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Vážení čtenáři Infolistů, 

společnost  Krajská  zdravotní  je  největší  zdravotnické  zaří-
zení v Ústeckém kraji a zároveň s více než sedmi  tisíci za-
městnanci  největší  zaměstnavatel  v  regionu.  Důležité  je, 
že je to společnost, která se – také díky významné finanční 
investiční  pomoci  svého  akcionáře  Ústeckého  kraje  –  dy-
namicky rozvíjí. Před více než dvěma lety ředitelé zdravotní 

péče v měsíčníku Infolisty postupně představili nemocnice Krajské zdravotní, a. s. 
Od té doby se však podařilo revitalizovat a modernizovat řadu dalších zdravotnic-
kých pracovišť, a  to v každé z pěti krajských nemocnic. Někde dokonce vznikla 
pracoviště nová. Proto vám, čtenářům Infolistů, počínaje březnovým vydáním na-
šeho firemního časopisu naši  ředitelé ukáží, co se od konce roku 2016 zdařilo 
a co můžeme již nyní, nebo v relativně blízké budoucnosti, nabízet.

Zmínil jsem vznik nových oddělení. Aniž bych chtěl snižovat význam kteréhokoliv 
z medicínských oborů, pro obyvatele Ústeckého kraje je zásadní vznik pracoviště 
kardiochirurgie  v Masarykově nemocnici  v Ústí  nad  Labem vedle  kardiologické 
kliniky, což nám umožňuje plnohodnotně usilovat o získání statutu centra kom-
plexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. 

V roce 2019 počítá Krajská zdravotní s dalším nárůstem osobních nákladů. Oproti 
předchozímu roku se zvýší o 9,7 %, převedeno na peníze o 392 miliony korun. Již 
v první  letošní  výplatě  to pocítily  všeobecné  sestry  v  třísměnném nepřetržitém 
provozu, ale také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, fyzio-
terapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek získaly  i sestry v  jednosměn-
ném provozu. 

Časopis  Infolisty,  jehož únorové číslo vám nyní přinášíme, čeká  i  letos nelehký 
úkol – co nejvíce přiblížit čtenářům především to, jak se daří vedení společnosti 
naplňovat plány a stanovené cíle pro rok 2019. Přeji si, abychom vám takových 
informací mohli přinášet co nejvíce.

Ing. Petr Fiala 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Zdravotníci Oddělení akutního příjmu – Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v loňském roce provedli celkem 39 713 vyšetření. Chirur-
gické ambulance vyhledalo 15 676 pacientů.

„V  interních  ambulancích  provedl  personál 
13 869 vyšetření. Nejčastěji lidem s neuro-
logickými,  interními  a  urologickými  potíže-
mi,“ uvedla MUDr. Jana Bednářová, primářka 
Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kromě  pěti  ambulancí,  zákrokového  sálku 
a  sádrovny  má  Emergency  lůžkovou  část. 
„Expektační  lůžka,  na  která  jsou  ukládáni 
pacienti,  jejichž  zdravotní  stav  vyžaduje 
od  samého  začátku  monitoraci  –  léčbu, 
musel využít personál u 8 277 nemocných. 
Akutní  lůžka  zejména pro  příjem  těžce po-
raněných  či  dalších  pacientů  ohrožených 
na  životě  jsme využili  v  1 891 případech,“ 
doplnila ke statistice MUDr. Jana Bednářová.

Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v ne-
přetržitém provozu zajišťuje příjem, ošetření 
a  vyšetření  příchozích  pacientů  s  akutními 
potížemi,  zraněných  a  nemocných  přepra-
vených  do  ústecké  nemocnice  posádkami 
Zdravotnické  záchranné  služby  Ústeckého 
kraje. Zajišťuje pro policii vyšetření zadrže-
ných osob před umístěním do cely.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Nejvíce ošetřených pacientů bylo v chirur-
gické ambulanci – celkem 12 288 pacien-
tů.  V  interní  ambulanci  provedl  personál 
10 495 vyšetření. Třetí nejvytíženější am-
bulancí byla ambulance ORL (ušní, nosní, 
krční), kde bylo provedeno 3 646 vyšetře-
ní. Centrální příjem Nemocnice Most, o. z., 
v  nepřetržitém  provozu  zajišťuje  vyšetře-
ní,  ošetření  a  příjem  příchozích  pacientů 
s akutními potížemi nebo zraněných a ne-
mocných  přepravených  posádkami  ZZS 

Ústeckého kraje. Dále zajišťuje pro Policii 
ČR  vyšetření  (včetně  odběrů)  zadržených 
osob před umístěním do cely.

Oddělení  centrálního  příjmu  disponuje 
pěti  ambulancemi,  které  využívají  obo-
ry  chirurgie,  interna,  ortopedie,  urologie, 
oční  a  ORL,  dále  zákrokovým  sálkem, 
sádrovnou  a  expektačním  pokojem  se 
třemi  lůžky. Na centrálním příjmu pracuje 
celkem  47  nelékařských  zdravotnických 

pracovníků,  z  toho  25  všeobecných  ses-
ter, 10 sanitářek a 13 sanitářů, nejen pro 
potřeby  samotného  oddělení,  ale  i  pro 
všechna  oddělení  nemocnice.  Oddělení 
centrálního  příjmu  nedisponuje  lékaři,  ti 
dochází do ambulancí ze zmíněných oddě-
lení  v  rámci  denního provozu  a  následně 
během pohotovostních služeb.

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

Oddělení centrálního příjmu loni ošetřilo 37 595 pacientů
Nemocnice Most

Emergency v ústecké Masarykově nemocnici v loňském roce 
vyhledalo téměř čtyřicet tisíc pacientů

Masarykova nemocnice

Zleva: vrchní sestra Mgr. Anna Valterová, primářka MUDr. Jana Bednářová, sekretářka Petra Fořtová, 
zástupkyně primářky MUDr. Eva Hušková (v popředí) a staniční sestra Dana Ugurelli 

ROK 2018 ORTO UROL NEU INT CHIR OČNÍ ORL CELKEM

MUŽI 1 069 1 722 1 357 4 788 5 407 1 910 1 070 17 323

ŽENY 1 287 1 689 1 689 5 705 4 135 794 992 16 291

DĚTI 178 56 1 2 2 746 295 1 584 4 862

CELKEM 2 534 2 568 3 047 10 495 12 288 2 999 3 646 37 595
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Dne 1. 11. 2018 byl zahájen provoz pracoviště nízkoprahového urgentního příjmu Krajské 
zdravotní a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Vybudování  objektu  urgentního  příjmu  (UP) 
bylo  realizováno  v  průběhu  roku  2018.  Za-
hájení  provozu  tohoto  pracoviště  je  dalším 
uskutečněným  záměrem  Krajské  zdravot-
ní, a. s., (KZ) s cílem realizace těchto oddělení 
ve všech nemocnicích KZ. K vybudování došlo 
přístavbou ke stávajícímu pavilonu F, na který 
je pavilon technicky napojen. Konstrukčně je 
řešen jako třítraktový monolitický železobeto-
nový skelet. Náklad na výstavbu objektu byl 
17,6 mil. Kč a náklady na vybavení pracoviště 
zdravotnickou  technikou  a  inventářem  činily 
dalších 10 mil. Kč.

Pracoviště je koncipováno jako nízkoprahové, 
je  zde  poskytována  péče  pacientům  s  akut-
ním úrazovým nebo neúrazovým onemocně-
ním,  nebo  s  náhlým  zhoršením  chronického 
onemocnění.

Otevřením tohoto pracoviště došlo k zajiště-
ní  kontinuity  přednemocniční  a  nemocniční 
péče o pacienty s akutními zdravotními pro-
blémy a zároveň se zlepšila dostupnost zdra-
votní péče. Pacient přichází na  jedno místo, 
kde  je  mu  následně  poskytnuta  komplexní 
zdravotní  péče  včetně  konziliárních  a  labo-
ratorních  vyšetření  bez  dalších  zbytečných 
průtahů a ztráty času. Zvláště pro příchozí pa-
cienty tento systém nabízí snadnou a rychlou 
orientaci.

Na urgentním příjmu jsou ošetřováni pacienti 
s  interními,  neurologickými  a  chirurgickými 
obtížemi.  V  těchto  odbornostech  je  zajiště-
na  24hodinová  péče.  V  době  ústavní  poho-
tovostní  služby  dochází  na  urgentní  příjem 
specialisté oborů ortopedie, očního lékařství 
a urologie. V rámci oddělení poskytují v den-
ním provozu péči také 3 odborné chirurgické 
ambulance.

Oddělení UP nabízí možnost  zahájení  inten-
zivního diagnosticko-terapeutického pro cesu 
u  pacientů  na  pokoji  s  expektačními  lůžky, 
která jsou kompletně vybavena infuzní a mo-
nitorovací technikou. Tato část urgentního pří-
jmu slouží ke krátkodobé observaci či terapii 
pacienta a k následnému rozhodnutí o dalším 
postupu léčby a směřování buď do ambulant-
ní nebo hospitalizační péče. Přístrojové vyba-
vení oddělení nabízí možnost rychlé dostup-
nosti  potřebných  diagnostických  vyšetření 
(laboratorní  vyšetření,  zobrazovací  metody 
EKG, UZ, RTG), zároveň je urgentní příjem plně 
vybaven  přístroji  pro  vedení  rozšířené  kar-
diopulmonální  resuscitace  včetně  zajištění 
umělé plicní ventilace, což nám umožňuje za-
bezpečení zvládnutí situací, u nichž dochází 
k selhání základních životních funkcí.

Pacienti  přicházejí  na  urgentní  příjem  před-
ním vstupem pavilonu F, kde jsou po zaregis-
trování zdravotnickým personálem směřováni 
na jednotlivá pracoviště s ohledem na udané 
zdravotní  potíže.  Součástí  zaregistrování  je 
zhodnocení jejich zdravotních obtíží a určení 
urgentnosti ošetření. Tzn., že i pořadí ošetření 
pacientů se řídí závažností zdravotního stavu, 
a ne dobou příchodu. Tímto postupem zabra-
ňujeme dalšímu zhoršování akutních zdravot-
ních potíží.

Pro pacienty, kteří jsou transportováni na ur-
gentní  příjem  složkami  zdravotnické  zá-
chranné služby  (ZZS)  je vybudován vstup ze 
západní části objektu. ZZS předává pacienty 
přímo na expektačním pokoji, kde procházejí 
stejným procesem třídění  jako příchozí paci-
enti. Pacienti s akutním ohrožením životních 
funkcí,  kteří  vyžadují  hospitalizaci  na  inten-
zivním  lůžku,  jsou  transportováni  složkami 

ZZS  přímo  na  oddělení  anesteziologicko-re-
suscitační, oborové JIP, eventuálně jsou smě-
řováni  složkami  ZZS  na  vyšší  zdravotnické 
pracoviště. 

Urgentní  příjem  se  stal  jediným  kontaktním 
místem poskytovatele zdravotních služeb pro 
kontakt  s  operačním  střediskem  ZZS  a  na-
bízí  možnost  využití  jednoho  kontaktního 
místa  při  potřebě  zajištění  ošetření  většího 
množství  pacientů  v  situacích  hromadného 
neštěstí.  Podařilo  se  nám  zajistit  zkušený 
personál a vybudovat multioborový tým, kte-
rý je schopen ošetřit pacienty s různorodými 
zdravotními potížemi. V současné chvíli tvoří 
tým  zdravotníků  urgentního  příjmu  33  zdra-
votních sester a 12 sanitářů. Lékaři docházejí 
na urgentní příjem z jednotlivých oddělení dle 
pravidelného rozpisu.

Během prvních tří měsíců fungování provozu 
urgentní  příjem  ošetřil  10  256  pacientů  se 
zdravotními obtížemi. Z těchto dat je evident-
ní, že se toto nově vybudované oddělení stalo 
jedním z klíčových pracovišť nemocnice. 

Urgentní  příjem  nám  citelně  zefektivnil  prů-
nik  všech  neodkladných  a  akutních  stavů 
a zároveň slouží jako filtr stavů, které nejsou 
indikovány  k  hospitalizaci.  Smyslem  zřízení 
urgentního příjmu nebyla pouze centralizace 
a  sloučení  pracovišť  pod  jednu  střechu,  ale 
hlavně směřování zdravotní péče více k paci-
entovi, což se nám podařilo zajistit.

Dita Freibergová, vrchní sestra
Urgentní příjem Nemocnice Teplice, o. z.

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ: Urgentní příjem
Nemocnice Teplice

Nízkoprahový urgentní příjem vznikl v nové přístavbě pavilonu F. 
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S  přístavbou  ke  stávajícímu  a  nedávno  zre-
konstruovanému pavilonu I se s novým rokem 
začalo v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici 
Děčín, o. z. Umístěno v ní bude nové praco-
viště  magnetické  rezonance  a  interního  pří-
jmu.  Součástí  záměru  je  také  reorganizace 
stávajícího gastroenterologického pracoviště 
v  1.  PP  pavilonu  interny.  Předání  staveniště 
zhotoviteli  se  uskutečnilo  15.  ledna,  v  sou-
časné  době  probíhá  realizace  stavebních 
prací.  Jejich  cena  dle  veřejné  zakázky  činí 
44 128 512,18 Kč včetně DPH.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

BUDUJEME NOVÁ PRACOVIŠTĚ: 
Přístavba pro umístění magnetické rezonance

Nemocnice Děčín

Specialisté Centra robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické 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., provedli v loňském roce čtyři sta výkonů. 
Jde o největší počet operací od vzniku centra, které bylo vybudováno v září roku 2008. 
Celkem za existenci centra chirurgové za pomoci robotického systému odoperovali 3 031 
pacientů.

„Nejvíce  robotických  operací  podstoupili 
v  roce  2018  urologičtí  pacienti.  Prostatu 
tým našeho  centra  odoperoval  u  272 pa-
cientů a výkon na ledvině podstoupilo 60 
operovaných.  Tři  pacientky  podstoupily 
zákrok  pro  vezikovaginální  píštěl,“  uve-
dl  ke statistice MUDr.  Jan Schraml, Ph.D., 
přednosta  Kliniky  urologie  a  robotické 
chirurgie  Fakulty  zdravotnických  studií 
Univerzity  J.  E. Purkyně v Ústí nad Labem 

a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Na  nejmodernějším  robotickém  systému 
da Vinci Xi, kterým Krajská zdravotní, a. s., 
v ústecké Masarykově nemocnici od  roku 
2015  disponuje,  provádí  výkony  nejen 
urologové, ale také specialisté dalších chi-
rurgických oborů.  „Pro  rektum bylo v  loň-
ském  roce  operováno  38  pacientů,  robo-
tičtí operatéři provedli 24 gynekologických 

zákroků a tři otorinolaryngologické,“ dopl-
nil MUDr. Jan Schraml, Ph.D. 

Robotická  chirurgie  znamená  minimálně 
invazivní  chirurgickou  metodu,  vhodnou 
pro operace v dutině břišní, hrudní a v dal-
ších špatně dostupných dutinách lidského 
těla, například v dutině ústní a hltanu, ze-
jména všude tam, kam je z anatomických 
příčin obtížný přístup při otevřené, případ-
ně  i  laparoskopické  metodě.  Robotické 
operace  jsou  pro  pacienta  vždy  šetrnější 
než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší 
než  laparoskopické  a  pro  operatéra  vždy 
ergonomičtější. 

Centrum  robotické  chirurgie  při  Klini-
ce  urologie  a  robotické  chirurgie  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., má své školicí centrum, 
které připravuje pro nově vzniklá  robotic-
ká pracoviště lékaře ze střední a východní 
Evropy. Nejmodernější robot série da Vinci 
čtvrté  generace  s  typovým  označením  Xi 
umožňuje významné vylepšení vzdělávání 
nových  operatérů,  kteří  díky  dvoukonzo-
lovému ovládání mohou s operatérem  in-
struktorem sdílet reálnou operaci.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Robotičtí operatéři Krajské zdravotní provedli v loňském roce 
nejvíce výkonů za deset letMasarykova nemocnice Masarykova nemocnice

Nejmodernější robotický systém da Vinci Xi funguje v ústecké Masarykově nemocnici od roku 2015
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Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., poskytuje nejvyšší úroveň 
traumatologické péče pro občany Ústeckého kraje, tedy pro přibližně 820 000 obyvatel. 
Základem traumacentra je Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., která vznikla v roce 2014 z původního oddělení úrazové chirurgie 
vzhledem k nutnosti úzkého propojení nemocniční a výukové složky. Tato klinika nava-
zuje na více než 65letou tradici specializované péče o úrazy v ústecké Masarykově ne-
mocnici. Lékaři kliniky koordinují péči o poraněné a úzce spolupracují s ostatními speci-
alisty. Přednostou kliniky je MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. Vrchní sestrou je Bc. Ing. Soňa 
Brabcová. 

Úrazové  centrum  získalo  statut  kliniky 
v  únoru  roku  2014.  Historie  samostatné 
traumatologie  v  Ústí  nad  Labem  je  však 
mnohem delší. Samostatná traumatologie 
v ústecké nemocnici vznikla v  roce 1952. 
Vedle  Úrazové  nemocnice  v  Brně  to  bylo 
první  samostatné  traumatologické  praco-
viště  v  tehdejším  Československu.  Svoji 
vysokou  úroveň  si  trvale  udržovalo  a  její 
kredit  potvrdilo  i  zařazení  do  celostátní 
sítě traumacenter v roce 2001. 

V současnosti na oddělení pracuje 20 léka-
řů stabilního kádru v celkem 19 úvazcích. 
Atestaci  z  traumatologie  má  10  lékařů 
a z toho navíc atestaci z chirurgie II. stupně 
7 lékařů. Vědeckou hodnost Ph.D. obhájili 
3 lékaři a další 2 jsou v přípravě. Odděle-
ní má celkem 56 standardních lůžek a pro 
intenzivní  pacienty  využívá  potřebný  po-
čet lůžek centralizované JIP. Šest lékařů je 
členy AO Alumni CZ, pobočky mezinárodní 
organizace AO ASIF. 

Klinika  má  působnost  nadregionálního 
úrazového  centra Ústeckého  kraje  a  úzce 
spolupracuje  s  ostatními  traumacentry 
v České republice. Díky dlouhodobým kon-
taktům ústeckých  traumatologů  s  němec-
kými kolegy v rámci vědeckých konferencí 

v  Německu  i  Evropě  se  ústecká  klinika 
úrazové  chirurgie  pyšní  úzkou  spolupra-
cí  s  klinikou  úrazové  chirurgie  v  Drážďa-
nech a  je  zařazena do východosaské  sítě 
traumacenter. Praktickým důsledkem této 
spolupráce  jsou společné vědecké konfe-
rence s mezinárodní účastí nebo praktický 
nácvik hromadných neštěstí  spolu  s  Inte-
grovaným záchranným systémem Ústecké-
ho kraje. Pro pacienty je výhodou možnost 
konzultovat operace, případně  jejich spo-
lečné provedení. 

Základním  posláním  zdravotnického  pra-
coviště  je  mimo  péče  o  pacienty  užší 
spádové oblasti provádění vysoce specia-
lizované péče v traumatologii pro celý Ús-
tecký kraj. Jedná se především o následují-
cí stavy: polytraumata, sdružená poranění, 
závažná  monotraumata,  poranění,  která 
vyžadují  multidisciplinární  spolupráci, 
artroskopická  operativa,  péče  o  pacienty 
s poruchou kostního hojení a s infektem.

Lůžková část kliniky se skládá ze dvou sta-
nic, U1 a U2, pacienti  ji  naleznou v hlav-
ním areálu ústecké Masarykovy nemocnice 
na Bukově, v ulici Sociální péče, v pavilonu 
A ve čtvrtém nadzemním podlaží. Poradna 
pro ambulantní pacienty je umístěna v pa-
vilonu B ve 3. patře.

Počet  operací  na  vlastní  úrazové  klinice 
po  několikaletém  nárůstu  je  již  stabilně 
vysoký a vzhledem k sálovým a  lůžkovým 
kapacitám  bylo  dosaženo  možného  ma-
xima.  Ročně  je  provedeno  takřka  2  500 
výkonů, což je srovnatelné s jinými fakult-
ními  či  krajskými  pracovišti  s  podobnou 
spádovou  oblastí.  Mimo  standardní  vý-
kony  prováděné  pro  spádovou  oblast  ús-
teckého  okresu  klinika  provádí  ve  větším 

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Centrum vysoce specializované traumatologické péče

Masarykova nemocnice

Tým Kliniky 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.

ROK 2014 2015 2016 2017 2018
OPERACÍ CELKEM 2 440 2 355 2 353 2 478 2 544

PAŽNÍ KOST 112 122 116 96 112

PŘEDLOKTÍ 192 166 185 165 160

STEHENNÍ KOST (Z TOHO PROXIMÁLNÍ) 202 (138) 234 (165) 217 (140) 199 (136) 227 (158)

BÉREC 176 165 148 175 162

NOHA + PATA 114 126 131 140 128

PÁNEV + ACETABULUM 37 33 35 34 42

ARTROSKOPIE 546 438 463 480 514

HOSPITALIZOVANÝCH 2 971 2 830 2 781 2 852 2 880

AMBULANTNÍ OŠETŘENÍ 27 774 27 081 27 613 27 693 28 046

POLYTRAUMA (ISS NAD 15) 128 124 107 119 121
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rozsahu speciální operace oblastí, na kte-
ré se ústecké traumacentrum blíže specia-
lizuje a kde je na předních pozicích v rámci 
celé republiky. Je to hlavně operativa nohy 
a hlezna, dále ruky a zápěstí a v neposlední 
řadě též pánve a acetabula. Mimo to lékaři 
traumacentra  řeší  i  zánětlivé  komplikace 
a následky špatně zhojených úrazů z celé 
spádové oblasti a některé případy z Čech 
i Slovenska. Jako první v republice zavedli 
u dospělých rekonstrukce za pomoci složi-
té zevní fixace s modelací počítačem. 

Velmi  široký  záběr  má  traumacent-
rum  i  na  poli  artroskopických  operací. 
Od 1. 1. 2017 začalo v rámci kliniky fungo-
vat artroskopické centrum s vedoucí léka-
řem MUDr. Lubomírem Koppem, Ph.D. Toto 
centrum  funguje  napříč  traumatologií, 
sportovní medicínou a ortopedií, a spoje-
ním prostředků,  lidského potenciálu a  in-
vence umožňuje  lepší  koordinace progra-
mů, zastupitelnost operatérů a předávání 
zkušeností  i  lepší výchovu mladých artro-
skopistů. V  rámci  tohoto  centra  je  prová-
děno  široké  spektrum  artroskopických 
operací  v  oblasti  kloubů  kolena,  ramena, 
lokte, zápěstí, hlezna nohy i kyčle. Někte-
ré  výkony,  např.  náhrady  zkřížených  vazů 
kolene  u  dětí  nebo  komplikované  rekon-
strukce vazů kolene, asistované osteosyn-
tézy talu či radia byly provedeny jako první 
v republice. Probíhá velmi úzká spolupráce 
s oddělením sportovní medicíny při řešení 
sportovních úrazů. 

V  praxi  se  uplatňují  nejmodernější  ope-
rační postupy a instrumentária. Jako první 
v  republice  zavedli  ústečtí  lékaři  novou 
instrumentaci  operací  nohy  technikou 
dlah  s  variabilním  stabilním  úhlem  nebo 
některé typy artrodéz hlezna. Dále se roz-
víjí široké spektrum operací zápěstí a ruky. 
V oblasti zápěstí se provádí složité  revize 

vazového poškození, různé typy déz a jako 
první  v  republice  byla  v  Ústí  nad  Labem 
provedena  náhrada  poloměsíčité  kůstky. 
Ve  velmi  obtížné  oblasti  řešení  poúrazo-
vých  infektů  se  mimo  progresivních  ope-
račních postupů uplatňují i nové ošetřova-
telské postupy. 

Sesterský  personál  nejenom  zvládá  ošet-
řování ran technikou VAC nebo vlhkého ho-
jení, ale v  této oblasti některé sestry  fun-
gují jako školitelky pro ostatní pracoviště.

Velkou zásluhu na dobrém jménu ústecké 
kliniky má stabilní zdravotnický tým, který 
nejenom že dobře pracuje, přednáší a pu-
blikuje  v  časopisech,  ale  dokáže  se  i  se-
mknout  v  případech  problémů,  nebo  se 
sejít mimo pracovní dobu k družné zábavě 
s vlastní hudební produkcí. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

MUDr. KAREL EDELMANN, Ph.D.
1984 – absolvoval FVL UK Praha

1984–2002  –  II.  chirurgické  oddělení  –  úrazová  chirurgie 
Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, sekundární lékař JIP

2002–2012  –  zástupce  primáře Oddělení  úrazové  chirurgie 
MNUL a vedoucí lékař JIP

2012 až dosud – primář Úrazového oddělení MNUL

2014 – jmenován přednostou Kliniky úrazové chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

2011 – získání titulu Ph.D.: Nové operační techniky jako prevence závažných trva-
lých následků zlomenin proximálního humeru

ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE A KURZY
stáž u prof. Rommense v Mainzu, u prof. Zwippa v Drážďanech, opakované kur-
zy v AO centru Davos, Homburg, London School of Hygiene & Tropical Medicine, 
Oxford

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH
člen výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, člen výboru AO Trauma Czech 

ODBORNÁ PRÁCE
řada přednášek u  nás  i  v  zahraničí,  publikace  v  periodicích  vč.  impaktovaných, 
účast na několika mezinárodních multicentrických studiích, spoluautorství na ka-
pitole v celostátní postgraduální učebnici Traumatologie,  lektor postgraduálních 
kurzů, externí asistent na FZS UJEP

Operace a vnitřní osteosyntéza relativně vzácného pakloubu čéšky
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Kolenní kloub je největším a nejsložitějším kloubem v lidském těle. Spojuje dvě největší 
kosti v těle, stehenní a holenní, a dále největší sezamskou kost těla – čéšku. Tyto kos-
ti vzájemně utvářejí dvě skloubení: femoro-patelární a femoro-tibiální. Stabilita tohoto 
složitého kloubního uspořádání je vedle tvaru kloubních ploch a menisků (postranní 
chrupavčité poloměsíčité útvary) zajištěna složitým vazivovým aparátem (zkřížené vazy, 
postranní vazy a vazy kloubního pouzdra) a šlachami okolních svalů, zejména čtyřhlavé-
ho svalu stehenního. Biomechanika kolenního kloubu je komplikovaná. Děje se ve třech 
rovinách, kdy základní pohyb kolene ve smyslu natažení – ohnutí (extenze – flexe) je 
ve skutečnosti složeným pohybem, kdy dochází ke vzájemnému rotačnímu, valivému 
a posuvnému pohybu kloubních ploch kosti stehenní, holenní a menisků.

Gonartróza (artróza kolena) je nezánětlivé 
degenerativní  onemocnění  charakterizo-
vané  nadměrným  opotřebením  kloubní 
chrupavky,  subchondrální  (pod  chrupav-
kou)  sklerózou  nosné  kosti,  tvorbou  os-
teofytů  (kostních  výrůstků)  a  změnami 
měkkých tkání kolene. Je jednou z nejčas-
tějších příčin bolestivé ztráty rozsahu pohy-
bu kolenního kloubu ve středním a starším 
věku. Gonartróza je primární či sekundární 
(poúrazová, systémová onemocnění atd.). 
Postižen může být celý kolenní kloub nebo 
jen  jeho část – kompartment, a  to vnitřní 
nebo vnější. Osteoartróza femoro-patelár-
ní je vzácně samostatná, častěji však jako 
součást většího či komplexního artrotické-
ho postižení kolenního kloubu.

Totální  endoprotéza  kolenního  kloubu  je 
v současnosti „zlatým standardem“ řešení 
pokročilé  až  těžké  symptomatické  gonar-
trózy.  Existuje  celá  řada  typů  implantátů 
umožňujících  náhradu  zničených  kloub-
ních ploch v závislosti na rozsahu postiže-
ní co do destrukce kostí, osové úchylky či 
vazivové nestability. Nicméně vždy se jed-
ná o náhradu celé kloubní plochy stehenní 
a  holenní  kosti,  někdy  doplněné  i  o  ná-
hradu  čéšky.  Takže  se  v  případě  těžkého 

postižení vnitřní nebo vnější poloviny kole-
ne odstraňuje kloubní plocha i z druhého 
kompartmentu, byť ten není či je jen mini-
málně postižen. 

V případě unikompartmentní endoprotézy 
(také  hemiartroplastika,  menisková  ná-
hrada)  kolenního  kloubu  je  nahrazována 
jen artrózou postižená oblast kolene, nej-
častěji  vnitřní,  se  zachováním většiny  ne-
poškozené kloubní plochy, vazů a dalších 
měkkých  struktur  kolene.  Z  toho  vyplývá, 

že se  jedná o  fyziologickou a daleko více 
anatomickou  náhradu  kolenního  kloubu 
než v případě totální endoprotézy. 

Vlastní  operační  výkon  se,  rovněž  jako 
v  případě  totální  endoprotézy,  provádí 
v  celkové či  svodné anestezii. Důležitá  je 
správná poloha pacienta. Pomocí originál-
ního instrumentária se artrózou postižené 
kloubní plochy na stehenní a holenní kosti 
v  dané  části  kolene  opracují,  z  měkkých 
tkání se odstraní pouze meniskus daného 
kompartmentu.  Poté  se  naimplantují  ko-
vové  náhrady  kloubních  ploch,  mezi  něž 
se vkládá polyetylenová vložka, pohyblivá 
proti  oběma  komponentám.  Pooperační 
průběh  je prakticky stejný  jako po  totální 
endoprotéze – od péče o operační ránu až 
po  rehabilitaci  a  režim  odlehčování  ope-
rované  končetiny  o  francouzských  holích. 
Rekonvalescence je však daleko kratší. Ze 
zkušenosti  z  vlastního  souboru  pacienti 
zcela odkládají berle po 5–6 týdnech, po-
operační,  a  i  výsledný  rozsah hybnosti  je 
větší než v případě totálních náhrad, resp. 
ve výsledku je téměř nebo zcela plný. Bio-
mechanika kolene  je prakticky obnovena, 
takže koleno vedle běžných činností snese 
i náročnější aktivity včetně sportovních. 

Z výše uvedeného ale vyplývají i limity této 
náhrady. A  to za prvé  indikační, kdy pod-
mínkou  implantace  unikompartmentní 
náhrady kolenního kloubu  je vedle nepo-
škozené  kloubní  plochy  v  ostatních  čás-
tech  kolene  zachovaný,  funkční  vazivový 
aparát.  Vedle  rentgenologického  a  klinic-
kého  vyšetření  nám  v  indikaci  může  po-
moci  předchozí  artroskopické  vyšetření, 
není však podmínkou. Zároveň ale pozor, 
artroskopicky  verifikovaná  chondropatie 
(poškození  chrupavky)  kloubní  plochy 
není  indikací k  této částečné náhradě. Ta 

UNI kompartmentní náhrada kolenního kloubu
Nemocnice Chomutov

RTG – AP, boční snímek anteromediální gonartrózy

Opracované kloubní plochy Implantovaná náhrada
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Co vás přivedlo k práci koordinátora 
dobrovolníků?
Baví mne práce s lidmi. Baví mne něco tvo-
řit a spolutvořit. Rád dělám něco užitečné-
ho  a  smysluplného.  Velmi  rád  pomáhám 
a chci být součástí přinášení toho „dobré-
ho“ lidem, zvířatům či přírodě. 

Nemohu  nedodat,  že  mne  k  tomu  také 
přivedli  hlavní  sestra  Mgr.  Markéta  Svo-
bodová a nemocniční  kaplan Roman  Jon-
czy,  DiS.,  v  rámci  společných  rozhovorů, 
s myšlenkou udržení, nastartování a rozví-
jení dobrovolnické  služby  spolu  s  koordi-
nací této služby. 

Co si od ní slibujete? Co do ní chcete 
přinést? 
Dobrovolnická  služba  by  měla  pomáhat. 
Lidem,  kteří  přijdou  do  nemocnice,  pří-
padně  jsou  zde  hospitalizováni.  Měla  by 
pomáhat  i nemocnici samotné a  jejím za-
městnancům.  Oběma  „stranám“  by  měla 
být  podporou,  kterou  ale  musí  dostávat 
zpět i dobrovolníci. Slibuji si od ní, že svým 
působením  bude  lidmi  kladně  přijímána 
a  hodnocena  a  že  přispěje  i  k  dobrému 
jménu nemocnice. Bude inspirací pro nové 
dobrovolníky, kteří  se  rozhodnou věnovat 
svůj volný čas pomoci lidem kolem nás. 

Rád bych do této služby přinesl své zkuše-
nosti, nadšení,  tvořivost,  radost, podporu 
dobrovolníkům, hledání možností pomoci 
pacientům a současně s tím nabídku spo-
lupráce zaměstnancům. 

Kolik dobrovolníků v Masarykově 
nemocnici působí? 
V  současnosti  zde  působí  17 dobrovolní-
ků. Mimo těch, kteří zde působí již několik 
let, mezi ně počítám i nové dobrovolníky, 
kteří zde začínají působit. Část z nich také 
působí v ONP Ryjice. 

Jaká je činnost dobrovolníků v nemocnici?
Dobrovolníci  působí  či  působili  na  prote-
tickém  oddělení,  dětském  oddělení,  on-
kologickém  oddělení,  oddělení  následné 
péče v Ryjicích či  rehabilitačním oddělení 
aj. Dále vypomáhají s organizací akcí, kte-
ré se zde konají, naposledy to byl Vánoční 
koncert.  Nesmím  zapomenout  na  Kniho-
budku, která se nachází v atriu a o kterou 
se dobrovolníci starají již více jak čtyři roky. 

Jaký je mezi lidmi zájem o dobrovolnictví?
Myslím,  že  zájem  o  dobrovolnictví  v  ne-
mocnici  je.  Nejen  proto,  že  příští  rok  to 
vlastně bude 20 let, co zde dobrovolnická 
služba začala. Ale i proto, že se stále hlásí 
noví dobrovolníci, že zde někteří již pomá-
hají v řádu let, či jich mnoho touto službou 
prošlo, i třeba krátce. 

Jaké jsou ohlasy pacientů?
Ohlasů zatím moc nemám, jsem tu teprve 
měsíc. Nicméně, pokud by nebyly kladné, 
tak by tu tato služba asi již nebyla. Nic není 
jednoduché  a  také  dobrovolnická  služba 
se  potýká  a  bude  potýkat  s  překážkami 
a problémy. To však nemusí být špatně, ne-
boť je to prostor pro změny či nová řešení. 

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Nemocnice má nového koordinátora dobrovolnické služby
Masarykova nemocnice

je vyhrazena pro artrotické postižení a ta-
kové tedy musí být rentgenologicky patrné. 
Dalším  limitem  indikace  je  vlastní  prove-
dení, které vyžaduje znalost biomechaniky 
normálního  kolene,  kdy  použitá  protéza 
nesmí nefyziologicky omezovat  funkci za-
chovaných struktur.
Na  ortopedickém  oddělení  nemocnice 
v  Chomutově  se  provádí  hemiartroplas-
tika  kolenního  kloubu  již  řadu  let. Stejně

jako u totální endoprotézy, tak i v případě 
unikompartmentních náhrad existuje celá 
řada  implantátů od  různých  firem. V  sou-
časnosti  používáme celosvětově nejrozší-
řenější unikompartmentní náhradu Oxford 
III.  generace.  S  tímto  konkrétním  implan-
tátem mám  velmi  dobrou  zkušenost,  kdy 
jsem  za  poslední  2  roky  naimplantoval 
43  těchto  náhrad.  Potvrzují  to  nejen  kli-
nické a rentgenologické výsledky, ale také 

názory  a  spokojenost  odoperovaných 
pacientů. 

Tato naše dosavadní zkušenost a srovna-
telné výsledky z jiných klinických pracovišť 
u nás i v zahraničí podle mého názoru potvr-
zují správnost  filozofie unikompartmentní 
náhrady kolenního kloubu. 

prim. MUDr. Jiří Jurča
Ortopedické oddělení

Nemocnice Chomutov, o. z.

Koordinátor dobrovolnické služby v Masarykově 
nemocnici B.Th. Luboš Čapek, DiS.

Unikompartmentní náhrada Oxford III. generace RTG – AP snímek UNI náhrady RTG – boční snímek UNI náhrady
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PŘEDSTAVENSTVO KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ SCHVÁLILO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z PROJEKTU IROP

PODĚKOVÁNÍ
Při příležitosti rozdávání nových platových výměrů pro střední a nižší zdravotnický personál Vám musím poděkovat, protože 
takový objem navýšení nemá za mých 25 let v této nemocnici obdoby. Toto jsem ještě nikde nezažil, škodovácké odbory z Mladé 
Boleslavi mohou jen závidět... Proto Vám za personál naší kliniky velice děkuji, protože je to neuvěřitelný objem financí, které se 
podařilo zajistit a do personálu rozpustit. Pevně doufám, že i pro náš personál to bude motivující k další práci pro KZ.

Děkuji.
MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie MNUL

Z důvodu legislativních změn přistoupil 
Ústecký kraj, jediný akcionář společnos-
ti,  ke  změně  stanov  společnosti,  když 
do  nich  implementoval  volbu  jedné 
třetiny  členů  dozorčí  rady  zaměstnanci 
společnosti.  Současně  jediný  akcionář 
ke dni 9. 1. 2019 odvolal členy dozorčí 
rady  zvolených  jím  z  řad  zaměstnanců, 
tak aby bylo možné uspořádat volby no-
vých členů. Dle upravených stanov spo-
lečnosti  je  představenstvo  povinno  vy-
hlásit volby členů dozorčí rady do dvou 

měsíců  ode  dne,  kdy  se  uvolnilo  jejich 
místo v dozorčí radě. Na svém lednovém 
zasedání bylo představenstvo s rozhod-
nutím  jediného  akcionáře  seznámeno, 
přičemž  okamžitě  zahájilo  administra-
tivně  a  organizačně  náročnou  přípravu 
voleb. V  souladu  se  stanovami  společ-
nosti budou volby členů dozorčí rady vy-
hlášeny nejpozději do 9. 3. 2019. Voleb 
se bude moci zúčastnit každý zaměstna-
nec Krajské zdravotní, a. s., v pracovním 
poměru. Po vyhlášení voleb bude možné 

navrhovat  kandidáty  na  členy,  kterými 
může  být  kterákoli  svéprávná  a  bez-
úhonná  fyzická  nebo  právnická  osoba 
(vyjma členů představenstva a generál-
ního ředitele), přičemž právo navrhnout 
kandidáty  budou mít  odborové  organi-
zace působící u zaměstnavatele, skupi-
na  50  zaměstnanců  a  představenstvo 
společnosti.

Mgr. Lukáš Vítek, právník 
 Právní oddělení KZ, a. s.

PŘEDSTAVENSTVO KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ CHYSTÁ VOLBY ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Zástupci  managementu  Krajské  zdra-
votní,  a.  s.,  (KZ)  v  čele  s  generálním 
ředitelem  Ing.  Petrem  Fialou  navštívili 
v úterý 15. ledna 2019 Lužickou nemoc-
nici a polikliniku, a. s. (LNaP). Prezento-
vali  zájem KZ o udržení  zdravotní  péče 
ve  Šluknovském  výběžku.  Návštěvy  se 
zúčastnili  i  zástupci  sousedního města 
Varnsdorf, jehož obyvatelé také využíva-
jí služeb LNaP. 

Informace  o  návštěvě  Lužické  nemoc-
nice  poté  projednalo  i  představenstvo 
Krajské zdravotní, a. s.

Představitelé vedení KZ za účasti ředitele 
zdravotní  péče Nemocnice Děčín,  o.  z., 
MUDr. Michala  Hanauera, MBA,  si  pro-
hlédli  pavilon  chirurgie,  do  kterého  by 
se  měla  po  ukončení  restrukturalizace 
soustředit  zdravotní  péče,  v  současné 
době  rozmístěná  do  dvou  oddělených 
pavilonů.  KZ  již  prostřednictvím  děčín-
ské  nemocnice  personálně  vypomáhá 
rumburské chirurgii a dále se takto bude 
jednat pro oblast interní péče. 

„Oceňuji  pozitivní  změny,  které  probí-
hají v důsledku restrukturalizace a které 

povedou  k  vyšší  efektivitě  rumburské 
nemocnice,“ řekl Ing. Petr Fiala, generál-
ní ředitel KZ.

„Město  Rumburk,  jako  vlastník  Lužic-
ké nemocnice a polikliniky, a. s., zajistí 
maximální  vstřícnost  a  otevřenost  při 
provedení  hloubkového  auditu,  který 
by měl v následujících týdnech proběh-
nout,“  deklaroval  starosta  Rumburku 
Ing. Lumír Kus.

redakce Infolistů

PŘEDSTAVENSTVO KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PROJEDNALO INFORMACE K NÁVŠTĚVĚ NEMOCNICE V RUMBURKU

Informace z jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Na jednání Představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., dne 31. 1. 2019 byly mimo 
jiných  veřejných  zakázek  schváleny 
i  veřejné  zakázky  z  projektu  IROP:  Zvý-
šení kvality vysoce specializované péče 
v  perinatologii  -  Masarykova  nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice 
Most, o.z. – lůžka a stoly, Zvýšení kvality 

vysoce  specializované  péče  v  perina-
tologii  -  Masarykova  nemocnice  v  Ústí 
nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. 
–  ane steziologické  přístroje,  Zvýše-
ní  kvality  vysoce  specializované  péče 
v  perinatologii  -  Masarykova  nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice 
Most,  o.z.  –  infuzní  technika  a Zvýšení 

kvality  vysoce  specializované  péče 
v  perinatologii  -  Masarykova  nemocni-
ce  v  Ústí  nad  Labem,  o.z.  a  Nemocni-
ce  Most,  o.z.  –  zdravotnické  přístroje 
a technika. 

Ing. Václav Štyvar 
vedoucí Samostatného oddělení 

veřejných zakázek KZ, a. s.
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S filmovým štábem, který v první polovině letošního roku natáčí v Ústeckém kraji pro 
Českou televizi krimiseriál Sever, se v lednu mohli setkat návštěvníci děčínské a ústecké 
Masarykovy nemocnice. 

Šest epizod, kdy každá má svůj vlastní de-
tektivní  příběh,  spojuje  kauza  slunečních 
elektráren  na  severu  Čech.  „Impulsem 
bylo několik skutečných událostí, které se 
staly  na  trase Bílina – Teplice – Ústí  nad 
Labem,“  uvedl  k  připravovanému  seriálu 
režisér Robert Sedláček.

Jako první zavítali filmaři v pondělí 14. led-
na do děčínské nemocnice na oční oddě-
lení.  Možnost  stoupnout  si  před  kameru 
a ztvárnit roli zdravotní sestřičky měla hlav-
ní sestra děčínské nemocnice Mgr. Danuše 
Tomášková. „Rozhodně je rozdíl v činnosti 

sestry při běžném výkonu práce a před ka-
merou. Pokud něco neřeknete, neuděláte 
pohyb či postoj, jak si pan režisér předsta-
vuje,  zazní  stop  a  zkusí  se  to  znovu.  Což 
v reálném životě nelze. Slova směrem k pa-
cientovi  bych  formulovala  osobně  jinak, 
projevila  bych  zajisté  svoji  empatii,  což 
jsem v roli televizní sestry nemohla a mu-
sela jsem se držet pokynů. Každopádně to 
byla zkušenost,“ řekla k natáčení Mgr. Da-
nuše Tomášková. Do role policistů byli ob-
sazeni  sanitáři  z  chirurgického  oddělení 
Luboš Šembera a Patrik Pražák, kteří vzešli 
z castingu na kompars.

O týden později, respektive v úterý 22. led-
na,  pokračovalo  natáčení  v  Krajské  zdra-
votní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., kde zaujaly režiséra Ro-
berta Sedláčka dva prostory.  Prvním byla 
kardiologická  ambulance  včetně  přilehlé 
čekárny  v  budově  B  ve  třetím  patře.  Roli 
zdravotní sestry si zahrála všeobecná zdra-
votní  sestra  z  kardiologické  kliniky  Jana 
Ryvolová. „Byla to pro mě nová zkušenost 
a  zároveň  velký  respekt.  Raději  zůstanu 
u svého povolání,“ komentovala své počí-
nání před kamerou Jana Ryvolová. Filmaři 
se podívali také do Vzdělávacího institutu 
Krajské zdravotní, a. s., který sídlí o dvě pa-
tra výš. Zde se jedna z kanceláří proměnila 
na několik desítek minut na psychiatrickou 
ambulanci.

Při  natáčení  seriálů  z  Ústeckého  kraje  si 
filmaři vybrali zdravotnická pracoviště ne-
mocnic Krajské zdravotní, a. s., již v minu-
lém roce. Na přelomu zimy a jara se v mos-
tecké nemocnici na patologickém oddělení 
natáčel obraz do seriálu Most. V létě v ús-
tecké Masarykově nemocnici filmaři obsa-
dili  část  gastroenterologického  oddělení 
včetně  lůžkového  pokoje,  prostory  Emer-
gency,  přilehlé  parkoviště  a  zadní  vchod 
do budovy B k natočení scén do krimiseriá-
lu Rapl 2. Oba seriály vysílá Česká televize 
od začátku  roku každé pondělí v hlavním 
večerním vysílacím čase na programu ČT1.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Scény do seriálů se natáčely i v našich nemocnicích
Masarykova nemocnice a Nemocnice Děčín

Na téma „Jaké jsou motivace lékařů, anesteziologů zejména?“ se uskutečnila ve Vzdělá-
vacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem další z cyklu přednášek Osob-
nosti české medicíny. Ve středu 23. ledna 2019 své bohaté zkušenosti přiblížil zájemcům 
přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice 
Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 

Profesor Ševčík přijal pozvání kolegů z Kli-
niky  anesteziologie,  perioperační  a  in-
tenzivní  medicíny  Fakulty  zdravotnických 
studií  Univerzity  J.  E.  Purkyně  v  Ústí  nad 
Labem a  Krajské  zdravotní,  a.  s.  – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

„Oborem  anesteziologie  a  intenzivní 
medicíny  se  zabývám  čtyřicet  let,  a  tak 
o něm budu hovořit mírně zaujatě – o jeho 
úskalích,  smutnějších  momentech,  ale 
vyzdvihnu  ty  hezké,  které  převažují.  Me-
dicínu dělám pořád stejně rád,  jako tomu 
je už od začátku,“  rozvedl  své  téma před 

zahájením  přednášky  prof.  MUDr.  Pavel 
Ševčík, CSc. 

„Anesteziologie  je  dnes  už  snad  jediným 
lékařským  oborem,  který  se  nerozpadl 
a  zůstává  komplexním.  Není,  řekněme, 
rozkouskovaný  a  moc  bych  si  přál,  aby 
takový  zůstal  i  do budoucna,“  odpověděl 
tento  špičkový  specialista na otázku,  čím 
jej právě tento obor zaujal.

Projekt Osobnosti české medicíny od roku 
2016  umožňuje  především mladým  léka-
řům  načerpat  v  krátké  době  mnoho  po-
znatků a informací od těch nejlepších, kteří 
v České republice v různých medicínských 
oborech působí. Přednášky se konají  jed-
nou měsíčně, výjimkou je prázdninové ob-
dobí červenec–srpen.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

V Krajské zdravotní přednášel profesor Pavel Ševčík
Masarykova nemocnice

V ústecké Masarykově nemocnici zaujaly režiséra Roberta Sedláčka prostory v budově B

Profesor MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 
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Dne 17. ledna 2019 uspořádala VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem za podpory pedagogické 
sekce České asociace sester a ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem 
odbornou konferenci Ústecký den ošetřovatelství. 

Přítomné  účastníky  jak  z  řad  zdravotní-
ků,  tak  i  čestné  hosty,  zástupce  zřizo-
vatele  i  Krajské  zdravotní  přivítali  ředi-
telka  školy  PhDr.  Miroslava  Zoubková, 
předseda  Výboru  pro  zdravotnictví  Za-
stupitelstva  Ústeckého  kraje  Bc.  Pavel 

Csonka,  předsedkyně  ČAS Mgr.  Ilona  Ko-
pecká a garant akce Mgr. Eva Fridrichová.

Celý  den  byl  nabitý  pestrým  programem. 
Mezi  nejzajímavější  (dle  závěrečného 
hodno cení  účastníků)  patřila  přednáš-
ka  Intervenční  radiologie,  kterou  skvěle 

prezentoval  MUDr.  Vojtěch  Smolka,  dále 
vystoupení  prim.  MUDr.  Jaroslava  Škvo-
ra,  CSc.,  s  názvem  Léčbu  inzulínem  řídí 
mrak  a  přednáška  PhDr.  Šárky  Dynáko-
vé, Ph.D., Komunikace s agresivními paci-
enty, a to hlavně pro její praktické využití. 
Velice  zajímavé  byly  i  ostatní  přednášky. 
Důkazem toho byla skutečnost, že většina 
přítomných vydržela až do konce. V závě-
rečné  reflexi  byla  konference  velice  pozi-
tivně hodnocena jak po stránce obsahové, 
tak i organizační.

Poděkování  patří  též  sponzorům  –  knihy 
do tomboly věnovalo nakladatelství Grada 
a firma Helago tradičně předvedla nové vý-
ukové modely.

PhDr. Eva Beňová, Mgr. Eva Fridrichová 
VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem

XIV. Ústecký den ošetřovatelství – Letem světem internou
Masarykova nemocnice

Odborná konference Ústecký den ošetřovatelství se uskutečnila v Masarykově nemocnici

Členové kapely The Boom předali v pátek 
25. ledna 2019 zástupcům Onkologického 
oddělení  Krajské  zdravotní,  a.  s.  – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
šek  v  hodnotě  50  tisíc  korun.  Kapela  ús-
teckou  onkologii  dlouhodobě  finančně 
podporuje,  celkem  jí  za  devět  let  věno-
vala  z  vánočních  charitativních  koncertů 
410 800 korun. 

Šek  na  afterparty  převzala  lékařka 
MUDr.  Eva  Čmuchařová,  která  zastou-
pila  primářku  onkologického  oddělení 
MUDr.  Martinu  Chodackou.  „Získaných 
padesát  tisíc  korun  doplní  sedmdesáti-
tisícový  finanční  dar  od  firmy Adler,  který 
jsme dostali na charitativním vánočním ve-
čírku. Obdržené peníze poslouží k pořízení 

ochrany  zdí  kolem  nemocničních  lůžek 
na  pacientských  pokojích,  která  výraz-
ným  způsobem  zútulní  prostředí  pokoje, 
a  navíc  plní  i  funkci  ochrany  stěny  proti 
mechanickému  poškození  při  manipulaci 

s  lůžky,“  uvedla  primářka MUDr.  Martina 
Chodacká.

Charitativní  vánoční  koncert  proběhl 
15.  prosince 2018 v Domě kultury města 
Ústí nad Labem. „Jsme rádi, že i letos, stej-
ně  jako v  loňském  roce, můžeme ústecké 
onkologii  věnovat  šek  na  padesát  tisíc 
korun.  Finance  jsou  získané  ze  vstupné-
ho. Finanční prostředky na ústecké oddě-
lení  onkologie  věnujeme  od  roku  2010,“ 
doplnil  frontman  kapely  The  Boom  Pavel 
Nepivoda. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Finanční dar zútulní lůžkovou část ústecké onkologie 
Masarykova nemocnice

Předání šeku pro ústeckou onkologii

PROF. MUDr. VLADIMÍR ČERNÝ, Ph.D., FCCM, SE STAL PŘEDSEDOU ČESKÉ 
SPOLEČNOSTI ANESTEZIOLOGIE RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Přednosta  Kliniky  anesteziologie,  perioperační  a  intenzivní  medicíny  Fakulty  zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, se stal předsedou České 
společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM). 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Akrální koaktivační terapie
Nemocnice Most

Na  začátku  listopadu  2018  jsem  měla 
příležitost  zúčastnit  se  konference, 
na které byly odpřednášeny některé  fy-
zioterapeutické  koncepty  zabývající  se 
léčbou pa cientů s funkčními poruchami 
pohybového aparátu. V dnešní době při-
bývá nejen pacientů s poruchami pohy-
bového aparátu, ale také metodik, které 
se terapií těchto poruch zabývají. Jednou 
z  nich  je metoda  ACT  –  akrální  koakti-
vační  terapie.  Její  autorka  PhDr.  Ingrid 
Palaščáková  Špringrová,  Ph.D.,  během 
konference  nastínila  základní  principy 
a postupy  této metody a  jejich aplikaci 
v  praxi.  Uvedeným  příkladem  zde  byly 
nespecifické  bolesti  zad,  které  pacien-
ty  přivádějí  do  našich  ordinací  poměr-
ně  často.  Jelikož  to  pro  mě  byla  velmi 
zajímavá  část  konference,  chtěla  bych 
se  metodě  ACT  v  následujícím  článku 
věnovat. 

Jak  bylo  zmíněno  již  výše,  autorkou 
metody  ACT  je  PhDr.  Ingrid  Palaščáko-
vá  Špringrová,  Ph.D.,  která  během  své 
praxe pracovala s pacienty po operacích 
páteře. Jedná se o poměrně mladou me-
todu vyvinutou na základě dlouholetého 
testování  v  praxi  a  vzájemné  spoluprá-
ce s pacienty. Podstatou této metody je 
aktivace  pohybových  vzorů  vedoucích 
k  napřímení  páteře  vzpěrem  o  akrální 
části končetin. Tím, že se o akra vzepře-
me, dochází k vzájemné koaktivaci ven-
trálních  a  dorsálních  svalových  řetězců

vedoucích k napřímení páteře. Na zákla-
dě tohoto principu dochází ke kompen-
zaci svalových dysbalancí a ke stabiliza-
ci celého pohybového aparátu. 

Pro potřeby terapie ACT definujeme pri-
márně dva typy aker:

•  Horní  končetina  –  ruka  (od  zápěstí 
po konečky prstů). 

•  Dolní  končetina  –  noha  (od  paty  až 
po prsty nohou).

Na výslednou efektivitu cvičení má kro-

mě samotného vzpěru o akra vliv i jejich 
klenutí,  které  je  nutné  udržet  v  průbě-
hu celého cvičení. Neudržení klenby se 
projevuje  jako  tzv.  plochoručí  (hype-
rextenze  prstů)  na  rukou  a  plochonoží 
(hyperextenze prstů) na nohou (obr. 1). 

Cílovou skupinou jsou nejčastěji pacien-
ti  trpící bolestmi zad a kloubů, a  to  jak 
u  funkčních  a  degenerativních  poruch, 
tak  i  u  velmi  specifických  onemocnění. 
Další poměrně velkou část spektra klien-
tů tvoří kojenci a dětští pacienti. 

Základním cílem terapie ACT je zkvalitnit 
náš  pohybový  projev  pomocí  motoric-
kého  učení.  Motorické  učení  je  proces, 
mimochodem velmi individuální, kterým 
se učíme novým pohybovým dovednos-
tem.  Už  v  průběhu  prvního  roku  života 
získáváme velký počet základních moto-
rických vzorů,  tedy  to,  jakým způsobem 
daný pohyb (vstávání, otáčení, nakračo-
vání  aj.)  provedeme.  Během  dospívaní 
se  kvalita  těchto  již  zafixovaných  po-
hybových  vzorů mění.  Bohužel  pro  nás 
ve  smyslu  snížení  kvality.  Z  tohoto  dů-
vodu se využívají vzpěrná akrální cvičení 
poloh  raného motorického  vývoje  (obr. 
2). Cvičení ve vývojových polohách pro-
vádíme  nejprve  v  uzavřených  kinema-
tických  řetězcích,  individuálně  lze  také 
přistoupit k variantě s otevřenými pohy-
bovými řetězci, které jsou již náročnější. 

Na  závěr  nutno podotknout,  že bez  ak-
tivního přístupu pacienta se pozitivního 
výsledku  jen  stěží  dobereme.  V  dnešní 
době je kladen důraz na aktivní zapoje-
ní pa cienta do  terapeutického procesu. 
Pouhé  měkké  a  mobilizační  techniky 
daný  problém  nevyřeší,  čímž  samozřej-
mě nechci podhodnocovat či znevažovat 
jejich  význam.  Úkony manuální  terapie 
je  bezpochyby  nutné  provést,  ale  po-
kud  pacient  nebude  dodržovat  režimo-
vá  opatření  (dbát  našich  doporučení) 
a  na  rehabilitaci  sám  ve  svém  volném 
čase nenaváže, bude bohužel naše sna-
ha zlepšit jeho zdravotní stav zbytečná.

Použitá literatura: 

1. KOLÁŘ, P. et al., 2009. Rehabilita-
ce v klinické praxi. Praha: Galén. ISBN 
978-80-7262-657-1.

2. ŠPRINGROVÁ PALAŠČÁKOVÁ, I., 
2016. Akrální vzpěrná cvičení pro na-
přímená záda. ACT centrum s.r.o. ISBN 
978-80-906440-0-7.

3. http://www.act-method.com/

Bc. Andrea Ujčíková
Rehabilitační oddělení 
Nemocnice Most, o. z. 

Foto: www.act-method.com, PhDr. Ingrid 
Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Obr. 1

Obr. 2
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Počítačové navigační systémy jsou dnes rutinně využívány v řadě medicínských obo-
rů, zejména v neurochirurgii, traumatologii atd. V poslední době se stále více využívají 
i v ORL a chirurgii hlavy a krku.

V  současné  době  jsou  k  dispozici  2  sys-
témy  –  elektrooptický  a  elektromagnetic-
ký  (nejmodernější  přístroje  oba  systémy 
kombinují).  V  Masarykově  nemocnici  vy-
užíváme  navigaci  StealthStation  (Med-
tronic),  tedy  elektrooptický  systém,  který 
umožňuje navigovat podle CT  i MRI obra-
zu. V tradičním neurochirurgickém použití 
navigace je hlava pacienta upevněna v tří-
bodovém Mayfieldově rámu, pro ORL exis-
tují přístroje, kde se čidla na hlavu nasadí 
v podobě jakési „čelenky“, tedy neinvaziv-
ně. Naší snahou je zařadit navigační systé-
my do rutinního použití zejména tam, kde 
operujeme  v  rizikových  oblastech  (baze 
lební, očnice). 

Hlavní  indikace  pro  využití  navigačních 
systémů v ORL: 

1.  FES  (Functional  Endonasal  Surgery) 
– rutinní ORL výkon, při kterém se ošetřují 
vedlejší  dutiny  nosní  při  akutních  i  chro-
nických  zánětech,  polypech  atd.  Využití 
navigačního  systému  zvyšuje  přesnost 
a bezpečnost zejména v blízkosti baze leb-
ní a očnice. 

2.  Chirurgické  řešení  benigních  i  malig-
ních  tumorů v oblasti dutiny nosní a VDN 
– v poslední době je stále více tumorů ře-
šeno endoskopicky. Navigace opět zvyšuje 
bezpečnost i radikalitu výkonu. 

3.  Diagnostické  probatorní  excize  v  oblasti 
VDN  a  baze  lební  –  kombinace  endoskopu 
a navigace v řadě případů umožní vyhnout se 
otevřeným přístupům. 

4. Navigovaná punkce abscesů při bazi lební 
– cílená navigovaná punkce abscesu v oblas-
ti baze lební může být alternativou otevřené-
ho přístupu zejména u dětských pacientů.

5.  Transnasální  endoskopický  přístup  při 
neurochirurgických  operacích  –  zejména 
transsfenoidální  hypofyzektomie  –  patří 
do rukou neurochirurga. ORL  lékař se podílí 
na vytvoření přístupové cesty. Endoskopické 
přístupy umožňují rozšířit operativu v oblasti 
baze lební. 

MUDr. Jiří Kalhous
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku MNUL 

a UJEP

Využití navigačních systémů v ORL
Masarykova nemocnice

Zleva – navigační systém TREON StealthStation, nastavení a registrace navigačního systému, nález u pacientky před punkcí, nález po punkci

http://www.kzcr.eu/konference/rdg2019

8. Ústecký radiologický den

Odborní garanti:
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. a MUDr. Milouš Derner, Radiologická klinika FZS UJEP
v Ústí nad Labem a  Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: filip.cihlar@kzcr.eu, milous.derner@kzcr.eu

středa 10. dubna 2019 od 9:30 h 
Hotel & Restaurant Větruše

Přihlášky: Tereza Lípová, 477 117 849, tereza.lipova@kzcr.eu

Akce se koná pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s.

o.z., 
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Tichá linka pomáhá osobám se sluchovým postižením
Nemocnice Děčín

Neslyšící (osoby se sluchovým postižením) nemohou telefonovat. Dříve byli závislí jen 
na psaní SMS, chatování, využívali Facebook, Skype aj. Nyní si neslyšící mohou vyřídit 
svoje telefonáty z jakéhokoliv místa díky webové aplikaci Tichá linka.

Tichá linka nabízí tyto služby: online přepis 
mluvené řeči a online tlumočení do české-
ho znakového jazyka.

Online  tlumočení  probíhá  tak,  že  tlumoč-
ník  a  neslyšící  se  spojí  prostřednictvím 
videohovoru, neslyšící znakuje, tlumočník 
jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka 
slyšícímu (mluví do mikrofonu) a to, co řek-
ne slyšící, přetlumočí do českého znakové-
ho jazyka neslyšícímu.

Online  tlumočení  je  určeno  osobám  se 
sluchovým postižením, které ovládají čes-
ký  znakový  jazyk.  Neslyšící  si  může  přes 
Tichou  linku  zajistit  online  tlumočení  te-
lefonického hovoru,  překlad nebo úpravu 
textu.

Online přepis probíhá tak, že se neslyšící 
a přepisovatel spojí prostřednictvím chatu. 
Přepisovatel  zprostředkuje  zvukový  vjem 
pro neslyšícího ve formě textu – to, co sly-
šící  řekne,  přepíše  neslyšícímu.  Neslyšící 

své  sdělení  píše  do  chatu  a  přepisovatel 
jej čte slyšícímu.

Online přepis je určen osobám se slucho-
vým postižením (nedoslýchavé nebo ohlu-
chlé), které dobře ovládají psaný český ja-
zyk  a  vyhovuje  jim písemná  komunikace. 
Neslyšící si mohou přes Tichou linku zajis-
tit online přepis telefonického nebo konfe-
renčního hovoru a úpravu textu.

V Nemocnici Děčín je tato služba k dispo-
zici  již  několik  let,  ale  nyní  s  novým  tab-
letem,  který  je umístěn na  rehabilitačním 
oddělení v budově I. Proškolení vybraných 
zaměstnanců proběhlo 10. 12. 2018 pod 
vedením vedoucí konzultantky pro poboč-
ku  Ústeckého  kraje Mgr. Moniky  Hajnové 
a Michala Procházky, DiS. 

Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra 
Nemocnice Děčín, o. z.

Školení vybraných zaměstnanců v nemocnici

Dne 14. 11. 2018 uspořádala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická 
v Ústí nad Labem již 22. ročník celostátní konference zdravotních laborantů a laboratorních 
asistentů s mezinárodní účastí STUDENTLAB.

Program  konference  byl  sestaven  z  žákov-
ských  a  studentských  přednášek  se  zamě-
řením  na  odborná  témata  související  s  čin-
ností  zdravotních  laborantů  a  laboratorních 
asistentů.  Konference  se  zúčastnilo  celkem 
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 re-
publiky se konference aktivně účastnili žáci 
a  studenti  ze  slovenských  škol  z  Bratislavy, 
Bánské Bystrice a Trenčína. 

Prezentace  byly  hodnoceny  odbornou  ko-
misí,  sestavenou  z  odborníků  pracujících 
v klinických laboratořích, v čele s předsedou 
poroty primářem Janem Špičkou, přednostou 

Ústavu  laboratorní  diagnostiky  Fakultní  ne-
mocnice Královské Vinohrady v Praze. Kromě 
této odborné poroty byla sestavena i žákov-
ská porota složená z žáků a studentů zúčast-
něných zdravotnických škol.

Porota vyhlásila tři nejlepší přednášky podle 
počtu získaných bodů. 

První místo obsadila žákyně Střední zdravot-
nické  školy  v  Bratislavě  za  svou  přednášku 
Koloidné  striebro  verzus  antibakteriálne 
liečivá.  Druhé místo  obhájila  žákyně  z  Vyš-
ší  odborné  školy  zdravotnické  a  Střední 
zdravotnické  školy  v  Praze,  Alšovo  nábřeží, 
s přednáškou Číhá na nás v MHD nebezpe-
čí?  Na  třetím místě  se umístil  žák  ze Střed-
ní zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 

zdravotnické v Brně, Merhautova, s přednáš-
kou Metody zpracování cytobloků FN Brno. 

Žákovská  porota  předala  cenu  za  nejlepší 
přednášku  žákyním  ze  Střední  zdravotnic-
ké školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 
v  Českých Budějovicích  za  jejich  přednášku 
Ftaláty – strašáci moderní doby.

Výběr  témat  i  prezentace  byly  jako  obvykle 
na vysoké úrovni. Bylo patrné, že žáci a stu-
denti  na  svých  projektech  a  laboratorních 
výzkumech  pracovali  samostatně  i  několik 
měsíců  a  v  prezentacích  kreativně  využili 
možnosti moderní techniky s využitím videa 
a animace.

Mgr. Lenka Slapničková, odborná učitelka

Odborná konference zdravotních laborantů
Masarykova nemocnice

PODĚKOVÁNÍ ÚSTECKÉMU KARDIOCENTRU
Rád bych Vám touto cestou poděkoval za svůj „návrat do života“. Dne 31. 10. 2018 jsem prodělal infarkt myokardu a 20. 11. 2018 
mi byl v ústecké nemocnici voperován bypass. Mé velké díky patří celému realizačnímu týmu ústecké kardiologie pod vedením 
prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., dále kardiochirurgickému týmu vedenému MUDr. Miroslavem Kolesárem a celému operační-
mu týmu v čele s MUDr. Daliborem Ticháčkem za skvěle odvedenou práci. V neposlední řadě chci poděkovat týmu JIP za odborný 
a přitom milý a lidský přístup. Dále pak lůžkové části kardiologie, tedy všem doktorům, sestřičkám i pomocnému personálu. 
Děkuji za Vaši úžasnou profesionalitu, lidskost, přístup i zkušenosti a přeji Vám vše dobré v profesním i soukromém životě.

S úctou Petr Zápotocký
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Chronická trombembolická plicní hypertenze
Nemocnice Chomutov

Dne 7. listopadu 2018 proběhl v zasedací místnosti seminář na téma Chronická trombem-
bolická plicní hypertenze. 

Akci  zahájil  primář  MUDr.  Miroslav  Šofr 
a  dále  ji  moderoval  doc.  MUDr.  Pavel 
Jansa, Ph.D., z II. interní kliniky VFN v Pra-
ze. Ve svém prvním sdělení zmínil tuto re-
lativně novou nozologickou jednotku. 

Zatímco  žilní  trombóza  i  plicní  embolie 
jsou známy desetiletí, jejich prevence i léč-
ba  je  většině  lékařů  známá  napříč  jejich 
odbornostmi,  chronická  trombembolická 
plicní  hypertenze  je  jednotkou  známou 
kratší dobu, její výskyt je méně častý a ze-
jména možnosti  léčby se výrazně změnily 
v posledních letech. 

Plicní  hypertenze  je  syndrom  definova-
ný  zvýšením  středního  tlaku  v  plicnici 
≥25 mm Hg.

Celkem  90–95 %  plicních  hypertenzí  je 
vysvětlitelných  onemocněním  srdce  nebo 
plic.  Třetí  nejčastější  příčinou  chronické 
plicní  hypertenze  je  chronická  trombem-
bolická plicní hypertenze.

Vysvětlil  patofyziologickou  podstatu  one-
mocnění.  Dále mj.  zmínil  přínos  jinak  re-
lativně málo využívané metody – perfuzně 
ventilační  scintigrafie  plic  –  diagnostický 

význam  tohoto  vyšetření  pro  správnou 
diagnózu. 

V  dalším  bloku  doc.  MUDr.  Josef  Koří-
nek, Ph.D., hovořil o roli echokardiografie 
v  diagnostice  chronické  trombembolické 
plicní  hypertenze. Svoji  skvělou přednáš-
ku měl vyšperkovanou bohatými echokar-
diografickými videozáznamy. 

Jako poslední hovořil prof. MUDr. Jaroslav 
Lindner, CSc., o chirurgické léčbě chronic-
ké  trombembolické plicní  nemoci.  Zásad-
ní  rozmach metody, provázený  její velkou 
úspěšností, se datuje do posledních dvou 
desetiletí. Tato metoda se provádí na kar-
diochirurgii VFN v Praze od r. 2004. Princi-
pem operace je endarterektomie, tedy od-
stranění  organizovaného  fibrotizovaného 
trombu s částí cévní stěny plicnice. Výkon 
se  provádí  ze  sternotomie  v  mimotělním 
oběhu a v hluboké hypotermii. V indikova-
ných případech se výkon kombinuje s dal-
šími kardiochirurgickými výkony  (koronár-
ní  revaskularizace,  výkony  na  srdečních 
chlopních,  MAZE  procedura  pro  fibrilaci 
síní).  Indikováni  jsou  především  sympto-
matičtí nemocní s chirurgicky dosažitelnou 

trombotickou obstrukcí plicních cév a zvý-
šenou plicní cévní rezistencí. Po výkonu je 
nutná  doživotní  antikoagulace.  Akcepto-
vatelná perioperační mortalita je do 10 %. 
Po operaci  je  nutno  sledovat  nemocného 
alespoň  6–12  měsíců  v  operujícím  cen-
tru,  neboť  maximální  efekt  zákroku  lze 
očekávat zhruba do 6 měsíců od výkonu. 
U  většiny  nemocných  dochází  k  význam-
nému poklesu tlaku v plicnici, často k jeho 
normalizaci,  k  vzestupu  srdečního  výde-
je,  ke  zlepšení  výkonnosti,  symptomů 
a dlouhodobé prognózy. Reziduální plicní 
hypertenze,  jejíž  přítomnost  se  definitiv-
ně  posuzuje  arbitrálně  6 měsíců  po  ope-
raci,  představuje  indikaci  pro  specifickou 
farmakoterapii.

Dále  byla  přednášejícími  zmíněna  mož-
nost specifické  farmakoterapie  i balónko-
vé plicní angioplastiky. 

prim. MUDr. Miroslav Šofr
Interní oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

PODĚKOVÁNÍ ÚSTECKÉ EMERGENCY
V pátek 1. 2. 2019 jsem byl (jako člověk s kardiostimulátorem) převezen v Ústí nad 
Labem, pro prekolapsové stavy, RZP do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
na EMERGENCY – Interní příjmovou ambulanci č. 2. Musím s povděkem konsta-
tovat, že jak pracovníci RZP, tak službukonající zdravotnický personál, přítomný 
na směně zmíněné ambulance, odvedli nejen svou odbornou práci (základní před-
poklad), ale byli ke mně navíc mile vstřícní. Mluvím o personálu v množném čísle, 
beze jmen. Jen na jedno, podle vystaveného Protokolu EMERGENCY – Interna – 
tisk: 01.02.2019 20:09, si vzpomínám, a to na jméno lékaře, který mne v daný čas 
vyšetřoval – MUDr. Jiří Dyntr. Jmenovaný lékař svou vstřícnost prokázal navíc i tím, 
že mně, jako laikovi, podrobně vysvětlil mechanizmus vzniku takových stavů. Svým 
způsobem mně tak navíc věnoval svůj drahocenný čas. Takových lékařů je třeba 
si vážit a vedení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem k takovým gratulovat.

Proto tak touto cestou činí a zůstává s pozdravem

Ing. Jaroslav Melen z Trutnova

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

X. ročník konference
Emergency 2019

středa 3. dubna – čtvrtek 4. dubna 2019
Kampus Univerzity J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem

Konference se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje, 

a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva
Krajské zdravotní, a.s.

Odborný garant:
MUDr. Jana Bednářová
Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: jana.bednarova@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s. – bez poplatku
Lékaři mimo KZ, a.s. – 500 Kč
nelékaři mimo KZ, a.s. – 300 Kč

www.kzcr.eu/konference/emery2019
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Střešovický transfuzní den
Nemocnice Most

S kolegyní  jsme  se 15. 11.  2018 zúčastnily 
Střešovického  transfuzního  dne,  který  se 
pořádal již po dvanácté. Na tomto kongresu 
přednášeli lékaři a specialisté z celého světa 
(např. USA, Francie, Norsko). Hlavním téma-
tem byl návrat plné krve při masivním krvá-
cení oproti podávání pouze krevních složek. 
Přednášky se týkaly hlavně využití plné krve 
v přednemocniční péči, a to hlavně ve váleč-
ných podmínkách, kde má určitě své místo. 
Jako oponent vystoupil MUDr. Bláha z kliniky 
ARO 1. LF a VFN v Praze, který naopak vysvět-
lil, že podávání pouze krevních složek při kr-
vácení má také své místo, zejména v nemoc-
niční péči. Opět nastala otázka, zda podávat 
plazmu nebo  fibrinogen,  ale  ta  zůstala  ote-
vřená. A nyní něco málo k tématu Transfuze, 
i když se s ní každý nejednou setkal.

CO JE TRANSFUZE?
Transfuze je relativně častým úkonem prová-
děným v nemocnici.  Jedná se o převod krve 
dárce do těla pacienta, který krev potřebuje. 
Zdánlivě banální proces je komplikován exis-
tencí krevních skupin a nemožností jejich li-
bovolného míšení. Pozn.: Jako zajímavost lze 
uvést, že mnozí lékaři chápou transfuzi jako 
jistou  formu  transplantace.  Tento  pro  laiky 
neobvyklý úhel pohledu je dán čistě tím, že 
stejně jako u jiných transplantací předáváme 
tkáň dárce (krev) příjemci.

JEJÍ VÝZNAM?
Transfuze  ve  významu  přenosu  plné  krve 
(krevních buněk i krevní plazmy) má význam 
u  pacientů,  kterým  chybí  červené  krvinky 
(chudokrevnost). Kromě toho lze však různé 
složky krve separovat a podávat je izolovaně 
– můžeme  tak podat náplav krevních desti-
ček při  jejich nedostatku, nebo např. čistou 
krevní plazmu bez  krevních buněk  (to dělá-
me  zejména  pro  úpravu  vnitřního  prostředí 
a krevní srážlivosti).

JAKÁ JE PŘÍPRAVA? 
Před vlastní transfuzí se odebere vzorek krve 
pacienta a odešle se do laboratoře, kde určí 
jeho krevní skupinu – A, B, AB či 0 a pozitivi-
tu tzv. Rh faktoru. Na základě výsledku se při-
praví a vydá transfuzní set (krevní konzerva) 
s kompatibilní krevní skupinou, kterou může 
pacient dostat. 

Při přípravě se dbá na nezaměnitelnost krev-
ní  konzervy  –  musí  obsahovat  rodné  číslo 
a jméno pacienta a je na ní viditelně označe-
na krevní skupina. Každá krevní konzerva má 
svůj jedinečný číselný kód.

PODÁNÍ A ZKOUŠKA? 
Transfuzi vždy podává lékař. Podání transfu-
ze  je spojeno s důležitou zajišťovací zkouš-
kou. Ta se provádí u pacientova lůžka a ob-
vykle umožní orientačně rozlišit skupiny A, B, 
AB a 0. Lékař nechá nabrat vzorek krve paci-
enta a smísí jej se speciálními roztoky, které 
sráží  jen  určité  krevní  skupiny  –  tím  orien-
tačně  zkontroluje  krevní  skupinu  pacienta. 
Pak  odebere  vzorek  krve  z  krevní  konzervy 
a  udělá  to  samé.  Pokud  se  skupiny  shodu-
jí,  může  být  krev  podána.  Samotné  podání 
krve  se  děje  nitrožilně  jako  klasická  infuze. 
Na začátku podávání se krev z konzervy pustí 
rychleji  a  tomu  se  říká  biologická  zkouška. 
Jakékoliv  obtíže  se  při  rychlejším  toku  krve 
zvýrazní a transfuze se tak může zastavit už 
na jejím počátku.

JAKÁ JSOU RIZIKA?
Velké nebezpečí spočívá ve smísení různých 
krevních  skupin.  V  takovém  případě  imu-
nitní  systém  příjemce  vyhodnotí  červené 
krvinky dárce  jako nepřátelské cizorodé  lát-
ky  a  napadne  je. Masivní  rozpad  červených 
krvinek pocházejících z krevní konzervy pak 
vede  ke  vzniku  horečky,  zimnice,  objevuje 
se dušnost, pálení a bolest na hrudi a bolest 
hlavy. Imunitní reakce může být tak silná, že 
přejde v šokový stav selháním ledvin a člově-
ka usmrtí. Transfuze musí být při podezření 
na nekompatibilitu krví okamžitě ukončena. 
Určité  projevy  nesnášenlivosti  transfuze  ov-
šem nemusí souviset jen s rozpadem červe-
ných krvinek. Provází je také zvýšená teplota 
či svědění kůže. Ačkoliv se nejedná o nebez-
pečný  stav,  transfuzi  většinou  ukončujeme. 
Dříve s sebou  transfuze nesla  i určité  riziko 
nákazy  některými  infekčními  chorobami, 

kterými mohly  být  krevní  konzervy  infiková-
ny  (některé  typy  žloutenky,  AIDS).  V  dnešní 
době maximálních kontrol dárců i jejich krve 
je ve vyspělých státech toto riziko minimální 
až nulové.

Léčba  život  ohrožujícího  krvácení  musí  být 
časná,  rychlá  a  efektivní.  Řídí  se  doporuče-
nými postupy. Cílená léčba koncentráty koa-
gulačních faktorů dle viskoelastických metod 
vyšetření koagulace. V léčbě život ohrožující-
ho  krvácení  je  stěžejní  jeho  rychlá  zástava. 
Terapie transfuzními přípravky a krevními de-
riváty  vždy musí  probíhat  současně  se  sna-
hou o zástavu krvácení.

Dle  současných  doporučení  pro  léčbu  krvá-
cení  u  traumat  se podává  kyselina  tranexa-
mová v dávce 1 g. První fáze léčby je závislá 
na výsledcích koagulačních vyšetření. V pří-
padě použití klasických laboratorních koagu-
lačních testů tato fáze léčby tzv. naslepo trvá 
přibližně 45 minut. V případě použití viskoe-
lastických metod se tato fáze zkracuje na 15 
minut.  Provádí  se u  lůžka pacienta. Na  roz-
díl  od  klasických  vyšetření  odráží  globální 
stav koagulace pacienta. Pacient se  léčí dle 
doporučení buď  fibrinogenem a erytrocytár-
ními  koncentráty  dle  hladiny  hemoglobinu, 
nebo  čerstvě  zmraženou  plazmou  a  erytro-
cytárními  koncentráty  v  poměru  minimálně 
1  :  2.  O  podání  fibrinogenu  naslepo  v  této 
fázi  rozhoduje  klinický  stav  pacienta  a  cha-
rakter  poranění.  Erytocytární  koncentrát, 
který se stihne v  této  fázi podat,  je z vitální 
indikace  O  Rh  negativní.  Pokud  to  stav  pa-
cienta  dovolí,  počká  se  na  stejnoskupinový 
erytrocytární  koncentrát. V  jiných  případech 
krvácení  dle  výsledků  tromboelastometrie 
podáváme i trombocyty. V posledních letech 
se i v léčbě život ohrožujícího krvácení začíná 
prosazovat individualizace léčby šitá na míru 
konkrétního  pacienta.  Při  větších  krevních 
ztrátách i při  individualizované léčbě se po-
dává  plazma,  ale  i  při  podávání  plazmy  se 
dle výsledků přidávají koncentráty koagulač-
ních faktorů, především fibrinogen. Samotný 
masivní transfuzní protokol (podávání erytro-
cytárních koncentrátů, plazmy a trombocytů) 
není schopen vzniklou koagulopatii zkorigo-
vat, obsah fibrinogenu v plazmě je nedosta-
tečný (3 jednotky ČZP obsahují přibližně 1 g 
fibrinogenu).

Samotný transfuzní den byl plný zajímavých 
přednášek jak z hlediska porovnání dostup-
nosti,  tak  porovnání  pomůcek,  vybavení 
a možnosti rychlosti různých vyšetření.

Kamila Vomastová
Miroslava Eisenhammerová

ARO Nemocnice Most, o. z. 

Ilustrační foto: Wikimedia Commons
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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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Nemocnice Teplice, o. z.
Bc. Simona Šandová 

vykonává pozici vrchní sestry 
Chirurgického oddělení  
Krajské zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Teplice, o. z. 

Ing. Vojtěch Krump 
náměstek pro řízení lidských 

zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

PERSONÁLNÍ  
ZMĚNY

 od
 1.

 2
. 2

01
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KONFERENCI CENTRA PRO DIAGNOSTIKU 
A LÉČBU DEMYELINIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

středa 27. března 2019, od 16 h 
přednáškový sál pavilonu O Polikliniky Nemocnice Teplice, o.z.

Odborný garant:
prim. MUDr. Marta Vachová, Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. 

– Nemocnice Teplice, o.z.
PROGRAM:

• Je možný plnohodnotný život s RS – MUDr. Jiří Piťha
• Očkování u RS pacientů  – prim. MUDr. Marta Vachová
• Interakce léků v terapii RS – PharmDr. Josef Suchopár
• Novinky v sociální a pracovní problematice – Hana 

Potměšilová

www.kzcr.eu/konference/neurologie2019

MS Centrum, Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Teplice, o.z., Vás zve na odbornou 

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Akce probíhá pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s. 

Téma: „Roztroušená skleróza v běžném životě?“

Přihlášky, informace:
simona.nohejlova@kzcr.eu
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Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání

25. 2. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
26. 2. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
26. 2. 2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
27. 2. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
4. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
5. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
6. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
7. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
11. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
12. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
12. 3. 2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
12. 3. 2019 Základy první pomoci pro nezdravotníky Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
14. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
18. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
19. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
19. 3. 2019 Periferní žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II
20. 3. 2019 Obrana proti agresivnímu pacientovi Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
20. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

21. 3. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory místo konání

27. 3. 2019 Konference centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních 
onemocnění

Přednáškový sál pavilonu O, Poliklinika 
Nemocnice Teplice, o. z.

3.–4. 4. 2019 X. ročník konference Emergency 2019 UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem
9. 4. 2019 III. Ústecký hematologický den Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
10. 4. 2019 8. Ústecký radiologický den Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
16. 4. 2019 XXII. Ústecké sympozium ENDO LIVE IX Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL
17. 4. 2019 Seminář „Problematika výživy novorozenců“ Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL
24. 4. 2019 Krajský seminář anestezie a intenzivní péče pro nelékařský 

zdravotnický personál
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL

25. 4. 2019 Krajská konference sester 2019 Kinosál Nemocnice Most
26. 4. 2019 Krajská dermatovenerologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

III. Ústecký hematologický den
úterý 9. dubna 2019, Hotel & Restaurant Větruše

Záštitu nad akcí převzal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
prim. MUDr. Jana Ullrychová,
Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: jana.ullrychova@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku 
Ostatní účastníci: 400 Kč vč. DPH (včetně oběda)
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou. Občerstvení je součástí konference.

www.kzcr.eu/konference/hema2019Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.



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: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

Hokejoví Piráti dražili dresy pro rehabilitační oddělení
Nemocnice Chomutov

Dne  13.  ledna  2019  proběhl  extraligový 
hokejový  zápas  mezi  chomutovskými  Pi-
ráty a BK Mladá Boleslav. Tento zápas byl 

věnován  chomutovské  nemocnici.  Jed-
nalo  se  už  o  třetí  ročník  této  sportovně 
společenské akce. Tentokrát  byla  zvolena 

rehabilitační  tematika.  Hráči  nastoupili 
ve speciálních dresech s „tejpy“. Dražbou 
těchto dresů bylo získáno 120 663 Kč. Tato 
suma bude věnována RHB oddělení. 

Utkání bylo provázeno i doprovodným pro-
gramem ze strany nemocnice  (přítomnost 
a možnost prohlídky přepravních sanitek, 
resuscitační  Andula  s  výkladem  o  resus-
citaci  našimi  ARO  sestrami),  mezi  diváky 
bylo  rozdáno  několik  voucherů  na  ma-
sáž  zad  a  perličkovou  koupel  zajištěnou 
na RHB oddělení. 

prim. MUDr. Miroslav Šofr, Interní 
oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

Peníze od hokejistů pomohou Mobilnímu hospicu
Masarykova nemocnice

Nejen  pěkný  hokej,  ale  také  dobré  srdce 
ukázali  ústečtí  hokejisté  A  týmu  v  zápa-
se proti Rytířům z Kladna. Před vhozením 
úvodního  buly  předal  marketingový  ma-
nažer klubu Marek Šnajdr  šek na 20  tisíc 
korun zástupci Mobilního hospice při  ús-
tecké Masarykově nemocnici, spadajícího 
pod  Krajskou  zdravotní,  Lukáši  Ficencovi 
a  jeho  kolegyni  Veronice  Bendáskové. 
„Získané  finanční  prostředky  využijeme 
na provoz našeho mobilního hospice. Moc 
za dar děkujeme,“ uvedl Lukáš Ficenc.

Peníze  klub  získal  z  dražby  speciálních 
dresů  ke  stému  výročí  republiky.  Mobilní 
hospic  při  Masarykově  nemocnici  svou 
péčí  pokrývá  spádovou  oblast  onkologic-
kého oddělení V Podhájí. Zdravotníci vyjíž-
dí za pacienty do Děčína, Ústí nad Labem, 
Teplic a Bíliny. Pečují i o dětské pacienty.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Lukáš Ficenc (vlevo) s Veronikou Bendáskovou 
přebírají šek od Marka Šnajdra

Zápas se konal za účasti ředitelky zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Ireny Voříškové. 
Po boku měla své zástupce, na snímku vlevo MUDr. Miroslav Šofr, vpravo MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Mobilní 
hospic

dětem

Lenka Kocmanová Taussigová ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádají

22. března 2019 od 20.00 hod.
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem

Krása pomáhá
módní show

14. ROČNÍK

Moderátor večera: 
Rey Koranteng

22. března 2019 od 20.00 hod.
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem
Moderátor večera: Hosté: Taťána Kovaříková, 

Marian Vojtko, INFLAGRANTI, 
Eliška Lűftnerová, Roman Janál

VSTUPNÉ 
149–249 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – Ústí nad Labem: pokladna Severočeského divadla 
opery a baletu v Ústí nad Labem, Teplice: OC Olympia Teplice – info stánek

Akce probíhá pod záštitou hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. 
Výtěžek z akce bude věnován dětským 
oddělením nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

Účinkují: Inna Puhajková, Nikol Švantnerová, 
Lucie Kovandová, Lea Štefl íčková, Lucie 
Šlégr, Taťána Makarenko, Lucie Smatanová, 
Muži roku – Tomáš Martinka, Josef Kůrka, 
Matyáš Hložek a další

Generální 
partneři

Hlavní 
partneři


