 
do Světového dne CHOPN je vyhledávání 
pacientů s chronickou obstrukční plicní ne-
mocí. Zatímco klesá úmrtnost na srdeční 
a cévní onemocnění, úmrtnost na CHOPN 
stoupá. Přitom fatálním následkům se dá 
vyhnout včasnou diagnózou, zahájením 
léčby a změnou životních návyků, přede-
vším přestat kouřit, protože CHOPN one-
mocní z osmdesáti procent kuřáci. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Krajská zdravotní se připojila v Ústí a Mostě ke Světovému 
dni chronické obstrukční plicní nemoci

Masarykova nemocnice a Nemocnice Most

ZEMŘELA MUDr. LUDMILA DVOŘÁČKOVÁ
Dne 24. 11. 2019 zemřela náhle, ve věku nedožitých 73 let, MUDr. Ludmila Dvořáčková, která byla dlouhá léta 
součástí dětské chirurgie. Odešla tak tiše, jak žila.

MUDr. Ludmila Dvořáčková vystudovala na SZŠ Teplice obor všeobecná sestra a po krátkém zaměstnání byla 
přijata ke studiu na FVL UK Praha. Do tehdy Krajského ústavu národního zdraví nastoupila po promoci v sr-
pnu 1971. Z oboru dětské chirurgie atestovala v roce 1980, krátce po vzniku samostatného primariátu DCH. 
Dlouhá léta vyučovala na SZŠ a poté i na VZŠ Ústí nad Labem v oboru dětská sestra a byla sestřičkám skvělým 
pedagogem. Své působení v nemocnici ukončila v roce 1994, ale až do svého skonu byla stále aktivním a pra-
cujícím lékařem. Věnujme jí tichou vzpomínku.

prim. MUDr. Petr Polák, Mgr. Bc. Michaela Rothová, Dětská chirurgie – dětské úrazové centrum MNUL

Personál na plicním oddělení mostecké nemocnice příchozím bezplatně vyšetřil plicní funkce Světový den CHOPN v Masarykově nemocnici

PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮM Z ODDĚLENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE A Z ODDĚLENÍ VELKÝCH DĚTÍ MASARYKOVY 
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat za péči o mého syna při zjištění nemoci, která zasáhla celou naši rodinu. Velké díky patří zdra-
votníkům z oddělení intermediární péče v akutním stavu mého syna a též obrovské díky sestrám a lékařům z oddělení velkých dětí. Velká 
ochota a empatie všech sestřiček a lékařů, skvělá komplexnost péče, trpělivost při edukacích a pochopení našich obav ze stran všech 
zdravotníků je neskutečná. V neposlední řadě děkujeme MUDr. Štíchové, nutriční terapeutce paní Kosáčkové a sestřičce Bc. Capkové, 
která je pro nás velkou podporou.

 S vděčností Tušlovi

VIII. Internistický den se konal v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní Primář interního oddělení MUDr. Jiří Laštůvka
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Děti ze Základní umělecké školy v Neštěmi-
cích již tradičně před Vánocemi navštívily 
Onkologické oddělení Masarykovy nemoc-
nice, aby zde zahrály a zazpívaly několik 
písní. Koncertu se zúčastnili pacienti, rodi-
če dětí a letos i netradičně tři pejsci, kteří 
na zdejším oddělení pomáhají jako canis-
terapeuti pod vedením dobrovolnice Lenky 
Macháčkové. V prostoru jídelny zazněly 
vánoční koledy, hudební skladby a také 

písně z vánočních pohádek. Vše pod vede-
ním Mgr. Jindry Stolleové, Ph.D., Bc. Vojtě-
cha Fiedlera a Blanky Šťástkové. Jim i dě-
tem děkujeme za krásné odpoledne. 

Luboš Čapek, koordinátor 
Dobrovolnického programu KZ, a. s.

Dne 12. října 2019 se konal v prostorách 
výletního zámečku Větruše 8. ročník od-
borného sympozia Česko-saské dny. Toto 
setkání traumatologů a ortopedů tradič-
ně pořádala Klinika úrazové chirurgie 
FZS UJEP a Krajské zdravotní a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
ve spolupráci s Klinikou ortopedie 1. LF UK 
a ÚVN Praha. Záštitu akci poskytli Old-
řich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, 
Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 
Ústí nad Labem, a prof. MUDr. Aleksi Šedo, 
děkan 1. LF UK v Praze. Letošní ročník byl 
věnován problematice diagnostiky a léčby 
zlomenin dolní části bérce.

Po slavnostním zahájení, kdy účastníky při-
vítal v našem městě primátor Mgr. Ing. Petr 
Nedvědický, byla první část sympozia vě-
nována základním otázkám anatomie, 
klasifikace, diagnostiky a léčby zlomenin 
pilonu tibie (dolního konce bérce).

Druhá část byla zaměřena na speciální 
typy zlomenin a komplikace léčení této ob-
lasti. Přednášejícími byli přední odborníci 
věnující se této problematice v Čechách 
a v Drážďanech. Vyvrcholením sympozia 
byla téměř hodinová závěrečná diskuze 
účastníků a přednášejících, což ve svém 
závěrečném vystoupení ocenili předseda 

sympozia MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., 
přednosta pořádající kliniky, i prof. Hans 
Zwipp, emeritní přednosta Kliniky úrazové 
a rekonstrukční chirurgie Technické univer-
zity v Drážďanech.

Na úspěšném průběhu celé akce se vý-
znamně podíleli pracovníci Ortopedického 

centra s.r.o. za podpory vystavovatelů 
a partnerů sympozia. 

MUDr. Petr Obruba, Ph.D.
zástupce přednosty 

Klinika úrazové chirurgie MNUL, o. z.

Přednášející (zleva): MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., prof. Dr. med. Stefan Rammelt, MUDr. Petr 
Obruba, Ph.D., prof. Dr. med. Hans Zwipp, MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., prof. MUDr. Jan 
Bartoníček, DrSc., MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

Česko-saské dny 2019
Masarykova nemocnice

Národní onkologický registr (NOR), Kraj-
ská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., a Komplexní on-
kologické centrum Krajské zdravotní, a. s., 
uspořádaly ve čtvrtek 21. listopadu 2019 
Onkologickou konferenci. Akce se usku-
tečnila v přednáškových prostorách Vzdě-
lávacího institutu Krajské zdravotní a zú-
častnila se jí stovka lékařských specialistů 
a dalších odborníků.

Účastníky konference pozdravil generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr 
Fiala: „Vážíme si toho, že máme komplex-
ní onkologické centrum se spolupracu-
jícím chomutovským pracovištěm. Nyní 
připravujeme pro ústeckou Masarykovu 
nemocnici obnovu lineárního urychlovače 
s kobkou k jeho umístění, což je to, co nás 
čeká po zásadních rekonstrukcích v areálu 
V Podhájí. Přeji vám hodně zajímavých no-
vých poznatků a děkuji nejen za vaši péči 
v onkologii, ale i v souvisejících oborech, 
jejichž zástupci jsou zde také.“ 

V programu konference, kde vystoupily na-
příklad i MUDr. Jaroslava Barkmanová 
z Onkologické kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze nebo 
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., 
MBA, z Ústavu radiační onko-
logie Nemocnice Na Bulovce, 
nechybělo téma paliativní péče 
a zkušeností s novou metodikou 
sběru dat NOR. Zazněly rovněž přednášky 
specialistů s onkologií spolupracujících 
oborů, jako je urologie, robotická chirurgie 
a chirurgie hlavy a krku. 

„Onkologickou konferenci pořádáme 
pravidelně každý rok. Scházejí se na ní 
lékaři a sestry onkologických praco-
višť našeho kraje, vystupují zde i lékaři 
z renomovaných fakultních pracovišť. 
Konference trvale potvrzuje důležitost 

multidisciplinárního přístupu a multidis-
ciplinární spolupráce v léčbě nádorových 
onemocnění v Ústeckém kraji. A nejinak 
tomu bylo letos. Multidisciplinární přístup 
je základem komplexní péče o onkologic-
kého pacienta na všech úrovních – od dia-
gnostiky přes léčbu až po péči o pacienta 
v preterminálním stadiu onemocnění,“ 

vysvětlila MUDr. Martina Chodacká, pri-
mářka Onkologického oddělení Kraj-

ské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
a Nemocnice Chomutov, o. z., a od-

borný garant konference.

Onkologické oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem ve spolupráci 
s Onkologickým oddělením Nemocnice 
Chomutov je specializovaným onkologic-
kým centrem, které je součástí sítě Kom-
plexních onkologických center (KOC) v Čes-
ké republice. Zajišťuje komplexní péči pro 
onkologické pacienty z celého Ústeckého 
kraje a specializuje se zejména na onko-
logickou (tzv. nechirurgickou) léčbu so-
lidních nádorů. Základem nechirurgické 

léčby je především radioterapie (ozařo-
vání) a chemoterapie (léčba cytostatiky), 
dále rovněž cílená (biologická) i hormonál-
ní léčba, imunoterapie, podpůrná a symp-
tomatická léčba. K dispozici je klinický psy-
cholog, nutriční terapeut a tzv. paliativní 
ambulance s mobilním hospicem.

Krajská zdravotní, a. s., do stavebních 
úprav a modernizace přístrojového vyba-
vení komplexního onkologického centra 
v areálu V Podhájí investovala s důsled-
ným využíváním dotačních titulů a za fi-
nanční investiční podpory Ústeckého 
kraje téměř 290 milionů korun, do spolu-
pracujícího pracoviště v Nemocnici Cho-
mutov, o. z., bylo investováno včetně poří-
zení přístrojů bezmála 230 milionů korun. 
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 
Celkové náklady pro obě pracoviště KOC 
nyní činí 520 milionů korun, tedy více než 
půl miliardy korun.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Onkologickým oddělením zněly koledy

Krajská zdravotní hostila účastníky Onkologické konference
Masarykova nemocnice

V sobotu 7. 9. 2019 od 14.00 hodin probě-
hl v naší nemocnici 1. ročník piknikování 
v areálu nemocnice.

Akci zorganizovalo dobrovolnické centrum 
ve spolupráci s hlavní sestrou Mgr. Danuší 
Tomáškovou. Počasí nám bohužel nepřálo, 
a tak se celá akce místo venku na trávě mu-
sela konat v nemocniční aule.

Na programu bylo vystoupení loutkové-
ho divadla Krajánek z Děčína s pohádkou 
Vodníkova Hanička. Dětem i dospělým se 
pohádka moc líbila. Nádherné loutky si 
všichni přítomní mohli i pohladit. Také byly 
pro děti nachystány různé aktivity a sou-
těže. Po jejich splnění a zdolání je čekala 
odměna. Tato akce byla primárně určena 
pro děti zaměstnanců. Proto nás velmi pře-
kvapila a mrzela velmi nízká návštěvnost.

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 
všem, kteří se na pikniku podíleli. Přede-
vším děkuji všem členům divadla Krajá-
nek a dále společnosti Billa za poskytnutí 

sponzorského daru, za který jsme mohli na-
koupit pohoštění a odměny pro děti. Také 
děkuji dobrovolnicím Jitce Horké, Lence 
Bártové a Kateřině Burešové za pomoc.

A. Navrkalová, koordinátorka dobrovolníků

Vystoupení loutkového divadla Krajánek z Děčína s pohádkou Vodníkova Hanička

Piknik v areálu Nemocnice Děčín
Nemocnice Děčín

Onkologická konference. Na malém snímku primářka MUDr. Martina Chodacká

Koncert potěšil pacienty onkologického oddělení
Masarykova nemocnice
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Oddělení ARO uspořádalo již 4. adrenali-
nový víkend, který se uskutečnil koncem 
září. První dva byly uspořádány v České 
republice, poslední dva v Rakousku. 

Účastnili se zdravotníci z Nemocnice Cho-
mutov napříč všemi obory a zájem byl 
i od externích lékařů. Vítání byli všichni, 
kdo měl chuť zažít nevšední zážitky, zhod-
notit svou fyzickou zdatnost a psychickou 
odolnost, zažít strach a umět ho překonat, 
poznat sebe a kolegy v situacích, které ji-
nak nezažijete. Vzájemně si pomoci a užít 
si také hodně legrace.

Počet odvážlivců dosáhl nevídaného čísla 
31. Strávili jsme krásné dny uprostřed nád-
herné přírody v údolí řeky Salzy. Sjížděli 
řeku na kánoích a kajacích do stupně ob-
tížnosti WWW 3, a to už je moc pěkné sve-
zení. Mohli jsme vnímat celým svým tělem 
průzračnou do modra zbarvenou vodu, 
a to i doslova, mnozí zakusili četná osvěže-
ní z horské řeky při nedobrovolné koupeli. 

Vyzkoušeli jsme skok ze šesti metrů 
do divoké vody. Zažili jsme výšiny při zdo-
lání ferraty Hochkar, která je impozant-
ní se svým úžasným výhledem do údo-
lí. Na chvíli jsme zapomněli na všední 
dny běžného života a odjížděli všichni 

s nezapomenutelnými zážitky a myšlen-
kou, kdy zažijeme další. Tak zase příště 
v Rakousku. Už se těšíme. 

kolektiv ARO a další 
Nemocnice Chomutov, o. z.

Adrenalinový víkend se konal uprostřed nádherné přírody v údolí řeky Salzy

Čtvrtý adrenalinový víkend uspořádalo ARO v Rakousku
Nemocnice Chomutov

Dne 20. 11. 2019 uspořádala Vyšší odbor-
ná škola zdravotnická a Střední škola zdra-
votnická v Ústí nad Labem již 23. ročník ce-
lostátní konference zdravotních laborantů 
a laboratorních asistentů s mezinárodní 
účastí.

Konference se zúčastnilo 350 hostů z řad 
laborantů, odborníků ze zdravotnictví, 
pedagogů zdravotnických škol, žáků 
a studentů oboru Laboratorní asistent 
a Diplomovaný zdravotní laborant. Kromě 
zástupců zdravotnických škol z celé České 
republiky se konference aktivně účastnili 
žáci a studenti ze slovenských škol z Brati-
slavy, Banské Bystrice a Trenčína.

Čestným hostem konference byl zástup-
ce z Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Bc. Pavel Csonka, předseda Výboru pro 
zdravotnictví.

Program konference byl sestaven z žákov-
ských a studentských přednášek se za-
měřením na odborná témata související 
s činností zdravotních laborantů a labora-
torních asistentů. 

Prezentace byly hodnoceny odbornou ko-
misí, sestavenou z odborníků pracujících 
v klinických laboratořích, v čele s předse-
dou poroty MUDr. Janem Špičkou, MBA, 
primářem Oddělení klinické biochemie 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
Kromě této odborné poroty byla sestavena 
i žákovská porota složená z žáků a stu-
dentů zúčastněných zdravotnických škol. 

Porota vyhlásila tři nejlepší přednášky 
podle počtu získaných bodů.

První místo obsadila žákyně Střední zdra-
votnické školy a Vyšší odborné školy zdra-
votnické v Českých Budějovicích za svou 
přednášku Meningitida. Druhé místo 
obhájila žákyně z Vyšší odborné školy 
zdravotnické a Střední zdravotnické školy 
v Praze, Alšovo nábřeží, s přednáškou Ruce 
pryč! Na třetím místě se umístila žákyně ze 
Střední zdravotnické školy a Vyšší odbor-
né školy zdravotnické v Plzni s přednáškou 
Renální biopsie – laboratorní zpracování 
renální punkce.

Mgr. Lenka Slapničková
vedoucí oboru LA a DZL

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední škola zdravotnická 

v Ústí nad Labem

Odborné konference se zúčastnilo 350 hostů

Odborná konference zdravotních laborantů

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., jež je spolu-
pracujícím pracovištěm onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, získalo 
13 nových barevných televizorů, které zlepší komfort hospitalizovaných pacientů. Peníze 
vybrali účastníci Zumba maratónu, který každoročně zaštiťuje občanské sdružení Běh 
o život. Dar primářce onkologického oddělení MUDr. Martině Chodacké předali Ing. An-
drea Kloučková a Miroslav Kalina z Loun, předseda občanského sdružení Běh o život. 

„Pan Kalina dlouhodobě podporuje naše 
zdravotnické pracoviště a výraznou měrou 
přispívá ke zpříjemnění pobytu pacientů 
na onkologickém oddělení. Celková část-
ka darů za jedenáct ročníků Běhu o život 
přesáhla jeden milion korun. Panu Kalino-
vi patří za dlouholetou pomoc při vytváření 
příjemného prostředí pro naše pacienty 
velký dík,“ řekla MUDr. Martina Chodacká, 
primářka onkologického oddělení. „V září 
2016 zorganizoval lounský klub BeFit cha-
ritativní Zumba maratón jako Memoriál Pe-
try Hezlové, která podlehla onkologickému 
onemocnění. Sdružení Běh o život akci za-
štítilo,“ vysvětlil Miroslav Kalina, tenisový 
trenér a dlouholetý donátor chomutovské-
ho onkologického oddělení. „Petra Hezlo-
vá byla členkou naší sportovní komunity. 
Charitativní akci se zumbou pořádáme 
každý rok. Petra všechny zdravotníky moc 
chválila, byli na ni velmi hodní. Na akci 
přišlo téměř šest set účastníků. Podařilo 
se nám vybrat krásných 160 470 Kč, kte-
ré doplnila částka přes devadesát tisíc Kč 
od sdružení Běh o život. Televizory s držá-
ky na zeď přišly na téměř padesát tisíc ko-
run. Zbylé vybrané finance půjdou na zve-
lebení chomutovské onkologie,“ ujistila 
Ing. Andrea Kloučková. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Předání televizorů – vpravo primářka MUDr. Martina Chodacká, Miroslav Kalina vsedě

Krajská zdravotní získala pro onkologii 13 nových televizorů
Nemocnice Chomutov

To, že je 17. listopad státním svátkem, 
ví asi každý. I to, že se jedná o Den boje 
za svobodu a demokracii, zvláště v době, 
kdy si připomínáme 30. výročí od sameto-
vé revoluce.

Ale už málokdo ví, že 17. listopad je i Svě-
tovým dnem předčasně narozených dětí. 
Rodiče a přátelé předčasně narozených 
dětí se spojili a vytvořili občanské sdru-
žení Nedoklubko. Koordinátorkou Nedo-
klubka pro teplické nedonošené děti je 
paní Hana Machová, se kterou velice úzce 
spolupracujeme. 

Právě u příležitosti dne 17. listopadu jsme 
získali pro naše nedonošené děti nové 
závěsy na výhřevná lůžka, barevné zavi-
novačky, fleecové deky a chobotničky. 
Za všechny dovezené dárky moc děkujeme 

jak paní Machové, tak i všem šikovným 
dobrovolnicím, které se na jejich výrobě 
podílely. Poděkování patří i paní Veronice 
Bednářové z firmy maxi-Mum, která věno-
vala látky na výrobu závěsů.

Sdružení Nedoklubko ocenilo i velmi ná-
ročnou práci všech sestřiček, které o ne-
donošené děti pečují. Proto paní Macho-
vá, jako poděkování za tuto práci, předala 
každé sestřičce malého andílka. Dáreček 
každou z nás mile potěšil a moc Nedoklub-
ku děkujeme.

Iva Dlouhá, staniční sestra 
Stanice rizikových novorozenců

Nemocnice Teplice, o. z.

Dárky pro naše nejmenší pacienty
Nemocnice Teplice

Nové závěsy na výhřevná lůžka

PODĚKOVÁNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ A URGENTNÍMU PŘÍJMU NA EMERGENCY ÚSTECKÉ MASARYKOVY NEMOCNICE
Dne 7. 11. 2019 jsem byla přivezena záchrannou službou na urgentní příjem. Tímto bych jim chtěla poděkovat za velmi lidský přístup 
a profesionální jednání s pacientem.

S úctou
Blanka Urbanová
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KRUŠNÉ HORYTEPLICE

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA. 

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

ZE ZEMĚ
DO VANY

WWW.LAZNETEPLICE.CZ
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Na utkání podzimu, ve kterém ústečtí fotbalisté porazili Hra-
dec Králové 2:0, Arma spustila akci s názvem Plyšáková vý-
zva. Fanoušci při ní dětem naházeli krásných 163 plyšáků, 
které nyní fotbalisté předali na Oddělení dětské chirurgie – 
dětské úrazové centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. Udělat radost dětem se vydali 
trenér Aleš Křeček a také Jan Plachý a Ondrej 
Jakubov. Plyšáky v nemocnici vysypali přímo 
před nadšené děti a způsobili tak výbuch ra-
dosti. Děkujeme!

redakce Infolistů

Předání plyšáků na oddělení dětské chirurgie v ústecké nemocnici

Fotbalisté přinesli plyšáky
Masarykova nemocnice

Jste laskavec? Konáte-li dobré skutky, pak ano. A aby lidí, 
co dělají dobré skutky bylo mnohem víc, připadá na 13. lis-
topad Den laskavosti. Mnoho lidí, a zvláště dětí ve školách, 
tento den šíří laskavost svými dobrými skutky a snaží se 
být příkladem a inspirací pro ostatní. Již několikátým ro-
kem vede děti k laskavosti i Kateřina Vaněčková, učitelka 
na Základní škole Anežky České v Ústí nad Labem. Se svou 
třídou 4. B letos navštívila Masarykovu nemocnici. Spolu 
s Dobrovolnickým programem KZ jsme navštívili oddělení 
dětské chirurgie a rehabilitace. Děti dětem nejenže rozdaly 
vlastnoručně vyrobené citáty, ale také zahrály velice vtipnou 
pohádku o Sněhurce. Svou radost, nadšení a laskavost pak 
také rozdávaly lidem, které potkaly v atriu. Dětem, a nejen 
jim, za to velice děkujeme, a přejeme si, aby jejich snaha 
v nás probudila laskavost.

Luboš Čapek, koordinátor Dobrovolnického programu 
KZ, a. s.

Děti hrály dětem pohádku
Masarykova nemocnice

Den laskavosti přivedl do nemocnice děti ze ZŠ Anežky České

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

16. 12., 17. 12., 18. 12. 2019, 
6. 1., 7. 1., 13. 1., 14. 1., 

20. 1. 2020
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V

17. 12. 2019, 7. 1. 2020 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. III
19. 12. 2019 Základní neodkladná resuscitace – dětská Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V

8. 1. 2020 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
9. 1. 2020 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V

15. 1. 2020 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
20. 1. – 21. 1. 2020 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. IV

Přihlášky: Markéta Boráňová, tel.: +420 477 114 123, e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu

 Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A. S. – NEMOCNICE DĚČÍN, O. Z., ZVE NA 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍHO ODDĚLENÍ
9. ledna 2020, 13.00–16.00 h v budově D

Program: prohlídka lůžkové části ARO oddělení s možností vyzkoušet si kardiopulmonální resuscitaci, diskuse s odborným personá-
lem, který vám představí oddělení včetně provozovaných poraden (ambulance bolesti, nutriční a anesteziologická poradna), prohlídka 
anesteziologického přístroje včetně seznámení s prací na operačním sále.

dětské úrazové centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad 

Pečujte o sebe v malebném lázeňském resortu nedaleko Prahy.

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

LÉČEBNÝ POBYT LIGHT
Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje  
Strava polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x vstupní lékařská konzultace
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x Calmonalová perlivá koupel
• 2x skupinové cvičení
• 1x bazén (volné plavání 30´) 
• 1x parafínový zábal na ruce

Cena
pobytu již od

4.265,-  Kč/osoba*

Mšenský balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze

čerpat i během jediného dne

Cena balíčku:

1.010,- Kč*

Tři dny splněných přání
ČOKOLÁDA

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje  
Strava polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x čokoládový zábal dolních končetin
• 1x čokoládová lázeň
• 1x parafínový zábal na ruce
• 1x esenciální olejová aroma koupel

• koupel s rašelinovým extraktem
• mšenská slatinná částečná masáž
• vulkanpack (záda)

Cena
pobytu již od

3.290,-  Kč/osoba*

*/Uvedená cena je 
včetně zákonné 
sazby DPH.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

www.msene.cz



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. Infolisty 
jsou Vaším časopisem! Kontakt: Martin Klimeš, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

Správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., vyhlašuje II. výzvu

studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia v oborech

LÉKAŘ, FARMACEUT

studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního studia
nebo vyššího odborného prezenčního

studia v oboru
RADIOLOGICKÝ ASISTENT

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia nebo vyššího odborného

prezenčního studia v oborech
VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA,

DĚTSKÁ SESTRA, ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ,
 FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍ LABORANT

studenti 4. ročníku středoškolského
prezenčního studia v oboru

PRAKTICKÁ SESTRA (ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT)

studenti 3. ročníku středoškolského
prezenčního studia v oboru

PRAKTICKÁ SESTRA (ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT)

7 000
 Kč/měsíc

7 000
 Kč/měsíc

5 000
 Kč/měsíc

4 000
 Kč/měsíc

2 000
 Kč/měsíc

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2019–2020

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se
studiem. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena
nejpozději do 31. 1. 2020 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A,
Úsek řízení lidských zdrojů, 401 13 Ústí nad Labem
(obálku označte „Stipendium“).
Bližší informace lze získat v pracovních dnech
pondělí–středa u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121, mobil: 731 618 217, nebo e-mail:
helena.klatovska@kzcr.eu
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy
naleznete na stránkách:
www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

PODPOROVÁNI MOHOU BÝT:

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV


