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Úsek náměstka pro řízení 
zdravotní péče

Vážení čtenáři,

úsek náměstka pro řízení zdravotní péče 
funguje v novém obsazení již více než rok. 
Za tuto dobu se podařilo úspěšně realizo
vat řadu úkolů, o kterých vás v jednotlivých 
blocích informují zástupci každého odděle
ní. Zásadní pro činnost úseku je vzájemná 
spolupráce všech oddělení, jejichž činnost 
nemalou měrou přispívá k rozvoji společ
nosti Krajská zdravotní, a. s. Laické i odbor
né veřejnosti tak touto cestou podáváme 
podrobnější informaci o rozsahu činnosti 
všech oddělení našeho úseku.

MUDr. Aleš Chodacki

1. ODBOR OBSLUŽNÝCH KLINICKÝCH ČINNOSTÍ
Organizační útvar pod tímto názvem vznikl v dubnu roku 2017. Jeho předchůd-
ci byla oddělení zdravotnické techniky jednotlivých nemocnic již před vznikem 
Krajské zdravotní, a. s. V roce 2011 byla tato oddělení sloučena do jednoho 
oddělení správy a údržby zdravotnické techniky a toto oddělení bylo zařazeno 
pod tehdejší technický úsek.

V roce 2012 došlo k zásadní změně v koncepci správy a údržby zdravotnické 
techniky. Vznikl odbor biomedicínského inženýrství, který byl zařazen v organi
zační struktuře pod Úsek zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. Odbor rozšířil 
zejména rozsah činností se zaměřením na poskytování podpory zdravotnickým 
pracovištím a pracovníci tohoto odboru se začali významně podílet především 
na procesu pořizování nových zdravotnických přístrojů a technologií. Záměrem 
tohoto odboru bylo i zajišťování servisu, oprav a legislativně vyžadovaných kon
trol vlastními silami. Ovšem zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostřed
cích, který vstoupil v platnost v roce 2015, zcela změnil možnosti v tomto směru.

Odbor obslužných klinických činností (dále jen OOKC) je v současné podobě za
řazen pod Úsek řízení zdravotní péče KZ. Jeho součástí jsou čtyři oddělení – od
dělení zdravotnické techniky, oddělení podpory klinických pracovišť, oddělení 
metrologie a oddělení realizace investic zdravotnické techniky.

Základním úkolem oddělení zdravotnické techniky je zajištění servisu a kont
rol zdravotnické techniky v souladu s platnou legislativou. Oddělení podpory 
klinických pracovišť pod vedením Ing. Martina Peterky se věnuje zejména od
borné pomoci při zavádění nové zdravotnické techniky a realizaci pořízení no
vých zdravotnických přístrojů a technologií. Oddělení metrologie pod vedením 
Ing. Yvety Mahnertové zajišťuje správu a údržbu měřidel v souladu s platnou 
legislativou. Oddělení realizace investic zdravotnické techniky zajišťuje realizaci 
poptávkových řízení a přípravu realizace veřejných zakázek a projektů v oblas
ti zdravotnické techniky. Více o činnostech jednotlivých oddělení je uvedeno 
v samostatných článcích. Souhrn činností OOKC zahrnuje tedy veškerou proble
matiku týkající se zdravotnické techniky a měřidel ve všech nemocnicích Kraj
ské zdravotní, a. s. – od zajištění oprav přes návrhy specifikací požadovaných 

zdravotnických přístrojů a podporu 
zdravotnických pracovišť.

Pracovníci OOKC se podíleli také 
na zřizování nových zdravotnických 
pracovišť. Jejich výčet za minulé roky 
by vydal na samostatnou přílohu, ale 
v podstatě se dá říci, že pokud se kde
koli v Krajské zdravotní otevírá nové 
zdravotnické pracoviště, zcela jistě 
vybavení zdrav. přístroji a měřidly za
jišťovali pracovníci OOKC. Z posled
ní doby např. pracoviště magnetické 
rezonance v Nemocnici Chomutov, 
rekonstrukce Oddělení nukleární me
dicíny v Nemocnici Chomutov, vyba
vení pro zajištění kardiochirurgické 
operativy pro Kardiochirurgické oddě
lení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, urodynamické pracoviště Kli
niky urologie a robotické chirurgie Ma
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
mamodiagnostické centrum v Nemoc
nici Chomutov atd.

V posledních letech se pracovníci 
OOKC významně podílejí i na přípravě 
investičních stavebních akcí týkajících 
se zdravotnických prostor. Mezi nej
významnější patří například výstavba 
operačních sálů a centrální sterilizace 
v Nemocnici Teplice, rekonstrukce pa
vilonu I v Nemocnici Děčín, příprava 
projektové dokumentace pro výstav
bu emergentního příjmu, centrálních 
operačních sálů a centrální sterilizace, 
RDG, ARO a JIP v Nemocnici Děčín.

Další významnou náplní činnosti OOKC 
je zajištění realizace pořízení zdravot
nických přístrojů v rámci investiční 
strategie Krajské zdravotní. Při této 
činnosti kromě zdravotnických odděle
ní OOKC spolupracuje se samostatným 

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
Základní náplní činnosti OZT je zajištění servisu, tzn. oprav, periodických bez-
pečnostně technických kontrol a revizí v souladu s platnou legislativou týkající 
se zdravotnické techniky. Opravy, kontroly a revize jsou zajišťovány v drtivé vět-
šině externími servisními subjekty. Pro ilustraci – roční servisní rozpočet Kraj-
ské zdravotní pro zdravotnickou techniku a měřidla je 100 milionů korun.

V oblasti servisu zdravotnické tech
niky byl zásadním zlomem rok 
2015, kdy vstoupil v platnost zákon 
268/2014 Sb., o zdravotnických pro
středcích. Tento zákon v podstatě 
znemožnil provádět legálně servisní 

činnosti vlastními silami. Externím 
servisním firmám se podařilo pro
sadit, aby servis prováděli (zjedno
dušeně řečeno) pouze pracovníci 
s autorizací výrobce. Toto ustanovení 
zásadním způsobem zkomplikovalo 

činnosti techniků OZT. Zároveň to ale 
znamenalo a dále znamená pro pra
covníky OZT další povinnost – zajistit, 
aby opravu zdravotnického přístroje 
prováděl pouze servisní technik s pří
slušnou autorizací. Dalším sporným 
paragrafem nového zákona bylo usta
novení, že instruktáže v případě zdrav. 
techniky může provádět opět pouze 
osoba autorizovaná výrobcem. Takže 
tím skončilo tzv. řetězení instruktáží, 

MUDr. Aleš Chodacki

Ing. Radek Brož, pověřený vedoucí 
Odboru obslužných činností

Endoskopický sálek – JEPL II

oddělením veřejných zakázek a stře
diskem dotačních projektů. V rámci in
vestic pořizovaných z vlastních zdrojů 
KZ se OOKC za poslední rok podílelo 
na pořízení zdravotnických přístrojů 
za cca 145 milionů korun.

Jen výčet dotačních titulů z integro
vaných operačních programů, regio
nálních operačních programů a inte
grovaných regionálních operačních 

programů by opět byl na samostatný 
článek, ale v souhrnu byly připraveny 
a realizovány dotační tituly na zdrav. 
techniku za téměř 1,7 miliar dy ko
run. Jako příklad uvádím z poslední 
doby „Zvýšení kvality návazné péče 
– Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.“, „Vysoce specializova
ná péče v oblasti Onkogynekologie 
MNUL“. Významnými dotačními tituly, 
na kterých se podílí OOKC, jsou také 
dotace Ústeckého kraje jako např. 
„Podpora zvýšení komfortu pacientů 
při poskytování akutní lůžkové péče 
na území Ústeckého kraje“ v letech 
2017 a 2018 či investiční dotace 
v rámci SOHZ 2017 a 2018.

Na závěr – s pracovníky odboru ob
služných klinických činností se po
tkáte ve všech nemocnicích Krajské 
zdravotní. Rozsah činností, jak je 
popsáno výše, je opravdu široký. Je 
velmi problematické zajistit vše dle 
představ vedení naší společnosti, ře
ditelů jednotlivých nemocnic a vede
ní zdravotnických oddělení. Dlouho
době se nedaří doplnit neobsazená 
volná místa, a pokud ano, jedná se 
o absolventy fakult biomedicínského 
inženýrství. Při výčtu výše uvedeného 
rozsahu činností OOKC je adaptační 
proces nově příchozích složitý a ča
sově náročný nejen pro ně samé, ale 
i pro stávající pracovníky. Dlouhodobě 
se také nedaří obsadit pozici vedou
cího oddělení zdravotnické techniky. 
Tato pozice vyžaduje vysoce odborné 
zkušenosti v problematice zdravotnic
kých prostředků.

Ing. Radek Brož
pověřený vedoucí Odboru obslužných 

klinických činností KZ, a. s.
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které bylo využíváno při nástupu no
vých pracovníků (provedení instruktá
že pracovníkem zdrav. oddělení, který 
již tuto instruktáž absolvoval). S tím 
bohužel souvisí i zvýšení nákladů 
na legální provozování zdravotnické 
techniky. V tomto bodě naštěstí došlo 
v novele zákona ke zmírnění znění pří
slušného ustanovení o instruktážích 
– autorizaci k provádění instruktáží už 

může vydat nejen výrobce, ale i osoba 
oprávněná výrobcem, tzn. distributor 
(přesné znění je složitější – uvádím 
pouze pro ilustraci).

I přes uvedené „novinky“ v zákoně 
o zdrav. prostředcích se daří servis
ní rozpočet na servis zdrav. techniky 
a měřidel v posledních letech udržo
vat na stejné úrovni.

Důležitým úkolem, který před pracov
níky OZT stojí, je zavedení jednotné 
evidence zdravotnické techniky na
příč Krajskou zdravotní. Pilotní projekt 
pro vybraná pracoviště Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem je před 
dokončením. Existence jednotné evi
dence je podmínkou pro zajištění 
možnosti mít v nemocničním infor
mačním systému k dispozici přehled 
zdrav. přístrojů, u kterých je legislativ
ní povinnost je uvádět do zdravotnic
ké dokumentace.

Tým OZT je již dlouhé roky stabilní, 
pracovníci mají dlouholeté zkušenos
ti v této problematice. V Masaryko
vé nemocnici v Ústí nad Labem jsou 
v týmu OZT Ludmila Poláková, Ing. Jan 
Šmejkal, Růžena Šperková, Lenka Beč
vářová a Alena Oláhová, v Nemocnici 
Chomutov Vlasta Nová a Pavel Kubaš, 
v Nemocnici Teplice Simona Prcha
lová a Ing. Peter Jančo, v Nemocnici 
Most Zuzana Jelínková a Martin Novák 
a v Nemocnici Děčín Lenka Hrstková 
a Tomáš Melichar.

Vytvořením technické specifikace ale 
naše práce na nákupu zdravotnických 
přístrojů nekončí. Při nákupu přístroje 
veřejnou zakázkou se dále účastníme 
hodnoticích komisí, které posuzují do
šlé nabídky společností, a doporučuje 
se vítěz veřejné zakázky. Po ukonče
ní veřejné zakázky a podpisu kupní 
smlouvy jsme také přítomni u předá
vání přístrojů na oddělení, kde dohlí
žíme, aby proběhla řádná instruktáž 
zdravotnického personálu, přístroj se 
předal na klinické oddělení v pořádku 
a provozuschopný. Dále kontroluje
me, zda nám dodavatel předal všech
ny potřebné dokumenty, které jsou vy
žadovány zákonem č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích, a zda 
nakonec celá dodávka odpovídá po
žadovanému rozsahu plnění. Předá
ním nové technologie na zdravotnické 
pracoviště je ukončen proces nákupu.

Za dobu působení našich pracovníků 
v Krajské zdravotní, a. s., jsme se podí
leli na několika dotačních projektech 
nakupování zdravotnické techniky. 
Mezi ty nejvýznamnější patří vybavení 
speciálních pracovišť zdravotnickou 
technikou – iktová centra a komplexní 
cerebrovaskulární centrum, komplexní 
onkologická centra, kardiovaskulární 
centrum, onkogynekologické centrum, 
perinatologická centra, traumatologic
ká centra a v poslední době nově vzni
kajícího oddělení kardiochirurgie.

Setkáváme se stále s požadavky ze 
všech nemocnic Krajské zdravot
ní, a. s., na zapůjčení zdravotnického 
přístroje na vyzkoušení jeho funkč
nosti a případné předvedení novinek 
na trhu. Jsme rádi, že lékaři a další 

zdravotnický personál mají zájem 
o nové technologie, jejich uvedení 
do praxe a chtějí si vyzkoušet nové pří
stroje v praxi. Ovšem i se zapůjčením 
zdravotnického prostředku se vážou 
stejné požadavky na předání doku
mentů vyžadovaných zákonem a také 
interních dokumentů nařízených Kraj
skou zdravotní, a. s. Proto je pro naše 
oddělení důležité, abychom o pláno
vaných zápůjčkách věděli.

U výpůjček se jedná o smlouvu o vý
půjčce zdravotnického prostředku 
mezi Krajskou zdravotní, a. s., a do
davatelskou společností. Tento doku
ment musí být podepsán generálním 
ředitelem ještě před samotným předá
ním přístroje na pracoviště k vyzkou
šení. Aby došlo k hladkému procesu 
výpůjčky přístroje, je nutné dodržovat 
následující postup. Od klinického od
dělení nebo dodavatele se dozvíme 
o plánované výpůjčce přístroje a zaří
díme podepsání smlouvy o výpůjčce. 
Jakmile je smlouva o výpůjčce pode
psaná, může dojít k předání přístroje 
na oddělení a jeho použití v klinickém 
provozu. Bez podepsané smlouvy 
a řádně předaných dokumentů ne
smí být přístroj na klinickém pracovi
šti provozován, jelikož dle legislativy 
o zdravotnických prostředcích nesmí 
poskytovatel zdravotní péče provozo
vat přístroje bez jejich řádné evidence. 
Z toho vyplývá, že je opravdu důležité 
informovat naše oddělení o plánova
né výpůjčce, případně přesměrovat 
dodavatele na nás, abychom mohli 
vyřídit potřebné věci s dodavatelem. 
V souvislosti s tím je potřeba počí
tat, že vyřízení smlouvy o výpůjčce 

trvá nějaký čas, přibližně 2–3 týdny, 
jelikož ji musí podepsat jak doda
vatel, tak i generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.

Další neméně důležitou částí naší 
práce je drobný servis a diagnostika 
přístrojů před samotným zavoláním 
servisní organizace. Většina oddělení 
jak v Masarykově nemocnici, tak v Ne
mocnici Most nás zná, a tak se naším 
příchodem a následnou diagnostikou 
přístroje může zamezit zbytečnému 
výjezdu servisního technika dané spo
lečnosti, která přístroj dodává, ušetřit 
peníze za jeho výjezd a práci. Také se 
snažíme pomoci klinickým pracoviš
tím tím, že přístroj nebude mimo pro
voz příliš dlouho. Setkáváme se s pří
pady, kdy jsme voláni na oddělení, že 
přístroj nefunguje tak, jak má. Ve vý
sledku jde pouze o špatné nastavení, 
zapojení všech potřebných příslušen
ství apod. V těchto situacích má mož
nost pracoviště dát přístroj opět hned 
do provozu bez jakýchkoliv problémů.

Tým oddělení podpory klinických pra
covišť se skládá z členů: Ing. Martin 
Peterka, Bc. Pavel Keller, Ing. Jaro
slava Jurkaninová, Ing. Klára Vlčko
vá, Bc. Pavla Valášková a Ing. Adéla 
Mlejnecká, která je v současné době 
na mateřské dovolené. Většina členů 
našeho mladého a pohodového týmu 
sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, kromě kolegyně Ing. Jur
kaninové, která primárně pracuje 
v Nemocnici Most.

Ing. Martin Peterka 
vedoucí Oddělení podpory  
klinických pracovišť KZ, a. s.

ODDĚLENÍ PODPORY KLINICKÝCH PRACOVIŠŤ
Cílem činnosti oddělení je podpora klinických pracovišť přímo v místě jejich síd-
la a snaha být jim k dispozici v případě dotazů, rad a pomoci týkající se zdra-
votnických prostředků. Jedná se například o nákup a zapůjčení nového zdra-
votnického prostředku, případně drobný servis či uvedení, nastavení nového 
zdravotnického prostředku do provozu. Přestože většina oddělení sídlí v Ústí 
nad Labem, není pro nás problém obstarávat nákup zdravotnických prostředků 
a vypořádávat se s problémy na všech klinických pracovištích Krajské zdravot-
ní, a. s. V tom jsou zahrnuty i osobní návštěvy na odděleních, když je to vyžado-
váno a je to v dané věci potřeba.

Hlavní náplní naší práce je nákup 
nových zdravotnických přístrojů pro 
všechny nemocnice Krajské zdravot
ní, a. s., které jsou schváleny k rea
lizaci. Jakmile je schválen nákup 
přístroje, zapojujeme se do proce
su nákupu a v tuto chvíli naše prá
ce začíná. Na základě mnohaletých 
zkušeností s nákupem zdravotnické 
techniky a provozem na klinických 
pracovištích navrhneme vhodnou 
technickou specifikaci zdravotnické
ho prostředku, kterou následně zasí
láme kontaktní osobě na pracoviště, 
které si přístroj vyžádalo. Po proběh
lé diskuzi s oddělením nad zněním 

technické specifikace provádíme prů
zkum trhu. Jedná se o oslovení firem, 
které na český trh dodávají přístroje 
odpovídající navržené a schválené 
technické specifikaci požadovaného 
přístroje. Tímto oslovením zjišťujeme 
možnosti, které nám dokáže současný 
trh nabídnout. Následuje další možná 
diskuze s oddělením, které parametry 
technické specifikace jsou pro ně dů
ležité. V tomto momentě celého pro
cesu nákupu přístroje se snažíme vyjít 
co nejvíce vstříc požadavkům klinic
kých oddělení na nový přístroj, ale zá
roveň je třeba, abychom jednali v rám
ci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, který jasně stano
vuje podmínky veřejné zakázky, tj. že 
technická specifikace nesmí být dis
kriminační a veřejná zakázka musí být 
otevřena více než jedné společnosti. 
Bohužel mnohdy nedochází ke kon
senzu mezi preferencemi klinického 
pracoviště a literou zákona.

ODDĚLENÍ METROLOGIE
Oddělení metrologie je součástí odboru obslužných klinických činností na Úse-
ku řízení zdravotní péče KZ.

Obecně lze říct, že metrologie je vědní 
a technický obor zabývající se měře
ním, měřicími jednotkami a metodami, 
technikou měření, měřidly a mnohdy 
i některými vlastnostmi osob prová
dějících měření (pokud mají pro met
rologii význam), tedy všemi činnostmi 
týkajícími se měření. Věda o měření 
– metrologie – je jedním z nejstarších 

vědních oborů na světě a dovednost 
její aplikace je zásadní nutností prak
ticky u všech profesí.

V KZ musíme zajišťovat metrologickou 
návaznost jednotlivých používaných 
měřidel na etalony vyšších řádů, což 
se děje pomocí metrologického ově
ření, kalibrací či validací prováděné 
buď interně, ale z větší části externími 

firmami, které splňují předepsané po
žadavky na provádění metrologických 
úkonů. Tyto metrologické úkony je tře
ba provádět v pravidelných (buď pře
depsaných či doporučených) interva
lech po celou dobu životnosti měřidla 
tak, abychom zaručili správné výsled
ky všech prováděných měření. Na ka
ždém z odštěpných závodů je určen 
metrolog, který je odpovědný za celý 
proces provádění metrologických 
kontrol a spolu s určeným správcem 

Ing. Martin Peterka, vedoucí oddělení  
podpory klinických pracovišť

Nová magnetická rezonance v Nemocnici Chomutov
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3. SEKRETARIÁT ÚSEKU NÁMĚSTKA PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI
Sekretariát Úseku náměstka pro zdravotní péči (ÚNZDP) Krajské zdravotní, a. s., 
zajišťuje a zpracovává rozsáhlou oblast registrací, přihlášek do výběrových říze-
ní, archivace a zpracování dokumentů agendy náměstka pro zdravotní péči atd.

Jednou z činností je zajišťování opráv
nění k poskytování zdravotních služeb 
na Krajském úřadu Ústeckého kraje, 
tzv. registrace pro oblast ambulantní 
zdravotní péče.

Sekretariát ÚNZDP podává na Krajský 
úřad Ústeckého kraje žádosti o:

 » vydání nových oprávnění pro zajiš
tění zdravotních služeb,

 » nahlašuje veškeré změny týkající 
se již platných oprávnění, 

 » zrušení oprávnění v případě uza
vření zdravotnického pracoviště,

 » přeregistraci, např. v případě, 
že dochází ke změně v obsazení 

vedoucího lékaře nebo při změně 
adresy působiště.

V poslední době sekretariát zpracoval 
žádosti pro nové registrace, např. pro 
Protialkoholní a protitoxikomanickou 
záchytnou službu v Nemocnici Tepli
ce, o. z., odběrovou místnost v Litví
nově, pracuje na registraci pro nutrič
ní poradny pro nemocnice v Děčíně, 
Mostě a Teplicích, urgentní příjem pro 
Nemocnici Teplice, o. z.

V oblasti lůžkové zdravotní péče byla 
v poslední době podána např. žádost 
o výběrové řízení pro obor Rehabilitač
ní a fyzikální medicína pro Nemocnici 
Most, o. z.

Lucie Kuzivová 
sekretářka Úseku náměstka 
pro zdravotní péči KZ, a. s.

ODDĚLENÍ REALIZACE INVESTIC ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
Oddělení realizace investic zdravotnické techniky vzniklo v rámci OOKC v sou-
vislosti s nárůstem požadavků na pořizování zdravotnických přístrojů. OOKC má 
totiž ve své gesci v souladu s interními předpisy Krajské zdravotní, a. s., nejen 
přípravu podkladů pro veřejné zakázky na nákupy zdravotnických přístrojů, ale 
také celý proces realizace nákupů formou poptávkových řízení v případech, kdy 
pořizovací cena nepřesahuje 1 milion korun bez DPH a pořizovaný druh zdravot-
nické techniky není nutné realizovat veřejnou zakázkou.

Tento proces zahrnuje evidenci a sprá
vu požadavků na pořízení investic ZT 
a zajištění administrativních činností 
pro proces schválení požadavku k re
alizaci. Dalším krokem je zajištění řád
ného průběhu poptávkového řízení, 
zejména ve spolupráci s oddělením 
podpory klinických pracovišť, případ
ně s oddělením zdravotnické techniky. 
Následuje zajištění schválení výsled
ků poptávkového řízení. Posledním 
krokem je zajištění zpracování a pod
pisu kupní smlouvy.

V případech, kdy je nákup realizován 
veřejnou zakázkou, spolupracuje se 
samostatným oddělením veřejných 
zakázek a s oddělením podpory klinic
kých pracovišť při přípravě podkladů 
pro zadávací dokumentaci. Další ná
plní je také spolupráce při přípravě 
a realizaci projektů z dotačních titulů.

Pracovníci oddělení realizace investic 
ZT by měli zabezpečovat také obsaze
ní komisí pro posouzení a hodnocení 
nabídek při veřejných zakázkách.

Na tomto oddělení nyní pracují 
Bc. Pavla Valášková a Marie Štěpán
ková. Toto oddělení v této době není 
dostatečně personálně obsazeno 
v požadovaném rozsahu, proto jeho 
činnosti zajišťuje také oddělení pod
pory klinických pracovišť a oddělení 
zdravotnické techniky.

2. ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB
Toto oddělení nově vzniklo v únoru 2017 změnou organizačního řádu z původ-
ního oddělení kvality zdravotní péče a krizového řízení.

Pro oddělení je zásadní kooperace 
s Odborem obslužných klinických 
činností KZ, a. s., (OOKC) při vyřizo
vání investičních požadavků jednot
livých o. z., které podléhají schválení 

na poradách vedení společnosti 
KZ, a. s. Žádosti na pořízení přístrojů, 
jež převyšují nákupní hodnotu 5 mil. 
Kč, procházejí schválením představen
stva KZ, a. s., a následně se odesíla
jí do komise pro posuzování nových 
přístrojových technologií – Přístrojo
vá komise Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Další činností oddělení je činnost 
týkající se center vysoce specializova
né péče.  Krajská zdravotní, a. s., jako 
jeden z největších poskytovatelů zdra
votní péče v ČR, je držitelem statutu 
centra vysoce specializované péče pro 
řadu oborů.

Oddělení zdravotnických služeb navá
zalo na předešlou spolupráci náměst
ka pro zdravotní péči se Zdravotnickou 
záchrannou službou Ústeckého kraje 
(ZZS ÚK), navíc došlo k rozšíření o dal
ší oblasti spolupráce. Probíhají pravi
delná setkání na úrovni nejvyšších zá
stupců ZZS ÚK s náměstkem pro řízení 
zdravotní péče KZ, a. s. Oddělení ko
munikuje se ZZS ÚK i v oblasti účasti 

jednotlivých nemocnic na taktických 
cvičeních Integrovaného záchranného 
systému Ústeckého kraje. Významnou 
činností oddělení zdravotnických slu
žeb je oblast krizového řízení. Oddě
lení zdravotnických služeb KZ, a. s., 
pravidelně komunikuje i s Odborem 
sociálních věcí Ústeckého kraje o vy
užití sociální služby ve všech nemoc
nicích KZ, a. s., v nichž je tato služba 
zaregistrována. 

Oddělení se zabývá též zpracováním 
odpovědí na dotazy ze strany laické 
veřejnosti Krajská zdravotní, a. s., je 
pravidelně oslovována Asociací ne
mocnic ČR s žádostí o připomínkování 
novelizovaných dokumentů, nových 
vyhlášek, směrnic atd. Vedoucí oddě
lení zdravotnických služeb Mgr. Alena 
Boková je členkou pracovní skupiny 
k implementaci doporučených opat
ření nařízení GDPR. V neposlední řadě 
se oddělení zabývá i vyřizováním žá
dostí institucí soukromého i státního 
sektoru. 
Mgr. Alena Boková, vedoucí Oddělení 

zdravotnických služeb KZ, a. s.

měřidel na jednotlivých odděleních či 
uživatelem měřidel hlídá termíny kali
brací a dalších úkonů na jednotlivých 
měřidlech. Koordinace celého procesu 
od vystavení objednávky, odsouhlase
ní nejvhodnějšího termínu provedení, 
příjezdu technika či zaslání měřidel 
do externí firmy až po věcné odsou
hlasení faktury a zajištění správnosti 
vystaveného protokolu je někdy tak 
trochu oříšek (vzhledem k unikátnosti 

některých měřidel), nicméně se nám 
již daří vše zajistit ke spokojenosti 
a co nejmenšímu možnému omezení 
chodu oddělení.

Jen pro představu, kolik takových mě
řidel a zařízení má metrolog ve své 
péči – v Nemocnici Děčín se jedná 
o přibližně 660 kusů, v Nemocnici 
Teplice se nachází kolem 900 kusů, 
v Nemocnici Most je to 1 700 kusů 

měřidel a zařízení, v Nemocnici Cho
mutov kolem 950 a v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem až 2 150 
měřidel či zařízení ke kalibraci. Na mě
řidlech v Ústí nad Labem bylo v obdo
bí od r. 2002 do dnešních dní prove
deno již kolem 16 500 metrologických 
úkonů. V celé Krajské zdravotní, a. s., 
jsme dva metrologové a máme své od
štěpné závody rozděleny, v Teplicích 
metrologii zajišťují pracovníci oddě
lení zdravotnické techniky. V nemoc
nicích v Mostě a Chomutově můžete 
potkávat s měřidly v ruce paní Moni
ku Püschelovou, v Děčíně a v Ústí nad 
Labem pak paní Ing. Yvetu Mahner
tovou. Pro výkon metrologa jsme obě 
prošly mnoha školeními a praktickými 
výcviky, abychom dokázaly aplikovat 
všechny normy, zákony a předpisy 
do praxe tak, aby bylo vše nastaveno 
v souladu s požadavky.

Můžeme konstatovat, že nastavení 
procesu metrologie v celé Krajské 
zdravotní, a. s., bývá kontrolními or
gány shledáno jako správné, a ještě 
se nám nestalo, že by např. proces 
akreditace laboratoří byl z důvodu ne
splnění některých požadavků v oblasti 
metrologie pozastaven.

Ing. Yveta Mahnertová 
vedoucí Oddělení metrologie KZ, a. s.

Ing. Yveta Mahnertová, vedoucí oddělení metrologie

Přístroj SPECT/CT

Mgr. Alena Boková, vedoucí oddělení 
zdravotnických služeb

Lucie Kuzivová, sekretářka úseku 
náměstka pro zdravotní péči
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TARIFY:
Kód Název Bod/km

12 Přeprava lékaře v pohotovostní službě 13,60

45 Přeprava pacienta v pásmu 1–30 km 22,59

46 Přeprava pacienta v pásmu 31–60 km 20,91

47 Přeprava pacienta v pásmu 61–130 km 19,28

48 Přeprava pacienta v pásmu 131–450 km/  
do 31. 12. 2012: Převoz pacienta v pásmu 131 km a více

18,62

49 Přeprava pacienta v pásmu 451 km a více 10,11

60 Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčiv, tkání, 
buněk a orgánů k transplantaci

31,92

72 Přeprava patologického novorozence a novorozence 
s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu spec. prac.

41,93

80 Přeprava infekčního pacienta 28,56

4. ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY
Zdravotnická dopravní služba, kterou v současné době Krajská zdravotní, a. s., 
provozuje, byla založena 1. 4. 2013. Zdravotnická dopravní služba byla do toho-
to data provozována Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p.o., 
pod názvem Doprava nemocných raněných a rodiček, a to v Ústí nad Labem, Dě-
číně, Teplicích a Lounech. V Chomutově je od 1. 2. 2014 dopravní zdravotnická 
služba provozována samostatně.

Oblast působnosti jednotlivých zdra
votnických dopravních služeb v Kraj
ské zdravotní, a. s., je dána smlouvou 
se zdravotními pojišťovnami. Přepra
vu patologického novorozence a no
vorozence s nízkou porodní hmotností 
(dále jen PPNP) zajišťuje pouze zdra
votnická dopravní služba Ústí nad La
bem a zdravotnická dopravní služba 
Chomutov.

Zdravotnická dopravní služba usku
tečnila v období leden–srpen 2018 
celkem 182 převozů PPNP.

Počet uskutečněných převozů zdra
votnickou dopravní službou za období 
leden–srpen 2018 je celkem 80 273 
nemocných.

Počet ujetých km za období leden–sr
pen 2018 je celkem 1 392 692 km. 

Krajská zdravotní, a. s., disponuje 
na všech pěti pracovištích 63 sanit
ními vozidly určenými pro zdravot
nickou dopravní službu, které splňují 
podmínky pro provoz na pozemních 
komunikacích.

Rozdělení sanitních vozidel dle jed-
notlivých pracovišť:

 » Zdravotnická dopravní služba Cho
mutov – 19 sanitních vozidel

 » Zdravotnická dopravní služba Lou
ny – 6 sanitních vozidel

 » Zdravotnická dopravní služba Dě
čín – 13 sanitních vozidel

 » Zdravotnická dopravní služba Tep
lice – 10 sanitních vozidel

 » Zdravotnická dopravní služba Ústí 
nad Labem – 17 sanitních vozidel

V červenci 2016 započala významná 
etapa obnovy vozového parku Zdra
votnické dopravní služby Krajské 
zdravotní, a. s.

V červenci 2016 bylo předáno do pro
vozu 7 sanitních vozidel Fiat Ducato 
se zástavbou pro přepravu nemoc
ných a 2 sanitní vozidla tovární značky 
Volkswagen Transporter se zástavbou 
upravenou pro přepravu patologické
ho novorozence a novorozence s níz
kou porodní hmotností, která nahradila 
sanitní vozy nevyhovující současným 

potřebám a provozu na pozemních 
komunikacích.

V roce 2017 Krajská zdravotní uza
vřela rámcovou smlouvu na dodávku 
40 sanitních vozidel na období čtyř let. 
Následná další výměna 10 sanitních 
vozidel proběhla v únoru roku 2018. 
Celková cena 10 sanitních vozidel Fiat 
Ducato Light vzešlá z veřejné soutěže 
činí 11 355 050 Kč včetně DPH, kdy je 
cena za jeden vůz 1 135 505 Kč.

V ceně vozidla je zahrnuta i transportní 
technika (transportní nosítka Medirol, 
infarktové křeslo Medirol Clubman, 
3 sedačky s tříbodovým bezpečnost
ním pásem).

Nová sanitní vozidla nabízí přepravo
vaným osobám lepší komfort přicesto
vání, například větší prostor, lepší te
pelné pohodlí (klimatizace, vytápění).

Větší počet sedadel je výhodou pouze 
pro doprovod přepravovaných osob, 
úhrada za převoz od zdravotních po
jišťoven je pouze pro čtyři přepravova
né osoby v jednom sanitním vozidle.

Všechna sanitní vozidla jsou vyba
vena transportní technikou, zdravot
nickými prostředky a zdravotnickým 
materiálem v souladu s vyhláškou 
č. 296/2012 Sb., ČSN EN 1789 + A2.

Irena Pospíšilová
vedoucí OZD KZ, a. s.

V únoru 2018 převzala Krajská zdravotní 10 nových sanitních vozidel Fiat Ducato Light

Sanitní vozidlo Fiat Ducato

Jednotlivá stanoviště zdravotnické 
dopravní služby jsou ve všech odštěp
ných závodech Krajské zdravotní, a. s., 
výjimku je Nemocnice Most, o. z., kde 
je zdravotnická dopravní služba pro
vozována Dopravním podnikem měst 
Mostu a Litvínova, a.s.

Odloučeným pracovištěm je zdra
votnická dopravní služba v Lounech, 
Rybalkova 2748, která sídlí v budově 
Zdravotnické záchranné služby Ústec
kého kraje, p.o.

Provoz každého pracoviště je řízen 
dispečinkem. Centrální dispečink 
zdravotnické dopravní služby s nepře
tržitým provozem sídlí v ústecké Ma
sarykově nemocnici. Provoz ostatních 
provozů je zajištěn pouze v pracovní 
dny, následně přebírá řízení zdravot
nických dopravních služeb centrál
ní dispečink. Převoz nemocných je 
prováděn na základě vystaveného 
příkazu k zdravotnickému transportu 
ošetřujícím lékařem, nebo je převoz 

klientů možný za úhradu dle platného 
ceníku Krajské zdravotní, a. s.

Komunikace dispečera s řidičem v sa
nitním vozidle probíhá prostřednictvím 

vozidlové radiostanice nebo mobilním 
telefonem s handsfree. Všechna sa
nitní vozidla jsou vybavena GPS loká
torem, dispečer má tak neustálý pře
hled, kde se sanitní vozidlo pohybuje 
a může tak řídit operativně provoz.

Všechny příkazy k zdravotnímu trans
portu jsou elektronicky evidovány.

Zdravotnická dopravní služba využívá 
počítačový program ISIB – jednotlivé 
aplikace dataagent, dispečer, řidič 
a pojišťovna.

Celkový počet zaměstnanců zdravot
nické dopravní služby je daný počtem 
systemizovaných míst. Aktuální počet 
zaměstnanců je 99, z toho je 80 řidičů.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák při předání nových 
sanitních vozidel do provozu

Volkswagen Transporter se zástavbou upravenou pro přepravu novorozenců
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5. ODDĚLENÍ RADIAČNÍ OCHRANY
mamografického centra v Nemocnici 
Chomutov, o. z., či rekonstrukci nuk
leární medicíny v Masarykově nemoc
nici v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL). 
Z dosud probíhajících pak rekonstruk
ci nukleární medicíny v Nemocnici 
Chomutov, o. z., nebo z připravova
ných obměnu lineárního urychlovače 
a CT simulátoru v KOC MNUL či projekt 
přestavby pavilonu G pro interní obo
ry v MNUL. Do oblasti provozování ZIZ 
ale také patří i samotné ukončení jeho 
provozu a zajištění likvidace zdrojů. 
Jmenuji alespoň likvidaci kobaltového 
ozařovače a jeho zdroje v KOC MNUL 
nebo rozsáhlejší likvidaci skladu ote
vřených i uzavřených radionuklidových 
zdrojů na obou nukleárních medicí
nách, tedy v Ústí nad Labem i Chomu
tově, která byla vynucena rekonstrukcí 
a zásadní modernizací těchto praco
višť včetně prostor příjmu a skladu ra
diofarmak. Z probíhajících pak přípra
vu likvidace zastaralých a současně již 
i neprodejných rtg. zařízení.

Další důležitou činností oddělení 
radiační ochrany, v úzké spolupráci 
s úsekem řízení lidských zdrojů, jsou 
záležitosti personální a dalšího vzdě
lávání. Ty v současnosti patří k prio
ritám a směřují k optimalizaci perso
nálního zabezpečení prací se ZIZ. Jde 
o snahu zajišťovat dostatečný počet 
odborných radiologických pracovníků 
a pracovníků se zvláštní odbornou 
způsobilostí (ZOZ) dle legislativních 
požadavků pro nakládání se ZIZ pro 
pracoviště II. a vyšší kategorie k bez
pečnému provozování zdrojů. S tím 
souvisí již vypracované porovnání le
gislativního požadavku se skutečným 
stavem zajištění pracovišť odborným 
personálem se ZOZ v KZ, a. s.

Samozřejmě nesmím zapomenout 
na činnosti v oblasti ochrany pacientů, 
personálu i životního prostředí. V pří
padě ochrany pacienta se jedná 
zejména o zpracování, aktualizace 
a kontrolu tzv. místních radiologic
kých standardů, které vychází ze 
standardů národních, publikovaných 
ve Věstnících Ministerstva zdravotnic
tví České republiky. Veledůležitou roli 
tady sehrávají hodnoty MDRÚ (místní 
diagnostické radiační úrovně) a nasta
vené pracovní postupy pro konkrétní 

Poměr radiačních dávek obyvatelstvu ČR

Celosvětové rozdělení radiační expozice

Ing. Bedřich Zouna, vedoucí oddělení 
radiační ochrany

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém 
kraji, kde je i největším zaměstnavatelem (6 900 zaměstnanců), a patří mezi 
největší zdravotnická zařízení v České republice.

Vzhledem k rozsahu poskytovaných 
zdravotnických služeb se také řadí k vý
znamným držitelům povolení k naklá
dání se zdroji ionizujícího záření (ZIZ). 
Provozuje v pěti nemocnicích a na de
tašovaných pracovištích více než stov
ku přístrojů se zdrojem ionizujícího 
záření, dále uzavřené radionuklidové 
zářiče (URZ), otevřené radionuklidové 
zářiče (ORZ) i jaderný materiál ve for
mě stínění. Na práci s těmito zdroji se 
přímo podílí více než čtyři stovky za
městnanců různých profesí. Všechny 
ZIZ jsou využívány výhradně k lékař
ským účelům na pracovištích od nej
nižší až po III. kategorii včetně, a to 
téměř ve všech oborech (nejvyšší IV. 
kategorie je, z legislativního hlediska, 
jen jaderná elektrárna nebo pracoviš
tě s jaderným zařízením). Dnes je už 
prakticky samozřejmostí, že takto vý
znamní provozovatelé ZIZ disponují 
vlastním oddělením radiační ochra
ny. Nezbytnost samostatného útvaru 
podtrhuje i nárůst nových požadav
ků a povinností pro držitele povolení 
plynoucích z novelizované legislativy. 
Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. 
nahradil od 1. ledna 2017 dosavadní 
zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vy
užívání jaderné energie a ionizujícího 
záření. Ke stejnému datu jsou také 
v platnosti navazující prováděcí právní 
předpisy (PPP).

Oddělení radiační ochrany v Krajské 
zdravotní, a. s., bylo založeno ke dni 
4. 8. 2016 a organizačně je začleně
no v Úseku řízení zdravotní péče KZ 
společně s odborem obslužných kli
nických činností, oddělením zdravot
nických služeb a oddělením zdravot
nické dopravy. Vzhledem k významu 
a rozsahu práce se oddělení radiační 
ochrany ve všech směrech nadále roz
víjí. Personálně nyní disponuje, v růz
ném pracovně právním vztahu, čtyřmi 
zaměstnanci, kterými jsou Ing. Bed
řich Zouna, Ing. Andrea Benáčková, 
Ing. Michal Koláček a Jan Vladyka, DiS.

Pro přiblížení účelu a jednotlivých 
činností oddělení radiační ochrany je 
vhodné začít od samotných základ
ních principů radiační ochrany (nejen 
v lékařství). Těmi jsou zdůvodnění čin
ností vedoucích k ozáření, optimaliza
ce radiační ochrany a dodržení obec
ných dávkových limitů. Do radiační 
ochrany byly tyto principy zavedeny 
publikací ICRP (International Com
mission on Radiological Protection) 
č. 26 a dále rozvinuty a doplněny 
v publikacích ICRP č. 60 a 103 a také 
v Základním standardu IBSS (Interna
tional Bibliography of the Social Sci
ences). Zejména poslední dokument 
k principům radiační ochrany přidal 
explicitně i požadavek zajištění bez
pečnosti zdrojů ionizujícího záření. 
V souladu s obecnými principy vní
máme cíl radiační ochrany jako za
bezpečení dostatečné úrovně ochrany 
zdraví i životního prostředí a zároveň 
umožnění přínosu z využití ZIZ a jader
né energie. Činnost oddělení se tedy 
zaměřuje na ochranu osob, pracovišť 
i životního prostředí před nežádoucí
mi účinky ionizujícího záření při využí
vání zdrojů tohoto záření pro lékařské 
účely v rámci celé KZ, a. s. Pod touto 

větou se ukrývá poměrně široká škála 
činností, které jsou postupně plněny 
s ohledem na priority a povinnosti dle 
dikce atomového zákona.

Nyní již budu konkrétní. Z výše uvede
ného vyplývá, že jednotlivé činnosti 
se rozdělují do několika srovnatelně 
důležitých oblastí. První z nich je sa
motné provozování ZIZ (pořízení, ob
měna, modernizace, klinický provoz, 
ale i ukončení provozu či likvidace), 
jakého druhu (generátor, uzavřený či 
otevřený radionuklidový zdroj, jaderný 
materiál) a v jakém oboru (radiodia
gnostika, nukleární medicína, radiote
rapie). Vše začíná žádostí o povolení 
nakládání se ZIZ ke Státnímu úřadu 
pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Pro
vozování ZIZ v mnoha případech vyža
duje spolupráci s dalšími institucemi, 
zejména SÚRO (Státní ústav radiační 
ochrany) či SÚRAO (Správa úložišť 
radioaktivních odpadů). Vše je také 
od počátku provázáno velmi úzkou 
součinností s oddělením obslužných 
klinických činností (OOKČ), mimo ji
ných, tj. dle dikce zákona zajištění 
(mnohdy nejen administrativně) met
rologických úkonů, přejímacích zkou
šek, povinných zkoušek dlouhodobé 
stability (ZDS), zkoušek provozní stá
losti (ZPS), periodických zkoušek, bez
pečnostně technických kontrol atd.

Oddělení radiační ochrany posuzuje 
např. samotný projekt pro umístění 
nového ZIZ (přístroje) z hlediska ra
diační ochrany, vydává odborné vy
jádření ke stínění a souhlasné stano
visko, účastní se kontrolních dnů při 
výstavbě nebo rekonstrukci a provádí 
ověřovací měření dávkového příkonu 
ionizujícího záření apod. Ve spoluprá
ci s dohlížející osobou zajišťuje legis
lativou předepsané správné označení 
pracoviště a kontroluje jej, zpracová
vá optimalizaci radiační ochrany pro 
dané pracoviště a toto dokladuje v žá
dostech o povolení nakládání se ZIZ 
SÚJB prostřednictvím držitele povole
ní, tj. generálního ředitele společnosti 
Krajská zdravotní. Z nedávno ukonče
ných projektů budu jmenovat např. 
zprovoznění detašovaného rtg. praco
viště v Nemocnici Děčín, o. z., realizaci 

lékařské výkony a aplikace v práci se 
ZIZ. Oddělení radiační ochrany ve spo
lupráci s radiologickými fyziky (zejmé
na u pracovišť vyšší kategorie rizika) 
pravidelně tyto postupy kontrolují.

Samostatnou kapitolu tvoří ochrana 
personálu. Zde je snaha o docílení 

jednoduššího, a především rovného 
přístupu v oblasti kategorizace radiač
ních pracovníků v rámci KZ, a. s.

V řadě případů se to již povedlo a revi
zí, pohovory a školením prošla dosud 
pracoviště vyšší kategorie rizika, kde 
došlo ve spolupráci s příslušným per
sonálním oddělením i k pře hodnocení 

kategorizace radiačních pracovní
ků. Revize dalších pracovišť se ZIZ 
v KZ, a. s., bude samozřejmě dle plá
nu a podle personálních a časových 
možností pokračovat. Částečným 
úspěchem pro výše uvedené je fakt, 
že se povedlo sjednotit záležitosti 

osobního monitorování a zejména 
získat pro plnění povinností v oblasti 
radiační ochrany přímý vstup do ap
likace s vyhodnocením osobních dá
vek radiačních pracovníků KZ, a. s., 
(při dodržení všech zásad GDPR). To 
umožňuje pružně reagovat na případ
ná překročení monitorovacích úrovní 
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Redakce děkuje všem uvedeným autorům za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.

6. VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH AKCÍ

a porovnávat výsledky osobních dávek 
příbuzných oborů v různých o. z.

Kromě výše uvedeného patří mezi dal
ší činnosti oddělení radiační ochrany 
např. účast zástupce při inspekcích 
SÚJB, na pracovištích vyšší kategorie 
rizika zpravidla i zastupování držitele 
povolení. Účast na seminářích SÚJB 
s informacemi pro držitele povolení 
a poskytování součinnosti s dalšími 
institucemi zabývajících se proble
matikou radiační ochrany. Stejně tak 

i poskytování konzultací a školení pro 
pracovníky se ZIZ v oblasti radiační 
ochrany nebo i monitorování prostředí 
a pracovišť.

Cílem tohoto příspěvku je vytvořit 
čtenáři alespoň zčásti obrázek o úče
lu a činnosti našeho oddělení, neboť 
většinou se jedná o práci, která – ře
čeno frází – „není vidět“, ale je ne
zbytná. Také bych chtěl touto cestou 
nabídnout všem, kteří mají nějaké 
pochybností, nejasností, ale i návrhy 

v otázkách radiační ochrany, aby se 
neváhali obrátit na oddělení radiační 
ochrany.

Na závěr bych rád poděkoval pracov
níkům na odděleních se ZIZ za dosa
vadní vstřícnou spolupráci i vedení 
společnosti za vytvořené podmínky, 
a zvláště vedoucím pracovníkům dal
ších oddělení KZ, a. s., se kterými mne 
pojí fungující úzká součinnost.
Ing. Bedřich Zouna, vedoucí Oddělení 

radiační ochrany KZ, a. s.

Angiolinka na Radiologické klinice Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem Lineární urychlovač 

Mamodiagnostické centrum Nový přístroj SPECT/CT v Nemocnici Chomutov


