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Vážení čtenáři Infolistů,

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče 
v Ústeckém kraji, prošla velkou zkouškou při zvládání ná-
sledků pandemie nemoci COVID-19. Proto chci všem našich 
zdravotníkům v čele s těmi v první linii upřímně poděkovat 
za profesionalitu a nasazení při jejich práci. Zároveň děku-
ji vedení Ústeckého kraje za materiální podporu v podobě 
ochranných pomůcek a prostředků. Právě díky jeho konti-

nuální finanční investiční podpoře a důslednému využívání dotačních titulů může 
Krajská zdravotní významně investovat do obnovy a modernizace nemocnic. Také 
v roce 2020 chceme v tomto trendu pokračovat a navázat tak na předchozí úspěš-
ná léta. V dosud třináctileté historii společnosti přichází důležitý milník, převze-
tí nemocnice v Litoměřicích, znamenající zvýšení počtu nemocnic spravovaných 
Krajskou zdravotní, a. s., na šest. 

Krajská zdravotní završila dlouhodobý projekt magnetických rezonancí v každé 
své nemocnici vybudováním a zprovozněním specializovaných pracovišť v Mostě 
a Děčíně, kde má od letoška i nový interní příjem. V Teplicích jsme po dokončení 
dosud největší investiční akce otevřeli pavilon pro centrální operační sály, cent-
rální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Nadále rozvíjíme seg-
ment kardiochirurgie jako významné součásti kardiocentra v ústecké Masarykově 
nemocnici a směřujeme k získání statutu Centra komplexní vysoce specializované  
kardiovaskulární péče pro dospělé. Díky podpoře Ústeckého kraje jsme mohli za-
jistit financování dostaveb operačních sálů, ARO a urgentních příjmů nemocnic 
v Děčíně a Chomutově a také nového pavilonu v Ústí nad Labem, kam se celé 
Kardiocentrum KZ přestěhuje. Tyto nebývalé investice, které dosáhnou celkové 
výše až tří miliard korun, intenzivně připravujeme. 

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva 

Krajské zdravotní, a. s.
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Dnes největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice, Krajská zdravotní, 
a. s., má za sebou již 13 let činnosti. Vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do 
jednoho celku. Společnost je tak dlouhodobě lídrem mezi poskytovateli zdravotní péče 
v Ústeckém kraji a zároveň, s více než 7 200 pracovníky, i největším zaměstnavatelem 
v regionu. 

O vytvoření Krajské zdravotní, a. s., rozhod-
lo Zastupitelstvo Ústeckého kraje, které je 
jediným akcionářem. Ve věcech jediného 
akcionáře rozhoduje v působnosti valné 
hromady společnosti Rada Ústeckého kra-
je. Pět nemocnic, spadajících v době před 
transformací coby samostatné subjekty 
pod kompetenci Ústeckého kraje, se z pří-
spěvkových organizací stalo odštěpnými 
závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně 
se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu 
nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici 
Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Cho-
mutov. Od 1. 9. 2015 se sloučily s Krajskou 
zdravotní, a. s., také bývalé Nemocnice ná-
sledné péče v Ryjicích a Zahražanech a sta-
la se z nich nově oddělení následné péče. 
Oddělení následné péče Ryjice spadá pod 
Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, 
Oddělení následné péče Zahražany spadá 
pod Nemocnici Most.

S ohledem na geografické rozmístění v re-
gionu tvoří nemocnice Krajské zdravot-
ní, a. s., páteřní osu zdravotnických zaří-
zení pro celý Ústecký kraj. Transformací 
nemocnic bylo rozhodnuto o významné 
změně způsobu organizace a zabezpeče-
ní poskytování zdravotní péče v Ústeckém 
kraji. Nově tak vzniklo unikátní zdravot-
nické zařízení, jehož prostřednictvím je 
pro obyvatele Ústeckého kraje zajišťována 

dostupná, a přitom maximálně efektivní 
a hospodárná síť, poskytující zdravotní 
péči, která svou kvalitou odpovídá nejmo-
dernějším trendům v medicíně.

V posledních letech se daří vedení a ma-
nagementu společnosti – díky jasné vizi 
a postupnému naplňování cílů, za výrazné 
podpory Ústeckého kraje a dotačních pro-
středků hlavně z evropských fondů – ma-
sivně obměňovat přístrojovou techniku 
a rekonstruovat jednotlivá oddělení svých 

zdravotnických zařízení i celé nemocnič-
ní pavilony. Nejdůležitější investiční akce 
Krajské zdravotní, a. s., nedávno dokon-
čené i intenzivně připravované dostavby 
nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem a Cho-
mutově - finančně nesmírně náročný pro-
jekt - připomněl v úvodním slově předseda 
představenstva Ing. Jiří Novák. Jak se změ-
ní areál chomutovské nemocnice, se mů-
žete podívat již nyní, uvnitř tohoto vydání 
Infolistů. 

Stavební ruch již od začátku léta zazna-
menávají pacienti a návštěvníci ústecké 
Masarykovy nemocnice na Severní Terase, 
kde roste nová budova pro Fakultu zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. Projekt je vyvrcholením 
dlouhodobé spolupráce Krajské zdravotní, 
a. s., s vysokou školou, s níž má již 12 spo-
lečných klinik.

Za nesmírně důležité považuje vedení 
společnosti odměňování zaměstnanců. 
Finanční plán zahrnuje významné navýše-
ní mezd pro rok 2020, které činí celkem 
330 milionů Kč a přináší navýšení osob-
ních nákladů o 7,3 %. V návaznosti na ně 
získali všichni zaměstnanci od 1. 4. 2020 
navýšení tarifní mzdy o 1 500 Kč měsíčně. 
V době koronavirové krize vedení uvolnilo 
významné finanční prostředky pro zdravot-
níky v první linii.

Základní kapitál Krajské zdravotní, a. s., 
má hodnotu 5 273 828 000 Kč. V roce 
2020 je předpokládán obrat ve výši 8 mi-
liard 584 milionů Kč. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Krajská zdravotní spravuje nemocnice již 13 let
Krajská zdravotní

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (druhý zleva) převzal v loňském roce 
Cenu národní kvality České republiky na Pražském hradě. Vlevo ředitel zdravotní péče Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Aleš Chodacki, v té době náměstek pro řízení zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s.

Snímek z kardiochirurgické operace v ústecké Masarykově nemocnici
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Již patnáct let přijímá heliport na střeše bu-
dovy „B“ Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
pacienty přepravené leteckou záchrannou 
službou na akutní příjem nemocnice, ne-
boli Emergency. Pacientům v ohrožení ži-
vota se tak dostává akutní péče v nejrych-
lejším možném čase.

Střešní heliport je s Emergency propojen 
výtahem, kterým zdravotníci po přistání 
vrtulníku pacienta doslova během chvíle 
dopraví přímo na oddělení k okamžitému 
zákroku lékařů akutního příjmu, ale i dal-
ších specialistů, přizvaných podle aktu-
álních potřeb stavu a poranění pacienta. 
„Heliport začali letečtí záchranáři spolu 
s ústeckou Masarykovou nemocnicí využí-
vat v roce 2005. Dva roky od otevření no-
vého nemocničního areálu, dostavěného 
na Bukově. Neopomenutelnou podmínkou 
bylo doplnění všech statických zkoušek 
pro bezpečné přistávání vrtulníků,“ uvádí 
MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergen-
cy Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z, pod kte-
ré heliport spadá. 

Letečtí záchranáři přes heliport transpor-
tují do ústecké Masarykovy nemocnice 
zejména pacienty do traumacentra, ce-
rebrovaskulárního centra a kardiocentra. 
„Počet přepravených pacientů leteckou 
záchrannou službou do Masarykovy ne-
mocnice od roku 2005 stoupl. Tehdy ho 

využili letečtí záchranáři při 85 transpor-
tech. V roce 2019 to bylo 198 transportů. 
V první polovině letošního roku přistál zá-
chranářský vrtulník na heliportu v 60 přípa-
dech,“ dodala MUDr. Jana Bednářová.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Heliport v ústecké nemocnici funguje už patnáct let. Ročně 
přijme desítky pacientů přepravených leteckými záchranáři

Masarykova nemocnice

Heliport na střeše pavilonu B v hlavním areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

 Pacienti jsou okamžitě výtahem transportováni na akutní lůžka Emergency, sídlící v pavilonu B

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., děkuje všem dobrovolným dárcům krve s univerzální skupinou 0 negativní, 
kteří přišli na základě výzvy darovat nejcennější tekutinu potřebnou k léčbě. Zdravotnic-
ké pracoviště zásobující krví několik nemocnic v Ústeckém kraji – Rumburk, Děčín, Ústí 
nad Labem Teplice, Litoměřice, Roudnice nad Labem – na konci července disponovalo 
kvůli zvýšené spotřebě nedostatkem krve univerzální krevní skupiny 0 negativní. 

„Rádi bychom poděkovali všem dárcům za 
to, že v minulých dnech na základě naší vý-
zvy přišli darovat krev kriticky nedostatko-
vé univerzální krevní skupiny 0 negativní. 
Zásoby koncentrátů červených krvinek této 
krevní skupiny se tak alespoň prozatím 
podařilo stabilizovat. Děkujeme samozřej-
mě i dárcům ostatních krevních skupin za 
jejich ochotu přijít na odběr krve, neboť 
její potřeba pro krvácející či chudokrevné 

pacienty neutuchá,“ uvedl MUDr. Jiří Ma-
sopust, primář Transfuzního oddělení Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z.

Dárci krve všech krevních skupin se mo-
hou i nadále hlásit každý všední den na 
Transfuzním oddělení ústecké nemocnice, 
budova „C“, 2. nadzemní podlaží, Sociální 
péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 

telefonní kontakt +420 477 113 468 nebo 
+420 477 113 437. Potřebné informace 
o darování krve jsou na www.kzcr.eu.

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, 
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., skladuje a vydává transfuz-
ní přípravky pro velkou spádovou oblast, 
dodává plazmu k průmyslovému zpraco-
vání na krevní deriváty (hlavně pro výrobu 
albuminu, imunoglobulinů, koncentrátů 
faktoru VIII a antitrombinu III), provádí 
imunohematologická vyšetření příjemců 
transfuzních přípravků a testy slučitelnosti 
krve příjemců s transfuzními přípravky.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Dárci krve pomohli v Ústí stabilizovat univerzální skupinu
Masarykova nemocnice

Naše společnost se zapsala mezi výzkumné organizace
Krajská zdravotní

Dne 9. 7. 2020 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zápisu Krajské 
zdravotní, a. s. (KZ), do seznamu výzkumných organizací. 

K naplnění tohoto cíle přispěla velkým dí-
lem zvýšená publikační aktivita, systema-
ticky podporovaná vedením KZ pravidel-
ným ročním hodnocením a vyhlašováním 
nejlepších prací a výzkumných počinů. 
Významným pozitivem společnosti je ak-
tivní vnitřní grantová agentura IGA KZ, kte-
rá byla založena v březnu 2016 a za dobu 
své činnosti podpořila v sedmi kolech více 
než šest desítek projektů a rozdělila 23 
milionů Kč. Byly též vytvořeny předpoklady 
pro partnerskou spolupráci s renomovaný-
mi pracovišti a nové podmínky pro řešení 
dalších projektů financovaných z vnějších 
zdrojů.

Krajská zdravotní prokázala naplnění defi-
ničních znaků organizace pro výzkum a ší-
ření znalostí stanovených předpisy Evrop-
ské unie a zápis do seznamu je důkazem 
o tom, že správní orgán v řízení o zápisu 
do seznamu ověřil naplnění těchto definič-
ních znaků. Výzkumná organizace zapsaná 
v seznamu nemusí opakovaně různým or-
gánům státní správy prokazovat, že splňu-
je definiční znaky organizace pro výzkum 
a šíření znalostí stanovené předpisy Ev-
ropské unie. Orgány státní správy nemusí 
u subjektů zapsaných v seznamu zkoumat, 
zda splňují definici organizace pro výzkum 
a šíření znalostí stanovenou předpisy Ev-
ropské unie.

To například znamená, že v granto-
vých agenturách poskytujících účelovou 

podporu na výzkum, vývoj a inovace, jako 
je Agentura pro zdravotnický výzkum Čes-
ké republiky nebo Technologická agentu-
ra České republiky, se můžeme v nových 
projektových žádostech ucházet o nejvyšší 
povolenou intenzitu podpory pro výzkum-
né organizace na jeden projekt, tedy až 
o 100 % celkových uznaných nákladů, za-
tímco dosud jsme byli zatíženi spoluúčastí 
v desítkách procent.

Pokud budeme nadále předávat výsledky 
výzkumu do databáze Rejstříku informací 
o výsledcích státem podporovaného vý-
zkumu a vývoje a budeme úspěšně hodno-
ceni podle nové Metodiky 17+, budeme se 
moci dle zákona č. 130/2002 Sb. § 4 odst. 
2, písm. a) bod 1) ucházet také o instituci-
onální podporu výzkumu, experimentální-
ho vývoje a inovací, která je poskytována 
na výzkum, vývoj a inovace z veřejných 
prostředků.

Po mnoha letech úsilí se tak podařilo 
naplnit významný strategický cíl Krajské 
zdravotní, a. s., ale i Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. 
V době jeho formulování byl mnohými po-
važován za téměř nedosažitelný a nereali-
stický, přesto však za žádoucí. Další krok 
na cestě k nemocnici univerzitního typu 
v Ústeckém kraji byl učiněn.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
předseda Vědecké rady KZ a přednosta 

Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL  
Ing. Martin Zeman, DMS

tajemník Vědecké rady KZ

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
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Tradice samostatné úrazové chirurgie 
v Masarykově nemocnici sahá do roku 
1952, kdy tehdejší prim. Rödling vyčlenil 
část chirurgického oddělení, kterou po-
jmenoval jako „Oddělení úrazové a neod-
kladné chirurgie“, a toto oddělení svěřil 
MUDr. Čestmíru Dolejšímu. Po předčasné 
smrti primáře Dolejšího v roce 1975 se pri-
mářem traumatologie stal MUDr. Otto Tref-
ný a pod jeho vedením si oddělení svoji 
vysokou úroveň dále rozvíjelo a zařadilo se 
mezi přední pracoviště v oboru u nás. Od 
roku 1990 se vedení II. chirurgického od-
dělení – úrazové chirurgie ujal MUDr. Jan 
Houser a od roku 2012 vede oddělení 
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., současný 
přednosta kliniky.

Po vytvoření sítě traumacenter v České 
republice byla logicky i Masarykova ne-
mocnice v roce 2001  zařazena do tohoto 
systému, který zvyšuje šance na přežití 
a uzdravení i pacientům s nejtěžšími úra-
zy. Základem traumacentra pro dospělé 
I. stupně je tradiční traumatologické oddě-
lení, od roku 2014 Klinika úrazové chirur-
gie 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. (FZS UJEP a MNUL). 
Pracoviště je v oboru traumatologie domi-
nující pro celý Ústecký kraj i s nadregionál-
ním přesahem a má úzké vazby na sou-
sední německá pracoviště v Drážďanech. 
Traumacentrum samozřejmě spolu s úra-
zovou klinikou tvoří i pracoviště Emergen-
cy, intenzivní a resuscitační péče KAPIM, 
kliniky neurochirurgie, chirurgie, urologie, 
ortopedie a další, která se postarají kom-
plexně i o ta nejzávažnější polytraumata. 

Mimo tuto vysoce specializovou péči se sta-
ráme i o běžné úrazové pacienty z nejbližší 

spádové oblasti a o pacienty z celého kraje 
s komplikovanějšími úrazy, kteří tvoří 40 % 
našich pacientů. Počet operací na vlastní 
klinice úrazové chirurgie po několikale-
tém nárůstu je již stabilně vysoký a ročně 
je provedeno takřka 2 500 výkonů, což je 
srovnatelné s jinými fakultními či krajský-
mi pracovišti s podobnou spádovou ob-
lastí. Mimo nezbytné standardní výkony 
prováděné pro spádovou oblast se klinika 
blíže specializuje na některé oblasti, kde 
je na předních pozicích v rámci celé repub-
liky. Je to hlavně operativa nohy a hlezna, 
dále ruky a zápěstí a v neposlední řadě též 
pánve a acetabula. Mimo to řešíme i zá-
nětlivé komplikace, následky špatně zho-
jených úrazů z celé spádové oblasti a ně-
které případy z Čech i Slovenska. Zavedli 
jsme jako první v republice u dospělých re-
konstrukce za pomoci složité zevní fixace 
s modelací počítačem. Velmi široký záběr 
má Traumacentrum i na poli artroskopic-
kých operací. Od 1. 1. 2017 v rámci klini-
ky začalo fungovat Artroskopické centrum 

s vedoucím lékařem MUDr. Lubomírem 
Koppem, Ph.D. Bližší spojení mezi úrazo-
vou klinikou, ortopedií a sportovní medi-
cínou potvrzuje nově vzniklé Traumatolo-
gicko-ortopedické centrum, které by mělo 
do budoucna integrovat síly a prostředky 
pro lepší řešení problematiky pohybového 
aparátu. V praxi se uplatňují nejmoder-
nější operační postupy a instrumentária. 
Jako první v republice jsme zavedli 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, 
kde opět zavádíme nová instrumentária 
a postupy. V oblasti zápěstí se provádí slo-
žité revize vazového poškození, různé typy 
déz a jako první v republice jsme provedli 
náhradu poloměsíčité kůstky. Ve velmi ob-
tížné oblasti řešení poúrazových infektů se 
mimo progresivních operačních postupů 
uplatňují i nové ošetřovatelské 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. 

Stav personálu je v současnosti pod plá-
novaným stavem. Na klinice pracuje 17 lé-
kařů stabilního kádru a několik desítek 
sester a sanitářů. Na klinickém pracovišti 
se nutně dbá na rozvoj vědecko-výzkum-
né činnosti u mladých kolegů. Čtyři lé-
kaři s vědeckým titulem Ph.D. na klinice 
pracují a další se k obhajobě připravuje. 
Lékaři kliniky se pravidelně vzdělávají, 
např. v rámci mezinárodního systému AO. 
V této celosvětové organizaci, která udává 
směry v traumatologii, se velmi aktivně 

Centra vysoce specializované péče: Centrum vysoce 
specializované traumatologické péče pro dospělé

Masarykova nemocnice

Operace pakloubu kolene

Kožní plastika

podílejí přednáškovou a vý-
ukovou činností na AO kurzech 
v České republice, na Slovensku, 
v Německu i jinde. Prezentovali 
se i v publikaci s celosvětovým 
dopadem v rámci učebnic AO. 
Traumacentrum má též zastou-
pení v celorepublikovém výboru 
AO a přednosta kliniky je čle-
nem celorepublikového výboru 
Traumatologické společnosti.

Do budoucna se budeme dále 
specializovat na oblast chirurgie 

ruky, nohy, na polytraumata a i na pří-
kloubní zlomeniny a očekávám užší spo-
lupráci hlavně s ortopedickým oddělením. 
Trochu vzdálenější cíl je obnovení plastic-
ké chirurgie v rámci kliniky tak, jak je to 
běžné ve světě. 

prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. 
přednosta 

Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP a MNUL

Miniinvazivní osteosyntéza humeru

ZEMŘEL MUDr. JAN HOUSER (5. 10. 1947 – 11. 7. 2020)
Když jsme se před rokem loučili s doc. MUDr. Ottou Trefným, CSc., nenapadlo by nikoho ani ve snu, že 
se zanedlouho budeme loučit s další významnou osobností ústecké, ale i české traumatologie. MUDr. 
Jan Houser (5. 10. 1947 – 11. 7. 2020) do ústecké nemocnice nastoupil v roce 1971 hned po pro-
moci. Zajímal se o úrazovou chirurgii a chtěl do brněnské Úrazové nemocnice. Tam ale zrovna nebylo 
volné místo, a tak na doporučení MUDr. Zelníčka šel do tehdejší Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, 
jak říkal MUDr. Zelníček, mělo to být maximálně do vojny. Nastoupil na urologii a tam byl naštěstí pro 
nás a ústecké pacienty záhy "odstabilizován" jednou mladou sestrou a po návratu z vojenské služby 
už nastoupil na II. chirurgické oddělení – traumatologii, vedenou tehdy primářem MUDr. Čestmírem 
Dolejším. Tomuto pracovišti zůstal věrný do konce života, téměř půl století. Když jsem já nastoupil na 
toto oddělení v roce 1984, vedl jej doc. MUDr. Otto Trefný, CSc. a MUDr. Jan Houser už byl zkušeným 
staničním lékařem. Po odchodu doc. Trefného primář Houser oddělení logicky převzal a vedl jej od 
roku 1990 celých 21 let. Poznal jsem jej jako velmi zručného operatéra. Asistovat mu byla radost a byla to velká škola chirurgic-
kého života. Obdivoval jsem jeho čistou operační techniku, přehled a jemné zacházení s tkáněmi. Pamětníci vědí, že na suturu 
jemných partií si nebral běžnou chirurgickou pinzetu, ale oční pinzetu, které se neřeklo jinak než houserka. Jako primář dokázal 
vždy zabezpečit pro své lékaře potřebné materiální zázemí, vybavení a instrumentária pro práci na sále i na oddělení. Sledoval 
soudobé trendy a dokázal do ústecké nemocnice přinést všechny novinky v úrazových technikách, které se v republice objevily. 
Zaváděl artroskopické operace a dovedl je na vysokou úroveň, odpovídající své době. V devadesátých letech vyvinul značné 
úsilí, aby se i naše nemocnice stala platným členem sítě Traumacenter v ČR. Nebylo to vůbec jednoduché, protože podmínky ve 
staré nemocnici byly složité, a dovolím si tvrdit, že na tom, kde je dnes naše nemocnice, má nemalou zásluhu i primář Houser. 

Primář Houser byl dlouhé roky členem republikového výboru Společnosti úrazové chirurgie. Výrazně se angažoval v české sekci 
společnosti AO, kde pravidelně školil mladé traumatology na kurzech a hojně přednášel. Byl členem akreditačních a atestačních 
komisí. Byl oblíbený a uznávaný mezi kolegy po celé republice. Nikdy se však nesnažil prosadit na něčí úkor a i přes své veliké 
zásluhy a úspěchy zůstával vždy skromným. Pro mladé kolegy byl bohatou studnicí zkušeností, což podporovala jeho výborná 
paměť. Pamatoval si nejenom historická data, ale i osoby a tváře a i po letech spolehlivě poznával bývalé pacienty, které již léčil.  
Jeho rozsáhlé teoretické i praktické znalosti a zkušenosti dávaly mladým kolegům odvahu i k novým složitým operacím, protože 
věděli, že je primář Houser, jako asistent, zdárně provede všemi úskalími. Jeho klidné vystupování a podpora nám dodávaly jis-
totu. Vždy podporoval své podřízené lékaře i sestry při jejich snaze o zavedení něčeho nového a na oddělení vládl demokratický 
duch. V postavě primáře Housera končí éra chirurgů-traumatologů, kteří ještě dokázali zvládnout chirurgii v dnes již nemysli-
telné šíři. Tato generace dala vzniknout i dnešnímu specializačnímu oboru úrazové chirurgie, navazující na klasickou chirurgii.  

Primář Houser i po dosažení důchodového věku zůstával stále chirurgicky aktivní a ve zkráceném úvazku pracoval na Klinice 
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. (FZS UJEP a MNUL) do posledních dní. O jeho oblibě a uznání mezi pacienty i kolegy svědčily 
řady pacientů před jeho tradiční čtvrteční poradnou. Byl však zapojený nejenom do odborné činnosti, ale byl vřele vítán i při 
společenském životě oddělení. Chirurgii věnoval mnoho času a v nemocnici strávil roky svého života. I přesto byl velmi dobrým 
a obětavým manželem a otcem dvou dcer. Miloval svoji rodinu a velmi rád si povídal třeba o svých vnucích a vnučkách. Svoji 
manuální zručnost a smysl pro detail a pořádek uplatňoval také při rekonstrukci nádherné historické chalupy, kam postupně 
natrvalo přesídlil. 

Jeho cestu životem lemovaly stovky zachráněných a vyléčených pacientů. Celý život řešil závažné úrazy, až jeden náhle a velmi 
předčasně vzal život i jemu. 

Budeš nám, Honzo, moc chybět. 
Za kolegy a žáky

prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. 
přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP a MNUL
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pro personál, který u nás bude pracovat,“ 
pokračuje MUDr. Irena Voříšková.

V prvním nadzemním podlaží bude umís-
těno 5 nových moderních operačních sálů, 
nová jednotka intenzivní péče chirurgic-
kého oddělení a dospávací pokoj, který je 
určen pacientům k zotavení po anestezii.  
Ve druhém nadzemním podlaží bude vybu-
dováno zázemí pro zaměstnance. 

„Touto cestou chci poděkovat předsta-
venstvu KZ a celému managementu KZ za 
velkou podporu v rozvoji chomutovské ne-
mocnice a pevně věřím, že ta bude i nadá-
le pokračovat,“  dodává ředitelka zdravotní 
péče chomutovské nemocnice. 

Nový pavilon v Nemocnici Chomutov by 
měl být velkým přínosem pro nově příchozí 
pacienty, kteří nebudou muset bloudit po 
areálu. "Vše by se mělo soustředit na jedno 

V posledních letech se v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., událo mno-
ho významných změn zaměřených na zlepšení prostředí, kde je pacientům poskytována 
zdravotní péče. Hodně oprav a významných změn nás ale ještě čeká, aby nemocnice od-
povídala požadavkům na zdravotní péči třetího tisíciletí. Ta největší, jejíž realizace by 
měla začít již v letošním roce, je nový pavilon Emergency, COS včetně JIP a nadzemní 
spojovací koridor se stávajícím pavilonem D.

V mnohých evropských a českých nemoc-
nicích je emergency již dlouholetým stan-
dardem. Je to místo, kam jsou pacienti 
s akutními potížemi směřováni a je to styč-
né místo, kam záchranná služba  pacienty 
přiváží. Zde se jim dostane náležitého vy-
šetření, jsou ošetřeni ambulantně, či jsou 
pak následně směřováni na oddělení, kde 
jejich poruchu zdravotního stavu řeší. 

„Toto pracoviště v chomutovské nemocnici 
dlouhodobě chybí a přináší to řadu obtíží 
v logistice péče. Ale díky plánu na další 
rozvoj chomutovské nemocnice se máme 
opravdu my zdravotníci a naši pacienti na 
co těšit,“  říká ředitelka zdravotní péče Ne-
mocnice Chomutov, o. z., a primářka anes-
teziologicko-resuscitační oddělení (ARO) 
MUDr. Irena Voříšková.

Práce na vybudování zcela nového pa-
vilonu Emergency, jehož součástí bude 
i lékařská pohotovost pro děti a dospělé  
v přízemí pavilonu, by měly začít již na 
podzim letošního roku. V pavilonu budou 
také akutní chirurgické  ambulance včet-
ně zákrokového sálku, interní ambulance, 
expektační lůžka, kde je možné pacienta 
kompletně vyšetřit a pak předat na spe-
cializované pracoviště. Velmi významná 

změna se dotkne anesteziologicko-resus-
citačního oddělení, kde se jeho nová lůž-
ková část bude nacházet v přízemí budovy. 
„Bude disponovat 10 moderně zařízený-
mi lůžky v režimu tzv. boxového systému, 
který bude zajišťovat komfortnost péče 
o pacienta a také významně zlepší pracov-
ní prostředí pro personál. Oddělení bude 

vybaveno novými moderními technologi-
emi, důležitými pro péči o resuscitačního 
pacienta, a hlavně se zvýší kapacita lůžek 
na dvojnásobek, což je nezbytné, aby naše 
oddělení mohlo uspokojit všechny poža-
davky na resuscitační péči i z okolních ne-
mocnic. S nedostatkem lůžek se toho času 
potýkáme téměř denně. Z pohledu primáře 
anesteziologicko-resuscitačního oddělení 
vybudování tohoto pracoviště vidím jako 
mezník, který zcela a radikálně posune 
prostředí našeho oddělení opravdu do 
třetího tisíciletí a významně ho zatraktivní 

Chomutovští zdravotníci se těší na nový pavilon. Práce na 
jeho vybudování začnou už na podzim letošního roku

Nemocnice Chomutov

Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D v Nemocnici Chomutov, o. z.

Předpokládané výdaje jsou 535 milionů korun

Nový pavilon by měl být velkým přínosem pro nově příchozí pacienty, kteří nebudou bloudit 

Spojovací koridor mezi současným chirurgickým a interním pavilonem

Moderní centrální operační sály přinesou komfort nejen pro nemocné, ale i pro personál

místo – pohotovost dětská, dospělých, 
dále pak chirurgická a interní ambulance 
s nezbytným diagnostickým zázemím (RTG, 
CT, NMR) v sousedství. Expektační lůžka, 
která v naší nemocnici chybí, umožní také 
ošetření pacientů přivezených zdravotnic-
kou záchrannou službou, kteří vyžadují 
okamžitou akutní odbornou péči při náh-
lém závažném zhoršení jejich zdravotního 
stavu,“  věří primář chirurgického oddělení 
MUDr. Jan Černý.

Nové moderní centrální operační sály 
s moderní sterilizací jistě přinesou komfort 
nejen pro nemocné, ale i pro personál, po-
dobně jako nová jednotka intenzivní péče 
chirurgických oborů a nové lůžkové anes-
teziologicko-resuscitační oddělení. 

„Velmi pozitivně hodnotím plánovaný nad-
zemní spojovací "koridor" mezi současným 

chirurgickým a interním pavilonem, o což 
se snažily generace našich předchůdců. 
Jako zcela zásadní  prioritu pro chirurgic-
ky nemocné však vidím výstavbu nového 
lůžkového pavilonu chirurgických oborů, 
který se, dle informací od generálního ře-
ditele Ing. Petra Fialy, plánuje a je nyní ve 
fázi projektové studie – a měl by navazovat 
na pavilon Emergency,“  dodává MUDr. Jan 
Černý.

Podle primáře ortopedického oddělení 
MUDr. Jiřího Jurči nebude vybudování  no-
vého pavilonu přínosem jen pro klienty 
nemocnice v Chomutově a jejich péči, ale 
přinese i příjemné zdravotní prostředí pro 
zaměstnance a zdravotníky, a nahradí tak 
stávající práci v mnohdy stísněných a im-
provizovaných podmínkách. 
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„Postavením nového pavilonu získá ne-
mocnice v Chomutově tolik potřebný 
urgentní příjem pro akutní a závažné 
pacienty. Bude zde soustředěna nejen dia-
gnostika a zdravotní péče napříč jednotli-
vými medicínskými obory v rámci akutní 
péče, ale rovněž na to nezbytně navazující 
oddělení ARO a pracoviště centrálních ope-
račních sálů s pooperačním JIP. Ortopedic-
ké oddělení vybudováním tohoto pavilonu 
získá v prostorách Emergency tolik potřeb-
nou pohotovostní ambulanci, umožňující 
ošetření a příjem akutních pacientů, což 
doposud bylo možné jen ve spolupráci 
s chirurgickou ambulancí. V rámci urgent-
ního příjmu bude moci být prováděna efek-
tivní triáž pacientů s následným řešením 
a součinností jednotlivých medicínských 
oborů napříč nemocnicí. V tom spatřuji 
zpřehlednění, zjednodušení a zefektivnění 
práce pro zdravotníky a zlepšení a urych-
lení péče pro pacienty,“  těší MUDr. Jiřího 
Jurču.

Stávající prostory ortopedických operač-
ních sálů jsou v dlouhodobém horizontu 
pro potřeby moderní medicíny neudržitel-
né, naráží zejména na stavební a techno-
logické limity. „V nových prostorách plá-
novaného pavilonu získá ortopedie dva 

superaseptické operační sály s moderními 
technologiemi a přístrojovým vybavením, 
které umožní další rozvoj operativy a obo-
ru, zefektivnění a zjednodušení práce. 
V koordinaci a spolupráci s chirurgickým 
oddělením bude ortopedii k dispozici rov-
něž sál určený pro septickou operativu,“  
pokračuje primář oddělení ortopedie.

Důležitá podle něj zde bude i přímá ná-
vaznost na centrální sterilizaci, která bude 
umístěna v prostorách přímo navazujících 
na operační sály. To by mělo vést k zjedno-
dušení, zrychlení a zefektivnění stávající 
spolupráce. „Součástí pavilonu v návaz-
nosti na centrální operační sály a emer-
gency bude nezbytná multidisciplinární 
pooperační jednotka intenzivní péče (JIP) 
a zejména nové moderní anesteziologic-
ko-resuscitační oddělení, které tak na mís-
to stávajících, stavebně a technologicky 
nevyhovujících, získají důstojné a potře-
by moderní medicíny splňující prostory. 
I v tomto ohledu bude ortopedie na poli 
spolupráce a participace těžit z moderni-
zace těchto pracovišť,“  dodává MUDr. Jiří 
Jurča. 

Na nové moderní prostředí a mož-
nosti spolupráce se těší i primář 

gynekologicko-porodnického oddělení 
MUDr. Michal Zeman, Ph.D. „S plánovanou 
výstavbou nového pavilonu v Nemocnici 
Chomutov vznikne v naší nemocnici nové 
moderní prostředí. Osobně mě na novém 
pavilonu těší především možnost sdílení 
prostor, přístrojů i zkušeností napříč od-
bornostmi,“  říká MUDr. Michal Zeman, 
Ph.D.

Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP 
a nadzemní spojovací koridor se stáva-
jícím pavilonem G v Nemocnici Chomu-
tov,  o. z., projednalo představenstvo Kraj-
ské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 
29. 5. 2020, kdy členové představenstva 
schválili vyhlášení veřejné zakázky. 

Předpokládané výdaje jsou 535 milionů 
korun, z toho 400 milionů tvoří stavební 
část a 135 milionů zdravotnická techno-
logie. V rámci finančního krytí je předpo-
kládáno kofinancování z více zdrojů. Z in-
vestičního úvěru, z investiční dotace SOHZ 
poskytnuté Ústeckým krajem a dále z pro-
středků získaných z programu RE:START 
a vlastních investičních zdrojů společnosti. 

Předpokládaný termín realizace je v letech 
2020 – 2023.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

EEG - elektroencefalografie je vyšetření registrující aktuální elektrickou aktivitu mozku. První 
popis metody pochází z roku 1929. Publikoval jej německý neurolog a psychiatr Johannes 
Berger. Na pořízených záznamových křivkách popsal základní vlny alfa a beta. Postupně do-
šlo k rozšíření metody. Dnes patří EEG k nejdůležitějším diagnostickým metodám v neurologii.

Vyšetření je pro pacienta nenáročné, dovolu-
je časté opakování. Provádí se u ambulant-
ních a hospitalizovaných pacientů. Naším 
úkolem je provedení technicky a metodolo-
gicky správného EEG vyšetření. Důležitým 
momentem je vyplnění údajů o pacientovi. 
Kromě diagnózy, zjišťujeme užívání medi-
kamentů, zejména antiepileptik, indikaci 
k vyšetření, která může být rozhodující pro 
délku záznamu, a použití aktivačních metod. 
V naší laboratoři je standardní čas natáčení 
záznamu 20 minut. Pro natáčení nativního 
záznamu máme EEG přístroj od firmy Brain-
scope. Ten se skládá s EEG čepice, zesilovače 
a procesoru. Registrovaná elektrická akti-
vita je přenášena do hlavice přístroje, kdy 
dojde k zesílení a odfiltrování nežádoucího 
signálu, druhý filtr je umístěn v samotném 
přístroji. Výsledkem jsou počítačově zpraco-
vané křivky, ukazující rozdíl potenciálu mezi 
elektricky aktivními body. Jestliže je EEG 
snímáno z párů tvořených sousedícími elek-
trodami, označuje se takové zapojení jako 
bipolární. Kromě bipolárního zapojení se po-
užívá také unipolární, znázorňující potenciá-
ly mezi jednotlivými elektrodami a společnou 
elektrodou.

POSTUP VYŠETŘENÍ

Nejprve se pacient posadí na vyšetřovací le-
hátko a je mu nasazena EEG čepice, ve které 
jsou již zatavené elektrody podle systému 
10/20 - jedná se o procentuální vyjádření 
vzdálenosti jednotlivých elektrod od sebe. 
Každá čepice má svojí velikost, které jsou 
rozlišeny barevně. Při speciálních poža-
davcích lze použít přídatné elektrody, např. 
sfenoidální, které zkvalitňují záznam v tem-
porální oblasti. Pacientovi se čepice nasadí 
na hlavu  a pomocí připojovacích pásků se 
zafixuje k hrudnímu pásu. Čepice musí při-
lnout k pokožce hlavy, ale nesmí pacienta 
tlačit. EEG gel se pomocí injekční stříkačky 
a tupé jehly vstřikuje pod elektrody na EEG 
čepici. Zvyklostí v naší laboratoři je poté ulo-
žení pacienta na lůžko. Malé děti zůstávají 
sedět a bývají zabaveny hračkou nebo již tak 
oblíbeným mobilem. Natáčení EEG záznamu 
u dětí je náročnější na spolupráci, proto ja-
kékoliv zabavení a udržení dítěte v klidu je 
velmi důležité pro kvalitní záznam. Obecně 
platí, že EEG laboratoř by měla být situována 
na klidném, nerušeném místě, abychom za-
jistili co nejlepší relaxaci pacienta. 

PROVOKAČNÍ METODY
Během natáčení elektrické aktivity mozku 
jsou použity aktivační metody. Ty slouží k za-
chycení/provokování paroxysmální aktivity 
ložiskového nálezu při normálním nebo ne-
průkazném nativním záznamu. Jedna z čas-
tých metod je fotostimulace. Provádíme ji 
v 16. minutě fotostimulační lampou, umís-
těnou přibližně 30 cm nad zavřenýma očima 
pacienta, záblesky v rozsahu frekvencí 5-50 
Hz vzestupnou a sestupnou řadou. Další ru-
tinní metodou  je hyperventilace, kdy dochází 
k mechanickému dráždění čichových buněk. 
Dospělý pacient a děti starší 6 let po dobu 3 
minut ve 12. minutě záznamu zhluboka dý-
chají. U malých dětí není prováděna. V průbě-
hu natáčení je pacient v každé druhé minutě 
vyzýván, aby otevřel a po 15 vteřinách zavřel 
oči. Další provokační metoda, kterou může 
lékař indikovat, je spánková deprivace. Pa-
cient od 3. hodiny ranní nespí a dostaví se 
zpravidla kolem sedmé hodiny na vyšetření, 
kdy se nechá usnout a na konci záznamu, 
tedy po 20 minutách, se probudí. Smyslem je 
zprovokování abnormit tam, kde je normální 
či neprůkazné nativní EEG vyšetření, případ-
ně k diagnóze epilepsie s výboji v hlubokém 
spánku (III-V). Význam tohoto vyšetření není 
jednoznačný, pacient dost často neusne. 
Současně bývá sledována srdeční činnost 
pomocí kolíčkových elektrod na zápěstí. Vý-
sledek snímání EKG má velký význam.

Abnormity vyskytující se v EEG mohou být 
kardiogenního původu. Při popisu EEG lékař 
hodnotí frekvenci EEG aktivity, ta je vyjádře-
na počtem vln za vteřinu (Hz), nebo bývá po-
pisována jako pásmo delta (0.5-3 Hz), theta 

(4-7 Hz), alfa (8-12 Hz) nebo beta (13-30Hz). 
U zdravého dospělého člověka je nejrychlejší 
frekvence ve frontální části mozku s přecho-
dem do temporálního laloku a centrální části 
mozku. Nejpomalejší aktivita se vyskytuje ve 
spánku ve III. - IV. stádiu REM.  Amplitudu - 
jedná se o rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším 
bodem u typicky se vyskytujících vln, udává 
se ve fyzikální jednotce mikrovoltů. Základ-
ní aktivitu, tedy převládající typ aktivity. Ve 
většině případů provádí lékař mapování 
mozkové aktivity, tzv. „brain mapping“, kdy 
se barevně odliší místa s různou mozkovou 
aktivitou. Mapování umožňuje zachycení pa-
tologie, která nemusí být při vizuálním hod-
nocení grafu rozpoznána.

ARTEFAKTY 
Během natáčení se zcela běžně vyskytují 
artefakty, které jsou nežádoucím signálem. 
Může se jednat o technické artefakty, které 
pocházejí z elektrod. Zdrojové, ty mají sou-
vislost s rušením z elektrického obvodu. 
Biologické, které vznikají při kmitání očí, po-
hybem obličejových svalů, při dýchání nebo 
celkovým neklidem pacienta. Úkolem, a ně-
kdy také velkou výzvou, je tyto dva záznamy 
odlišit a artefakty odstranit. 

INDIKACE
Pacienty, které převážně natáčíme, jsou 
evidovaní epileptici, kteří k nám v rámci 
dispenzáře přicházejí. Dále EEG záznam na-
táčíme při suspekci na epilepsii. Velká sku-
pina vyšetřovaných je po ischemické cent-
rální mozkové příhodě, migrenici, nejasnou 
ztrátou vědomí nebo psychiatričtí pacienti, 
u kterých bývá sekundární výskyt epilepsie. 
U dětských pacientů EEG záznam provádíme 
při podezření na epilepsii nebo kupříkladu 
ADHD. Na jiných pracovištích, především kli-
nikách, je možné EEG záznam monitorovat 
během neurochirurgického zákroku pomocí 
speciálních hloubkových plošných elektrod, 
nebo lze pacienty monitorovat 24 hodin pro 
zachycení potenciálního záchvatu, který se 
nemusí objevit u dvacetiminutového nativní-
ho záznamu EEG. 

EEG vyšetření nám je schopno zachytit funkč-
ní poškození mozku, nikoliv strukturální. 
Mělo by být tedy indikováno spolu s jinými 
zobrazovacími metodami, jako je CT, MR, ze-
jména pro vyloučení ischemie či krvácení do 
mozku. Co se týká epilepsie, je bezesporu 
EEG jedno z nejprůkaznějších vyšetření.

Zuzana Loucká a Ilona Nikolovová
Neurologické oddělení
Nemocnice Most, o. z.

EEG vyšetření
Nemocnice Most

EEG vyšetření

Předpokládaný termín realizace nového pavilonu v chomutovské nemocnici je v letech 2020–2023

Ředitelka zdravotní péče  
a primářka ARO 
MUDr. Irena Voříšková

Primář oddělení ortopedie MUDr. 
Jiří Jurča

Primář oddělení chirurgie MUDr. 
Jan Černý

Primář gynekologicko-
porodnického oddělení 
MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
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Informace z jednání představenstva společnosti
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., projednalo dne 29. 7. 2020 personální informa-
ce. Členové představenstva souhlasili s ukončením zmocnění MUDr. Petra Najmana, pri-
máře Otorinolaryngologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., ke 
všem úkonům spojeným s výkonem činnosti zastupování pracovní pozice ředitele zdravot-
ní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., s účinností k 31. 7. 2020, a sou-
hlasili se zmocněním MUDr. Miroslava Pelešky, primáře Anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., ke všem úkonům spojeným s výko-
nem činnosti zastupování pracovní pozice ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Most, o. z., s účinností od 1. 8. 2020. 

Představenstvo schválilo obsazení pracovní pozice ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Alešem Chodackim, s účinností od 1. 8. 2020. 

redakce Infolistů

Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU ÚSTECKÉ MASARYKOVY NEMOCNICE
Dne 26. 5. 2020 jsem se stala účastníkem dopravní nehody v Ústí nad Labem. Pro mě dopadla tato nehoda velice špatně  
a musela mě odvézt záchranka. Po vyšetření na emergency jsem musela okamžitě na operační sál a tam začal boj o můj život. 

Nechci se rozepisovat o tom, co jsem s tímto úrazem musela prožít. Velký dík patří operačnímu týmu MUDr. J. Kalhouse, lékařům 
a sestrám na JIP a celému týmu na ORL v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem.

K tomuto poděkování mě také přimělo to, že často slyšíme od starých lidí, jak mají pocit, že se o ně nedbá, to je také to, co bych 
chtěla říci. Také patřím ke staré generaci a lékaři o mě bojovali, jak bylo v jejich silách, a proto mohu jen říci: „Dík, dík, dík, byli 
jste všichni báječní.“ 

Monika Kubátová

Počátkem července 2020 dosáhla spolupráce mezi Centrem léčby chronických bolestí při 
Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a MNUL a Neurochi-
rurgickou klinikou FZS UJEP a MNUL dalšího významného kroku. Poprvé byla v nemoc-
nici Krajské zdravotní, a. s., zavedena míšní stimulace u pacienta trpícího neztišitelnými 
bolestmi po operaci páteře, tzv. syndromem neúspěšné operace dolních zad (failed back 
surgery syndrom, FBSS). 

Míšní stimulace je považována za jednu 
z nejmodernějších metod řešení chronic-
kých bolestí. Spočívá v zavedení jedné či 
dvou elektrod do páteřního kanálu a im-
plantaci generátoru elektrických stimulů. 
Princip je podobný jako u kardiostimuláto-
ru, rozdíl však je v tom, že kardiostimulátor 
vydává elektrické impulsy do srdce v pod-
statě nezávisle na vůli pacienta, tedy buď 
trvale nebo při zjištění nějaké abnormální 
aktivity srdce. Míšní stimulace má elek-
trody zavedené do oblasti hrudní páteře 
a pacient si sám určí, kdy a jak dlouho „se 

bude stimulovat“ pomocí ovladače podob-
ného mobilnímu telefonu.

Tomuto úspěchu ale předcházela celá řada 
kroků. Prvním a nezbytným krokem bylo 
vlastní vytvoření Centra léčby chronické 
bolesti (CLChB) a jeho schválení Společ-
ností pro studium a léčbu bolesti jako 
neuromodulačního centra. Tím se Masa-
rykova nemocnice zařadila po bok dalších 
vybraných pracovišť v České republice 
(Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní 
nemocnice Motol, Nemocnice Na Homolce 
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Fakultní nemocnice v Plzni, Nemocnice 
U Svaté Anny v Brně, Fakultní nemocnice 
Olomouc, Krajská nemocnice Tomáše Bati 
ve Zlíně a Fakultní nemocnice Ostrava). 
Dalším nezbytným krokem je pak výběr 
správného pacienta. Tento výběr je velice 
náročný, a ne každý pacient s bolestmi zad 
po operaci páteře je vhodný pro zavedení 
míšní stimulace. Musí být jednak vyloučeni 
pacienti, u nichž je možné dosáhnout po-
tlačení bolestí jinými, jednoduššími meto-
dami, dále pacienti s psychickými problé-
my včetně účelových jednání nebo sklonů 
k sebevraždě, pacienti s poruchou imunity, 
u kterých by hrozily zánětlivé komplikace, 
a pacienti bez patřičného neurologického 
nálezu. 

Naším prvním pacientem byl muž, ročník 
1985, který podstoupil operace meziob-
ratlové ploténky v roce 2010. Po 2 letech 
od operace se bolest vrátila nejdříve v bed-
rech a do pravé dolní končetiny a postup-
ně se rozšířila i do levé dolní končetiny. Od 
roku 2019 podstoupil všechna potřebná 
vyšetření, na jaře 2020 jsme ještě čekali 
na schválení jeho zdravotní pojišťovnou 
(jen materiál zavedený do jeho těla přesáhl 
hodnotu 750 tisíc Kč) a hledali jsme vhod-
ný termín operace. První fázi – testovací, 
kdy se zavedou elektrody a zevní stimu-
látor, provedl 13. července operační tým 
ve složení doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D. 
MBA, z Neurochirurgické kliniky a MUDr. 
Jan Procházka, Ph.D. z CLChB. Pacient 
ihned pocítil úlevu od bolestí do dolních 
končetin téměř o 100% a od bolestí v bed-
rech asi o 40% při stimulování 3x denně 
po dobu 30 minut. K tomuto dosažení 
stačily pouze minimální úpravy nastavení 
stimulačních parametrů. Po úspěšné první 
fázi 20. července následovala implantace 
trvalého generátoru. Po necelém týdnu byl 
naprosto spokojený pacient propuštěn do 
domácího ošetření.

Tato pro nás unikátní operace (byť na jiných 
pracovištích již několik let standardní) je 
dalším rozšířením spektra výkonů, kterými 
tým z ústecké neurochirurgie a z centra léč-
by bolesti může pomoci pacientům s chro-
nickými bolestmi.

MUDr. Jan Procházka, Ph.D. 
Centrum léčby chronické bolesti při Klinice  

anesteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny FZS UJEP a MNUL

První zavedení míšní stimulace v Krajské zdravotní
Masarykova nemocnice

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

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

MUDr. Aleš Chodacki

vykonává funkci 
ředitele zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. od

 1.
 8

. 2
02

0

MUDr. Miroslav Peleška

vykonává na základě 
zmocnění funkci 
ředitele zdravotní péče 
Nemocnice Most, o. z. od

 1.
 8

. 2
02

0 MUDr. Zdeněk Bergl

vykonává funkci zástupce 
ředitele zdravotní péče 
Nemocnice Most, o. z.

 od
 1.

 8
. 2

02
0

Prof. MUDr. Martin Sameš, 
CSc. 

vykonává funkci vědeckého 
sekretáře a zástupce 
ředitele zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

 od
 1.

 8
. 2

02
0

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Aleš Chodacki děkují MUDr. Ivanu Staňkovi, MBA, za píli, pečlivost a svědomitost, se kterou 
v předchozích letech vykonával pozici zástupce ředitele zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice, kde bude i nadále působit 
jako primář oddělení hrudní chirurgie.

MUDr. Jiří Laštůvka

vykonává funkci 
zástupce ředitele 
zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

 od
 1.

 8
. 2

02
0

MUDr. František Janů

vykonává funkci 
zástupce ředitele 
zdravotní péče 
Nemocnice Most, o. z. od

 1.
 7.

 2
01

7
Zleva: Školitel MUDr. Stanislav Machart – Centrum léčby bolesti Plzeň, MUDr. Jan Procházka, Ph.D. 
– Centrum léčby chronické bolesti MNUL, doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA – Neurochirurgická 
klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní,  a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (FZS UJEP a MNUL)

Zleva: MUDr. Jan Procházka, Ph.D., 
instrumentující sálová sestra, doc. MUDr. Petr 
Vachata, Ph.D., MBA

Rentgenový snímek implantovaného 
stimulátoru a 2 elektrod v páteři (pro lepší 
názornost zobrazeno jako negativ)



14

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

15www.kzcr.eu

 8/20

ZŘÍZENÍ POKLADEN A CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU 
PACIENTŮ NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.
• Cena díla: 7 098 358,- Kč vč. DPH
• Zahájení stavebních prací: 16. 3. 2020
• Dokončení: 13. 7. 2020

ROZŠÍŘENÍ PROSTORU NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY 
KZ V NEMOCNICI DĚČÍN, o. z.
• Cena díla: 5 391 512,- Kč vč. DPH
• Předání staveniště: 17. 8. 2020 

INTERNÍ AMBULANCE V BUDOVĚ G  
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI  
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
Předmětem investiční akce je úprava čás-
ti stávajícího nemocničního pavilonu „G“, 
přesněji části lůžkového oddělení gyneko-
logie (část 4. NP), která bude zrekonstru-
ována a stavebně upravena, aby mohla 
nově sloužit jako ambulantní část pro in-
terní oddělení.

V rámci rekonstrukce předmětné části 
podlaží ve 4. NP budou provedeny drobné 
dispoziční úpravy, s čímž souvisejí navrho-
vané bourací práce, prováděné i v nosných 
stěnách. Dále bude v rámci navrhovaných 
stavebních úprav provedena kompletní 
obnova veškerých finálních povrchů pod-
lah, stěn i stropů a zároveň bude provede-
na výměna vnitřních dveří a zařizovacích 
předmětů. V upravované části objektu 
(část 4. NP) bude provedena i kompletní 
obnova elektroinstalací s obnovou vnitř-
ních silnoproudých i slaboproudých roz-
vodů a zároveň bude provedeno napojení 
nově instalovaných zařizovacích předmětů 
na stávající vnitřní rozvody ZTI (SV, TUV, 
kanalizace).

• Cena díla: 6 952 282,80 Kč vč. DPH
• Zahájení stavebních prací: 15. 6. 2020
• Předpoklad dokončení stavebních prací: 

10/2020

REKONSTRUKCE STŘECHY A VÝMĚNA OKEN NA 
BUDOVĚ T V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ 
NAD LABEM, o. z.
Předmětem tohoto investičního záměru je 
rekonstrukce části střechy, výměny oken 
v části pavilonu „T“ a související rekon-
strukce interiérů (úprava dotčených povr-
chů, výmalba apod.) a balkónů v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z. Okna budou vymě-
něna za nová, plastová, v provedení izolač-
ních trojskel, včetně žaluzií v části pavilonu 
„T“ na oddělení sportovní medicíny, plicní-
ho stacionáře a ve veřejných prostorách 
pavilonu (chodby apod.) Stavebními úpra-
vami pro rekonstrukci střechy (S1) dojde 
k zateplení a obnově hydroizolační funkce. 

• Cena díla: 4 210 357,36 Kč vč. DPH
• Zahájení stavebních prací: 19. 5. 2020
• Předpoklad dokončení stavebních prací: 

24. 8. 2020

AKCE ÚDRŽBY
NEMOCNICE TEPLICE, o. z.
Havarijní oprava střešní krytiny – pavilon B
• Cena: 757 778,60,- Kč bez DPH
• Termín dokončení: 31. 5. 2020

NEMOCNICE MOST, o. z.
Oprava chodníku v areálu nemocnice
• Cena: 269 729,- bez DPH
• Termín dokončení: 15. 7. 2020

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.
Oprava a nátěr fasády ZS Staré město + ná-
těr kovových prvků
• Cena: 233 330,- Kč bez DPH
• Termín dokončení: 27. 7. 2020

redakce Infolistů

Investiční akce menšího rozsahu a velké akce údržby
Krajská zdravotní

Kromě velkých investičních akcí, které v Infolistech každý měsíc představujeme, se Kraj-
ská zdravotní dlouhodobě a systematicky věnuje i menším investicím a akcím údržby, 
které jsou však pro chod nemocnic společnosti často neméně důležité. Některé aktuálně 
realizované či nedávno dokončené si můžete prohlédnout zde. 

ZŘÍZENÍ A VZNIK CENTRÁLNÍHO SKLADU PRÁDLA  
V NEMOCNICI CHOMUTOV, o. z.
V roce 2016 byla uvedena do provozu nová 
tunelová prací linka „PowerTrans“ a něko-
lik dalších menších praček a sušiček, včet-
ně žehlicích lisů v prádelně Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), 
za více jak 38 mil. Kč, s kapacitou cca 10 
tun prádla denně. S touto modernizací 
byla vedením Krajské zdravotní, a. s. (KZ), 
přijata i zahájena strategie praní zdravot-
nického prádla napříč celou KZ. A to tak, 
že postupně dojde k útlumu činnosti ostat-
ních prádelen v Krajské zdravotní, a. s., 
a prádelna v MNUL bude tou jedinou, která 

bude prát prádlo centrálně pro všechny ne-
mocnice KZ. Tomuto záměru je podřízena 
i další nezbytná modernizace výše uvede-
né prádelny v řádech dalších několika mili-
ónů korun (např. nová žehlicí linka apod.). 
Pro ostatní nemocnice KZ to v praxi zname-
nalo postupné vybudování sběrných a vý-
dejních míst zdravotnického prádla. Spl-
nil se tím zároveň hlavní požadavek KHS 
ve vztahu k manipulaci se zdravotnickým 
prádlem. Stávající způsob manipulace 
s  čistým, ale hlavně se „špinavým“, pou-
žitým prádlem, nebyl vhodný. Dokončením 
centrálního skladu prádla v chomutovské 
nemocnici dojde k plynulému zásobování 

čistým prádlem všech oddělení, stravo-
vacího provozu atd., potažmo naplnění 
všech norem a požadavků KHS. V nepo-
slední řadě se tímto krokem zvýší komfort 
a obslužnost spojená s distribucí prádla 
v naší nemocnici.

• Cena: 2 150 664,- Kč bez DPH; 2 602 
303,44 Kč s DPH dle SoD,  včetně vyba-
vení prádelenským nábytkem (regály, 
skřínky, stoly, židle) 

• Termín: předáno dne 17. 3. 2020, dokon-
čení dne 23. 6. 2020

REKONSTRUKCE OBJEKTU NÁHRADNÍCH ZDROJŮ 
MEDIPLYNŮ V NEMOCNICI MOST, o. z.
Investičním záměrem je výstavba nového 
objektu, vybaveného novou technologií, 
stavební připravenost na stanici generáto-
ru kyslíkem obohaceného vzduchu, vč. de-
molice stávajícího objektu.

• Cena díla: 3 279 576,- Kč vč. DPH

• Zahájení stavebních prací: 29. 7. 2020

• Předpoklad dokončení stavebních prací: 
10/2020

ORTOPEDIE V NEMOCNICI MOST, o. z.
Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor 
oddělení neurologie pro sloučení stanic 
oddělení ortopedie v 9. NP. Celkově je navr-
ženo 16 dvoulůžkových pokojů a 3 jedno-
lůžkové nadstandardní pokoje s celkovou 
kapacitou 35 lůžek. Dále bude realizováno 
zázemí pro personál, sklady  a WC.

• Cena díla: 14 667 930,97 Kč vč. DPH

• Zahájení stavebních prací: 25. 5. 2020

• Předpoklad dokončení stavebních prací:               
11/2020

Rekonstrukce prostor oddělení ortopedie v Nemocnici Most, o. z.

Sklad prádla v Nemocnici Chomutov, o. z.

Oprava chodníku v Nemocnici Most, o. z.

Oprava střechy na budově T v Ústí n. L. Trafostanice v Nemocnici Teplice, o. z.

Zřízení pokladen a centrálního příjmu v Nemocnici Děčín, o. z.
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Klíšťová encefalitida. Kdo z vás by o ní někdy neslyšel? Jedná se o často skloňované one-
mocnění, přenášené klíšťaty, které na našem zdraví může zanechat až fatální celoživotní 
následky. Zároveň se jedná o onemocnění, proti kterému se dá, více či méně účinně, 
bránit.

Právě v letošním roce zažíváme, kvůli 
přemnoženým hrabošům, velkou invazi 
klíšťat, která bývají v mnoha případech in-
fikována právě virem klíšťové encefalitidy, 
a tak si pojďme společně připomenout pár 
základních informací o tomto onemocnění, 
včetně možností prevence.

Jedná se o virové onemocnění. Nejčastěj-
ším přenašečem je klíště. Pokud je klíště 
infikované, pravděpodobnost přenosu ná-
kazy na člověka stoupá s dobou, po kterou 
je klíště přisáté. Inkubační doba je 7–14 
dní, ale může to být i delší dobu. Virus se 
po přisátí infikovaného klíštěte dostává 
nejprve do buněk v bezprostředním okolí 
rány. Během krátké doby se následně do-
stává do mízních uzlin, kde se nejdříve po-
množí a poté odtud putuje krví do dalších 
částí a orgánů těla včetně mozku.

Příznaky mají obvykle dvě fáze. V té první 
jsou příznaky podobné chřipce, bolesti 
hlavy, únava, horečka, nevolnost a bolesti 
svalů a kloubů. Po několika dnech obtíže 
samy odezní. Poté zpravidla následuje ob-
dobí 1 až 2 týdnů bez příznaků. U někte-
rých pacientů může nemoc touto fází skon-
čit, a tak může dojít k úplnému uzdravení.

Druhá fáze začíná prudkými bolestmi hla-
vy a teplotou. Dále se vyskytuje světlopla-
chost, přidává se nevolnost a zvracení. 

Příznakem poškození nervového systému 
je ztuhnutí svalů na šíji, svalový třes, obrny 
nervů, závratě, poruchy spánku, poruchy 
paměti a dezorientace. Tento akutní 
stav trvá 2 až 3 týdny. Poté obvykle 
dojde k postupnému zlepšování 
stavu.

U jedné třetiny pacientů může 
zcela chybět první fáze a onemoc-
nění se projeví rovnou závažnějšími 
příznaky druhé fáze. Úmrtí na klíšťovou en-
cefalitidu jsou ojedinělá. Ovšem, jak jsem 
již na začátku zmínila, onemocnění může 
mít až u ¼ nemocných závažné doživotní 
následky, jako například obrny horních 
končetin, chronické bolesti hlavy, poruchy 
koncentrace, nálady nebo spánku, snížená 
výkonnost a deprese.

Onemocnění lze diagnostikovat z krve, 
pomoci může i vyšetření mrtvého klíštěte. 
V pokročilé fázi i vyšetřením mozkomíšní-
ho moku.

Léčba hlavně druhé fáze onemocnění 
vyžaduje pobyt v nemocnici a absolutní 
psychický i fyzický klid na lůžku. Součas-
ně jsou léčeny příznaky, které pacienta 
trápí, jako například léčba bolestí hlavy, 
dostatečné zavodnění v případě zvrace-
ní. Léčba může být zdlouhavá a i poté se 
musí pacient připravit, že mozek potřebuje 

dostatek času, aby se vrátil do původní 
kondice. Proto i když člověku už zdánlivě 
„nic není“, je třeba, aby byl trpělivý a do-
držoval absolutní klid a nevystavoval se 
žádné psychické ani fyzické námaze. Poru-
šení tohoto pravidla může vést ke zhoršení 
stavu.

Prevence – ideální řešení je očková-
ní. Očkování sestává ze 3 očkova-

cích dávek (imunitu získáte již po 
2. dávce), provádějí ho očkovací 
centra nebo je možné se obrá-
tit i na svého praktického lékaře. 

I když se jedná o očkování hrazené 
pacientem, většina zdravotních pojišťo-

ven na něj přispívá. Další možností je pou-
žívání ochranných prostředků a repelentů.

Pokud se klíště již přisálo, je nutné ho co 
nejrychleji odstranit. Při odstraňování klíš-
těte je vhodné použít jednorázové gumové 
rukavice. Místo přisátí a samotné klíště 
zakápneme alkoholovým dezinfekčním 
roztokem a počkáme asi pět minut. Po vy-
dezinfikování použijeme kleštičky určené 
k vyndavání klíšťat (můžeme je zakoupit 
v lékárně) nebo zvlášť vyhrazenou pinzetu. 
Klíště zachytíme těsně u kůže a kývavým 
pohybem jej opatrně odstraníme. Místo 
nakonec znovu potřeme dezinfekcí. Pokud 
si neumíme s odstraněním klíštěte poradit 
sami, je nejlepší vyhledat lékaře.

Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra

Nemocnice Teplice, o. z.
Zdroj: www.klistova-encefalitida.cz

Klíšťová encefalitida
Nemocnice Teplice

ZEMŘELA JANA VODVÁŘKOVÁ (26. 6. 1940 - 14. 7. 2020)
Jana Vodvářková spojila svůj profesní život s nemocnicí v Ústí nad Labem. Nastoupila po maturitě 
v roce 1967 jako sestra na chirurgických oborech. V roce 1974 se stala první staniční sestrou na 
nově vzniklém oddělení lůžkového ARO. Tak, jak klidně a nenápadně dokázala vést sesterský ko-
lektiv po celou dobu svého působení, tak nenápadně odešla do míst, kde čas ztrácí svůj rozměr. 
Opustila nás jedna z mnohých sester, jejichž obětavost a invence tvořily základ úspěchu ostatních. 

MUDr. Daniel Nalos
lékař a bývalý dlouholetý primář ARO

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a MNUL

Neonatologická klinika Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., získala v rámci projektu Život 
v kufříku háčkované hračky pro novoro-
zence určené k adopci. Od Aleny Pechové 
je převzala vrchní sestra Lenka Nováková 
a staniční sestra Vladislava Mocová.

Lenka Nováková, vrchní sestra ústecké 
neonatologické kliniky, uvedla, že projekt 
Život v kufříku pomáhá nejen novorozen-
cům určeným k adopci, ale také výrazně 
usnadňuje práci zdravotníkům. „Ať už 

u miminka, které se rozhodne dát rodička 
po porodu k adopci, nebo ho odloží do ba-
byboxu, my zdravotníci o dítěti moc infor-
mací podat nemůžeme. Díky projektu Život 
v kufříku tak alespoň můžeme adoptivním 
rodičům předat první hračku dítěte, oble-
čení, otisk ručičky a nožičky, dudlík, zá-
znam a podobně,“ řekla Lenka Nováková.

Vladislava Mocová, staniční sestra neona-
tologické kliniky, doplnila, že v první polo-
vině letošního roku bylo určeno k adopci 
13 novorozenců, osm dívek a pět chlapců.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Neonatologická klinika získala hračky do kufříků pro 
novorozence určené k adopci

Masarykova nemocnice

Centrum vysoce specializované onkolo-
gické péče pro dospělé Krajské zdravotní, 
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., má nový rodinný pokoj palia-
tivní péče pro hospitalizovaného pacienta 
a jeho blízké. Přestavěním prostor vznikla 
nadstandardně vybavená stanice paliativ-
ní péče, odpovídající potřebám medicíny 
21. století.

Na stavebních úpravách se finančně podí-
lela prostřednictvím Nadačního fondu Evy 
Matějkové (NFEM) společnost CS-Beton 
částkou 300 tisíc Kč. Vybavení rodinného 
pokoje a dalších několika standardních 
pokojů bylo pořízeno z daru ve výši 8000 
EUR společnosti Henkel ČR. „Podpora Na-
dačního fondu Evy Matějkové má ve spo-
lečnosti Krajská zdravotní, a. s., nebývalý 
finanční rozsah. Vybavení nebo finance, 
které již prostřednictvím fondu, zejména 
na ústeckou onkologii, doputovaly, nemají 
za existenci naší společnosti obdoby,“ po-
děkoval generální ředitel Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Petr Fiala, který se společně 
s ředitelem zdravotní péče ústecké Masa-
rykovy nemocnice MUDr. Alešem Chodac-
kim zúčastnil slavnostního představení 
rodinného pokoje paliativní péče.

„Rodinný pokoj paliativní péče je určen 
blízkým nemocného, kteří s ním chtějí trá-
vit společné poslední chvíle jeho života. Je 
využíván nejčastěji pro mladé pacienty, se 
kterými v nemocnici zůstávají rodiče. Po-
koj vznikl spojením dvou jednolůžkových 
pokojů s propojením na vlastní sociální 
zařízení. Pokud není aktuálně takto využí-
ván, dá se opět upravit na dva samostatné 
jednolůžkové pokoje. Na stanici je celkem 
šest paliativních lůžek se snahou o zacho-
vání jednolůžkového uspořádání tak, aby 
bylo dosaženo maximálního komfortu pro 
pacienta a jeho blízké,“ uvedla MUDr. Mar-
tina Chodacká, primářka ústeckého onko-
logického oddělení.

„Podpora přišla v čase, kdy se v ústecké 
Masarykově nemocnici vytváří další for-
ma paliativní péče s nemocničním konzi-
liárním týmem. Na našem zdravotnickém 
pracovišti vzniklo zároveň komplexní záze-
mí pro tento tým. Mobilní hospic ústecké 
Masarykovy nemocnice, jako další forma 
paliativní péče, působí v budově onkolo-
gického oddělení V Podhájí od roku 2014,“ 
doplnila lékařka ústeckého onkologického 
oddělení a vedoucí lékařka ústeckého mo-
bilního hospice MUDr. Jana Dušánková.

„Nadační fond Evy Matějkové byl primár-
ně založen na podporu zdravotnictví. Co 
člověk může potřebovat více, když má 
zdravotní problémy, než kvalitní nemocnici 
s příjemným a vzdělaným personálem. Já 

navíc razím heslo, že každý člověk si má 
v životě na sebe umět vydělat. U nemoc-
ného je to většinou o tom, že mu osud 
nedal tuto možnost, tak mu pomozme,“ 
řekl závěrem Ing. Josef Matějka, předseda 
Správní rady NFEM a jednatel společnosti 
CS Beton, s. r. o.

Již od vzniku mobilního hospice v ústecké 
Masarykově nemocnici trvá úzká spolu-
práce a podpora ze strany firmy CS-Be-
ton, s. r. o., cestou NFEM. Díky fondu získa-
lo ústecké onkologické oddělení koupací 
lůžko, oxygenátor, přenosný infuzní dávko-
vač, příspěvek na pořízení nového vozidla 
a darem i služební auto Hyundai Santa Fe. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Zleva: Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, vedoucí lékařka ústeckého mobilního 
hospice MUDr. Jana Dušánková, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki, 
primářka onkologického oddělení MUDr. Martina Chodacká, marketingová ředitelka CS Beton, s. r. o., 
Mgr. Petra Čopová, předseda Správní rady NFEM a jednatel společnosti CS Beton, s. r. o., Ing. Josef Matějka

Na onkologii máme nový rodinný pokoj paliativní péče
Masarykova nemocnice

Zleva: Vladislava Mocová, Iva Olšanová, 
Alena Pechová, Lenka Nováková
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Odborní garanti:
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., Mgr. Petra Abrahamová
Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu, petra.abrahamova@kzcr.eu
Ing. Jaroslava Jedličková, MBA
Česká asociace sester – Sekce perioperačních sester, e-mail: jedlickova.jaroslava@fnbrno.cz

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

II. ÚSTECKÉ CHIRURGICKÉ DNY
17. – 18. září 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem
Odborný garant:
prim. MUDr. Martin Sauer
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: martin.sauer@kzcr.eu

Bližší informace a přihlášky: www.kzcr.eu/konference/chirdnyusti2020

„ENDO-LIVE X.”
24. září 2020

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

Bližší informace a přihlášky: www.kzcr.eu/konference/endolive2020

8. DĚČÍNSKÝ DEN KOMPLEXNÍ INTERNÍ PÉČE
čtvrtek 1. října 2020

zámek Děčín
Odborní garanti:
MUDr. Daniela Kallműnzerová, MUDr. Antonín Novák, Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Bližší informace a přihlášky: www.kzcr.eu/konference/internadecin2020

IX. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER
a V. KONFERENCE CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ

A STERILIZACE
24. - 25. září 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

y

Bližší informace a přihlášky: www.kzcr.eu/konference/cos2020

Akce se koná pod záštitou České chirurgické společnosti a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.

Odborný garant:
prim. MUDr. Jiří Stehlík 
Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Obezita 
Nemocnice Děčín

Obezita (otylost, tloušťka) vzniká ve chvíli, kdy člověk přijímá více energie, než kolik 
vydá. Nadbytečný příjem se odrazí v tom, že se nespotřebovaná energie v organismu 
hromadí ve formě tuku v tukových buňkách. Obezita je tedy definována jako zvýšené 
množství tukové tkáně, a tedy i zvýšená tělesná hmotnost.

Na vzniku obezity se podílí řada faktorů, 
nejčastěji je to kombinace životního stylu 
a genetických předpokladů.  Je na každém 
jedinci, nakolik svým životním stylem pří-
padné sklony k obezitě podpoří. K dalším 
vlivům, které se podílejí na vzniku nadváhy 
až obezity, patří také metabolické poruchy, 
působení některých léků, psychogenní fak-
tory a omezení fyzické aktivity. Míra obezi-
ty se hodnotí podle takzvaného body mass 
indexu (BMI). Existují i další změřitelné 
projevy, například poměr obvodu pasu 
k obvodu hýždí, měření tloušťky kožní řasy 
apod.

Obezita souvisí se snadnou dostupnos-
tí stravy a stále se snižující pohybovou 
aktivitou. Proto především ve vyspělých 
zemích již odborníci hovoří o epidemii 
obezity. Často se vyskytuje v kombinaci 
s cukrovkou druhého typu, poruchou me-
tabolismu lipidů či vysokým krevním tla-
kem. Této kombinaci se říká metabolický 
syndrom. 

Nejčastější typ obezity je způsoben vyso-
kým příjmem potravy a nízkým výdejem 
energie. Vznik může podpořit např. i malá 
pohybová aktivita, znehybnění na lůžku, 

méně fyzicky náročná práce, klimakteri-
um, přejídání při stresu a dědičné faktory. 
S obezitou je spojen výskyt dalších one-
mocnění, např.: již zmíněný vysoký krevní 
tlak a vyšší hladina krevních tuků v krvi, 
dále degenerativní onemocnění kloubního 
systému, psychosociální problémy a další.

Vzhledem k tomu, že se na vzniku obezi-
ty podílí mnoho faktorů, z nichž podstat-
ný je životní styl pacienta, musí být léčba 
komplexní – zahrnující jak léčbu těla, tak 
duše. Terapií obezity se zabývá obor obezi-
tologie, v němž spolupracují interní lékaři, 
diabetologové, nutriční specialisté, chirur-
gové, gastroenterologové a v neposlední 
řadě také psychologové. Snížení hmotnos-
ti není prvotně estetickou záležitostí, re-
dukce hmotnosti má pozitivní vliv na zlep-
šení řady dalších zdravotních komplikací, 
které obezita přináší.

Konzervativní léčba zahrnuje individuál-
ní vytvoření plánu na změnu stravovacích 
i pohybových zvyklostí pacienta, přidává 
se podpůrná psychoterapie, zaměřená na 
pomoc při uvedení trvalých změn do život-
ního stylu. Někdy lze také léčbu doplnit 
užíváním léků. 

Pro rychlejší a efektivnější změnu stravo-
vacích zvyků je vhodné informovat okolí 
o hubnutí, rozdělit si denní dávky jídel do 
pěti porcí, jíst jen v předem určený čas, veš-
keré nezdravé potraviny skladovat na hůře 
dostupném místě, večer si přesně stano-
vit jídlo na další den, určovat si množství 
kalorií, jíst malá sousta a pomalu, každé 
sousto minimálně 15x zkousat, během jíd-
la nepožívat alkohol, vyhýbat se občasné-
mu zobání sladkostí a nepřidávat si. Obe-
zity se nelze rychle zbavit. Drastické diety 
slibující rychlý hmotnostní úbytek totiž lidé 
nedokážou držet delší čas. Když se navrátí 
ke své původní stravě, opět tloustnou.

Pokud konzervativní terapie není dlouho-
době úspěšná, lze zvolit chirurgickou léč-
bu, takzvanou bariatrii. Obvykle se provádí 
u 3. stupně obezity (morbidní obezita).

Předcházet obezitě lze zdravým životním 
stylem, kvalitní stravou a dostatkem po-
hybu. Jedním ze základních terapeutických 
postupů v léčbě obezity je kromě úpravy 
jídelníčku také pohybová aktivita. Léčba 
obezity vyžaduje doživotní dodržování re-
žimových opatření. Předpokladem úspěš-
né intervence je dostatečná informovanost 
o obezitě a jejích zdravotních rizicích.

Jana Lipenská
Interní oddělení

Nemocnice Děčín, o. z.

Nakoupili jsme přístroje usnadňující léčbu malých pacientů
Krajská zdravotní

Transportním emergency vozíkem a pří-
strojem na rozmrazování plazmy dis-
ponují nově zdravotníci Dětské kliniky 
Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. Techniku usnadňu-
jící léčbu malých pacientů pořídil největší 
poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém 
kraji z daru od Nadace ČEZ, který obdržel 
v rámci charitativní akce „Krása pomáhá 
dětem“.

Slavnostního představení techniky se zú-
častnil ředitel zdravotní péče ústecké Ma-
sarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki. 
„Jsem velmi rád za každoroční podporu od 
Nadace ČEZ pro dětská zdravotnická pra-
coviště ústecké Masarykovy nemocnice. 
Letos to bude již patnáct let této význam-
né pomoci v rámci akce "Krása pomáhá 

dětem", za což jsme velmi rádi,“ uvedl 
MUDr. Aleš Chodacki. Mgr. Soňa Holinge-
rová, zástupkyně Nadace ČEZ a manažer-
ka komunikace Skupiny ČEZ, doplnila, že 
s charitativní akcí „Krása pomáhá dětem“ 
spolupracují od samého počátku. „Pomá-
hat nemocnici, zejména těm nejmenším 
pacientům, je stále potřeba. Veliké díky 

patří především zdravotníkům za jejich 
práci a péči, ale také Lence Kocmanové 
Taussigové za organizaci akce 'Krása po-
máhá dětem', která finančními prostřed-
ky v léčbě dětí pomáhá,“ řekla Mgr. Soňa 
Holingerová.

Dalším obdarovaným zdravotnickým pra-
covištěm Krajské zdravotní, a. s., v rámci 
akce „Krása pomáhá dětem“ je Otori-
nolaryngologické oddělení Nemocnice 
Most, o. z., na které putuje částka v hodno-
tě 50 tisíc Kč na vybavení herny pro malé 
pacienty. Třetím místem, kam přichází část 
výtěžku, je Dětské a dorostové oddělení 
Nemocnice Chomutov, o. z. Ze získaných 
105 tisíc Kč zrekonstruují lůžkové pokoje 
pro maminky s dětmi na 
stanici batolat.

Petr Sochůrek, člen 
redakce Infolistů

Zleva: Mgr. Soňa Holingerová, MUDr. Aleš 
Chodacki, vrchní sestra ústecké dětské kliniky 
Mgr. Marie Lulková, Ing. Lenka Kocmanová 
Taussigová
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA
DĚČÍN   |   ÚSTÍ NAD LABEM   |   TEPLICE   |   MOST   |   CHOMUTOV

1. 7. – 30. 9. 20201. 7. – 30. 9. 2020

Hyabak 0,15% gtt.
10ml + 5ml zdarma

249,-249,-
 499,- 

139,-139,-Biocid.

 177,- 

Repelent Predator Forte  

◊ repelentní spray proti komárům 
a klíšťatům

◊ aplikace na pokožku i oděv
◊ zvýšený obsah účinných látek 

(DEET 24,9 %), doba účinnosti 4–6 hodin
◊  vhodné pro děti od 2 let
◊  100% dávkování ve svislé i vodorovné 

poloze

 spray 150ml

V nabídce také
Repelent Predator Junior spray 150ml 229,-     179,-
Repelent Predator Maxx Plus spray 
 80ml 272,-     219,-

239,-239,-Léčivý přípravek k vaginálnímu použití. Krém přípravku 
Canesten GYN Combi Pack je léčivý přípravek k vnějšímu 
použití. Obsahuje léčivou látku clotrimazolum.

 292,- 

Canesten GYN Combi Pack

◊  zmírní svědění a podráždění v 
intimních partiích a zároveň léčí 
kvasinkovou infekci přímo 
v pochvě

◊  vhodný ke kombinované léčbě 
vnitřních i vnějších projevů infekce

1 tableta + 20g krému

V nabídce také
Canesten GYN 1 den    251,-     209,-
Canesten GYN 6 dní   206,-     169,-

Zdravotnický prostředek.

◊  umělé slzy s aktivní ochranou před 
UVb zářením

◊  vyrovnává osmotickou nerovnováhu 
a zlepšuje symptomy syndromu 
suchého oka

◊  bez konzervačních látek a vhodné 
pro nositele kontaktních čoček

◊  ke každému 10ml balení 
zdarma balení 5ml

Voltaren Forte gel 150g   

 379,- 379,-
 469,- 

 

Voltaren Forte 2,32% gel obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Lék ke kožnímu podání.

◊  uleví od bolesti až na 12 ho-
din, stačí aplikovat 2x denně

◊  tlumí zánět, zmenšuje otok
◊  snadno otevíratelný uzávěr

  169,-  169,-Fenistil gel je lék k zevnímu použití. 
Obsahuje dimetindeni maleas.

 202,- 

Fenistil gel 30g 
◊ rychlá a účinná úleva od svědivé po-

drážděné pokožky různého původu: 
svědivá vyrážka, poštípání hmyzem, 
spálení od slunce, povrchové popá-
leniny, kopřivka 

◊  účinkuje přímo v místě svědění 
a podráždění, forma gelu má chladi-
vý účinek

◊  rychle se vstřebává, nemastí, nelepí

V nabídce také
Fenistil gel 50g 284,-  239,-

149,-149,-
 187,- 

Imodium®  20 tvrdých tobolek

◊  rychlá a účinná léčba průjmu
◊  k léčbě akutního a chronického 

průjmu
◊  neovlivňuje přirozenou střevní 

mikroflóru

V nabídce také
Imodium® 8 tvrdých tobolek   112,-         89,-
Imodium® Rapid 2mg 6 tablet 107,-         89,-
Imodium® Rapid 2mg 12 tablet 187,-      149,-

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

V nabídce také
Voltaren Forte gel 100g    341,-  279,-
Voltaren Forte gel 50g 209,-  179,-

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml   215,-     189,-

Akční leták KZ_v07_2020.indd   1Akční leták KZ_v07_2020.indd   1 24.6.2020   10:42:4224.6.2020   10:42:42

Nabídka platí od 1. 7. do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékární-
kem. Dávkování léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete 
příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. 
Nenabádáme Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí 
údaji uvedenými na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v 
lékárnách (může být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

www.kzcr.eu

X

Chomutov

Most

Teplice Ústí nad Labem

Děčín

DĚČÍN

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM

TEPLICE

CHOMUTOV

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

Tel.:  412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.00 — 15.30

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.:  477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 16.00

V Podhájí 500/23 
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 15.30

budova C, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice

Tel.:  417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 17.00

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Tel.:  478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 17.00

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Tel.:  474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 18.00

MOST

V našich lékárnách žádnou slevovou kartu nepotřebujete, výhodné ceny platí pro všechny!

349,-349,-
 445,- 

Swiss NatureVia Laktobacily 5 
◊  unikátní komplex 5 vybraných kmenů 

laktobacilů a bifidobakterií lidského původu, 
které jsou přirozenou a nezbytnou součástí 
správně vyvážené střevní mikroflóry

◊  vhodné při a po užívání antibiotik, při cesto-
vání nebo nesprávné stravě

◊  podpora správné funkce imunitního systému 
(vitamin C)

V nabídce také
Swiss NatureVia Laktobacily 5 Imunita 33cps. 260-  209,-
Swiss NatureVia Laktobacily 5 Imunita 120cps. 750,-  599,-
Swiss NatureVia Laktobacily 5 ATB 10cps. 126,-     99,-

129,-129,-Smecta je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
diosmektit.

 154,- 

Smecta® 3g  10 sáčků  
◊  k léčbě akutního průjmu: 

- u dospělých 
- u dětí od 2 let (spolu s podáním 
perorálního rehydratačního roztoku)

 

V nabídce také
Smecta® 3g 30 sáčků   323,-    269,-
SmectaGo® 3g 12 sáčků   210,-    169,-
(SmectaGo je zdravotnický prostředek.)

Doplněk stravy.139,-139,-Kosmetika.

 170,- 

Panthenol pěna 6% Dr.Müller
◊  přináší úlevu, zklidňuje a příjemně chla-

dí pokožku nadměrně ozářenou sluncem 
nebo obdobně podrážděnou

◊  lehce vstřebatelná pěna umožňuje aplika-
ci i na citlivá místa, kde je vtírání bolestivé

◊  panthenol je nezbytný k udržení zdravé 
pokožky

150ml

V nabídce také
Panthenol HA gel 7% Dr.Müller 100ml  120,-      99,-
Panthenol HA krém 7% Dr.Müller 30ml  100,-      79,- 
Panthenol HA těl.mléko 7% 
                                          Dr.Müller 200ml  170,-   139,- 

◊ široký sortiment léčivých přípravků 
a doplňků stravy

◊ pestrá příprava léčivých přípravků 
včetně očních kapek

159,-159,-Endiaron je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cloroxinum.

  190,- 

Endiaron 250mg

◊  zastavuje průjem tak, že zneškodní 
baktérie, které průjem vyvolaly 

◊  šetří normální střevní mikroflóru 
◊  vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů

20 tablet

V nabídce také
Endiaron 250mg 40 tablet  300,-    249,-

66 kapslí

Akční leták KZ_v07_2020.indd   2Akční leták KZ_v07_2020.indd   2 24.6.2020   10:42:4324.6.2020   10:42:43



Odborné a vzdělávací akce

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

8. 9. 2020 Výroční vědecká konference MNUL UJEP Kampus, červená aula

11. 9. 2020 Slámův ORL den Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

17. – 18. 9. 2020 II. Ústecké chirurgické dny UJEP Kampus

22. 9. 2020 Výroční vědecká konference KZ, a. s. Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

24. 9. 2020 Ústecké sympozium ENDO-LIVE X Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

24. – 25. 9.2020 V. Konference COS a CS, Perioperační sestry UJEP Kampus, červená aula

1. 10. 2020 8. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín

9. 10. 2020 31. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad ÚK, Ústí nad Labem

15. 10. 2020 Jerieho kardio den UJEP Kampus, červená aula

21. 10. 2020 Konference Centra pro diagnostiku a léčbu 
demyelinizačních onemocnění, 15. výročí vzniku  
RS centra v Teplicích

Přednáškový sál pavilonu O polikliniky  
– Nemocnice Teplice

4. 11. 2020 Interlab 2020 UJEP Kampus, zelená aula

6. 11. 2020 Workshop vlhkého hojení rány Vzdělávací institut KZ

10. 11. 2020 IX. Internistický den v Ústí nad Labem UJEP Kampus

13. 11. 2020 Ošetřovatelská péče v geriatrii Obecní sál Ryjice

18. 11. 2020 Paliativní konference Masarykovy nemocnice Vzdělávací institut KZ

19. 11. 2020 14. Mostecký pediatrický den Hotel Benedikt, Most

23. 11. 2020 Point-Of-Care ultrasonografie, "POCUS" Vzdělávací institut KZ

27. 11. 2020 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ

4. 12. 2020 12. Mostecké oftalmologické setkání tradiční 
– MOSt 2020

Hotel Cascade, Most

8. 12. 2020 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2020 Vzdělávací institut KZ

9. 12. 2020 Krajský perinatologický seminář Vzdělávací institut KZ

Přihlášky na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s., www.kzcr.eu/konference

 Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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na 3. Benefiční golfový turnaj 
Krajská zdravotní OPEN, jehož výtěžek bude 
věnován ve prospěch Neurochirurgické kliniky FZS UJEP 
a KZ - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Sobota 19. 9. 2020 golfové hřiště na Cínovci

Hrací systém je 18 jamek, Stableford s vyrovnáním a úpravou HCP. 
Vložené soutěže - Longest drive a Nearest to pin. 

Krajská zdravotní, a. s., 
zve všechny příznivce golfu 
z řad zaměstnanců svých nemocnic a partnerů turnaje

Přihlášení: www.cgf.cz nebo eva.urbanova@kzcr.eu
Více informaci na tel.: +420 477 114 145

Centrální operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s MO LOK-SČL Masarykovy nemocnice srdečně 
zvou na Benefiční běh přátel Masarykovy nemocnice. Akce se uskuteční v neděli 4. října 2020 u restaurace Pohoda na Střížovickém 
vrchu. Akce je určena pro zaměstnance Masarykovy nemocnice, jejich rodiny, kamarády a známé. Start je v 11.00 hodin, délka okruhu 
je 4,5 km. Startovné činí 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti. Výtěžek z akce bude použit na podporu ústecké ZOO. Přihlásit se je 
možné do 30. 9. 2020 na: marcela.wedrichova@kzcr.eu nebo telefonním čísle 477 117 895. Po ukončení běhu a vyhlášení výsledků 
následuje na zahradě restaurace Pohoda táborák s opékáním buřtů (buřty zajištěny) a ochutnávka domácích specialit účastníků běhu.

TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM sever.rozhlas.cz
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15.15.ročníkročník
15.15.ročníkročník

Módní show za účasti mediálně známých modelek 
a modelů.

Těšit se můžete na Muzikál Pomáda, 

BONI PUERI a Bubenickou show.

Módní přehlídky:
Luděk Hanák, Ateliér Jiří Moravec, 
Svatební salon DELTA, značky TRUCINO a RAFFINÉ

10. září 2020 od 19.00 Hod.
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem

Lenka Kocmanová Taussigová 
ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádají

Předprodej vstupenek:
Ústí nad Labem: pokladna 
Severočeského divadla opery a baletu,
Teplice: OC Olympia – info stánek

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka.

Výtěžek z akce půjde na podporu Dětských oddělení 
Krajské zdravotní, a. s.

účinkují: 
Moderuje
Iva Kubelková
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Generální partneři

Hlavní partner

Mediální partneři Další poděkování Módní přehlídkyPartneři
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Realitní služby, jaké si přejete

731 618 492
Milan Vršecký

Realitní kancelář 
Krupská 30
Teplice 

Synergy

Vstupné 
od 149 Kč

Vstupné 
od 149 Kč

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


