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Rozdělení nových lůžek v rámci pěti ne-
mocnic včetně jejich rozmístění na od-
dělení standardní, intenzivní a následné 
péče potvrdil MUDr. Jiří Mrázek, náměs-
tek pro řízení zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. „V kategorii intenzivních 
lůžek se jednalo o podporu v hodnotě 
3,1 milionu Kč, ve skupině standardních 
lůžek o necelých 3,5 milionu Kč a lůžka 
následné péče včetně oddělení následné 
péče Ryjice a Zahražany, která byla při-
pojena pod Krajskou zdravotní, podpo-
řil program částkou 427 tisíc Kč,“ uvedl 
MUDr. Jiří Mrázek.

Nová lůžka tak doplní 110 lůžek, po-
řízených pro celou Krajskou zdravot-
ní, a. s., v loňském roce z dotačního 

titulu Ústeckého kraje z roku 2014 
za 3 635 000 Kč. Jedním ze zdravotních 
zařízení, kde lůžka za získanou dotaci 
zlepšila komfort pacientů, je Gynekolo-
gicko-porodnická klinika Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. „Díky daru od Krajského 
úřadu Ústeckého kraje se nám povedlo 
zpříjemnit pobyt maminkám po porodu 
na oddělení šestinedělí. Pacientky si 
nová polohovací lůžka chválí a na oddě-
lení se cítí jako doma,“ řekla vrchní sest-
ra Iva Černá.

„Nově pořízená pacientská lůžka vý-
znamně přispívají ke zvýšení komfortu 
hospitalizovaných pacientů v našich ne-
mocnicích, ocení je hlavně senioři, imo-
bilní pacienti a v neposlední řadě ošet-
řovatelský personál,“ dodal MUDr. Jiří 
Mrázek. 

Nová lůžka, pořízená z dotačního titulu 
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při 
poskytování lůžkové péče na území Ús-
teckého kraje – 2015“, budou dodána 
na jednotlivá oddělení od ledna do břez-
na roku 2016.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Nová lůžka nabídnou pacientům lepší komfort
Krajská zdravotní, a. s.

POČET LŮŽEK DLE NEMOCNIC

STÁVAJÍCÍ LŮŽKA NOVÁ LŮŽKA  
2015/2016

CELKEM

Děčín 279 ks 12 ks/17 ks 308 ks

Ústí nad Labem 1 116 ks 44 ks/61 ks 1 221 ks

Teplice 435 ks 17 ks/27 ks 479 ks

Most 647 ks 23 ks/36 ks 706 ks

Chomutov 339 ks 14 ks/24 ks 377 ks

KZ CELKEM 2 816 ks 110 ks/165 ks 3 091 ks

O něco vyšší komfort budou mít v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., hospitalizo-
vaní pacienti. Společnost v rámci dotačního titulu Ústeckého kraje „Podpora zvýšení 
komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“ 
získala pro všech pět nemocnic 28 lůžek intenzivní péče, 124 lůžek akutní lůžkové 
péče standardní a 13 lůžek následné lůžkové péče v celkové předpokládané hodnotě 
7 027 000 Kč. 

Zdravotní sestřička Jana Šantorová, DiS., představuje nová elektronická 
polohovací lůžka

www.kzcr.eu
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY 

Vážení čtenáři Infolistů,
jako předseda Dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s., 
hodnotím vstup do nového roku 2016 pro vedení spo-
lečnosti a pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s., 
jako úspěšný. Opravňuje mě k tomu dosažení důleži-
tých cílů v loňském roce. Ústecký kraj svému největ-
šímu poskytovateli zdravotní péče navýšil základní 
jmění společnosti o částku 216 215 000 Kč na více než 
pět miliard korun. Rozhodnutí Ústeckého kraje, zakla-
datele a jediného akcionáře, tak umožňuje své největší 
společnosti dále růst a pokračovat v modernizaci zdra-
votnických pracovišť a v nákupu špičkových zařízení při 
cíleném využívání vypsaných dotačních titulů. 

Velice mě těší, že se v roce 2015 podařilo zahájit a postupně pokračovat v investicích za té-
měř jeden a půl miliardy korun, přinášejících větší komfort ve zdravotní péči do všech pěti 
nemocnic Krajské zdravotní a také zpříjemnění prostředí, ve kterém je poskytována. Ať už šlo 
o tři nové lineární urychlovače pro onkologická pracoviště v Ústí nad Labem a Chomutově, 
špičkové PET/CT zařízení spolu s další přístrojovou technikou pro obě pracoviště nukleární 
medicíny, nový, momentálně v českém zdravotnictví nejmodernější robotický systém da Vin-
ci Xi a s nimi samozřejmě množství dalších přístrojů také v nemocnicích v Děčíně, Teplicích 
a Mostě. Vedle vybudování stínicí kobky pro lineární urychlovač máme úspěšně za sebou 
plánovanou revitalizaci Komplexního onkologického centra V Podhájí, rekonstrukci pavilonů 
areálu mostecké nemocnice, ambulantního pavilonu nemocnice v Teplicích i první etapu roz-
sáhlé rekonstrukce ústeckého dětského pavilonu. A ve výčtu by se dalo pokračovat.
Neméně významnou dobrou zprávou je výsledek dohody všech odborových organizací 
a představenstva společnosti. Podpis dodatku číslo 1 nové kolektivní smlouvy je jen po-
tvrzením trendu sociální a mzdové politiky vedení Krajské zdravotní, a. s., v oblasti odmě-
ňování zaměstnanců. Výsledek, jímž je garance růstu mzdových tarifů o 5 % v roce 2016 ze 
strany zaměstnavatele, považuji za velký úspěch seriózních a fundovaných argumentů, které 
ke konečnému konsensu vedly. Spolu s dalšími mzdovými opatřeními se tak plánuje zvýšení 
osobních nákladů zaměstnanců o 9,4 %. To by jen potvrdilo návaznost na významný růst 
mzdových nákladů v loňském roce, který jen v prvních 11 měsících činil 9 %. 
Mým velkým přáním pro rozbíhající se rok 2016 je zajištění co nejlepších podmínek jak pro 
zaměstnance Krajské zdravotní, tak i pro pacienty našich nemocnic. Aby jim Krajská zdra-
votní nadále sloužila jako zdravá společnost, která i v tomto roce bude realizovat ve svých 
nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově další významné inves-
tiční akce.

František Pelant 
předseda Dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.
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a na třetím oddělení na žlutém. Pacienty 
je možno za poplatek umístit v nadstan-
dardních pokojích. Personál – 5 lékařů, 
z toho 2 geriatři, 32 všeobecných sester, 
2 ošetřovatelky, 13 sanitářů – zajišťuje 
nepřetržitý provoz se stálou službou lé-
kaře. Dále zde pracuje 7 fyzioterapeutů 
a 2 ergoterapeuti. Všichni pacienti mají 
naordinovanou rehabilitaci, ať již aktivní 
nebo pasivní. Využíváme velké množ-
ství rehabilitačních pomůcek, při léčbě 
bolesti nebo kožních defektů využívá-
me biostimulační terapii. Provozujeme 
radiodiagnostické pracoviště, takže pa-
cienti nemusí být zatěžováni transportem 
do ústecké nemocnice. 1x týdně provádí 
konziliární vyšetření rehabilitační lékař, 
1x za dva týdny provádí vyšetření trau-
matolog, na vyžádání lze domluvit vyšet-
ření logopedem a psychologem. Vlastní 

Společenská místnost

Od března 2015 zajišťujeme provoz ge-
riatrické ambulance, jediné v Ústeckém 
kraji. Do geriatrické ambulance se mohou 
objednat geriatričtí pacienti s poruchou 
paměti, chování, nálady, po opakova-
ných pádech, pacienti s kožními defek-
ty nebo žadatelé o příspěvek na péči 
k posouzení zdravotního stavu. Provoz 

ambulance odborně zajišťují primářka 
MUDr. Petra Kozmová a MUDr. Květa Blš-
ťáková. Ordinační hodiny jsou v úterý 
a ve čtvrtek od 13.30 do 17.30 hodin. 
Ambulance je umístěna v Poliklinice Stří-
brníky, dostupné osobními automobily 
i městskou hromadnou dopravou. 
Dnešní Oddělení následné péče Ryjice 
prošlo akreditačním šetřením Spojené 
akreditační komise České republiky v lis-
topadu 2010 jako první zařízení násled-
né péče v Ústeckém kraji. V roce 2013 
jsme úspěšně obhájili akreditaci a zís-
kali certifikát Akreditovaného pracoviště 
dle akreditačních standardů SAK ČR v ří-
zení kvality. 26. 4. 2010 udělilo Minis-
terstvo zdravotnictví ČR našemu zařízení 
rozhodnutí o Akreditaci na výuku geriat-
rie 1. stupně. Poslední desetiletí jen uka-
zuje nutnost komplexní a specializované 
péče o pacienty v seniorském věku, který 
má řadu svých fyziologických a medicín-
ských odlišností. Jedná se o komplexní 
obor, který se zabývá celkovým zdravot-
ním a funkčním stavem seniorů včetně 
gerontopsychiatrické a paliativní léčby. 

Mgr. Bohumila Machová 
vrchní sestra  

Oddělení následné péče Ryjice 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Prim. MUDr. PETRA KOZMOVÁ Vážení čtenáři Infolistů,
byla jsem požádána o krátký medailon. 
Proč vás ale nudit informacemi o ně-
kom, s kým se třeba ani nepotkáte?
Jako lékařka, jejímž oborem je geriatrie 
a následná péče, za 20 let své praxe 
vím, že zdraví a spokojenost je v životě 
to nejdůležitější.
Ke zdraví a spokojenosti patří dobrá 
nálada, a tak se pokusím k tomuto při-
spět geriatrickým humorem, protože 
ani vyšší věk nemusí být smutný.
Mladík zastaví na ulici starší dámu. 
„Řekla byste mi, babičko, jak se co 
nejrychleji dostanu do nemocni-
ce?“ … „Když mi ještě jednou řeknete 
babičko!“

Na oddělení jsou přijímáni pacienti, 
u kterých je nutná dlouhodobá rehabi-
litační nebo následná péče po úrazech 
nebo akutních onemocněních, pacienti 
s kožními defekty, pacienti v paliativ-
ním režimu péče, v terminálních stadiích 
onemocnění, pacienti, jejichž zdravot-
ní stav předpokládá dlouhodobou péči 
v oblasti výživy nebo hydratace. Pacienti 
jsou překládáni především z Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak 
z Nemocnice Děčín a jiných zdravotnic-
kých zařízení. Z terénu jsou pacienti při-
jímáni po domluvě s praktickými lékaři 
nebo po indikaci z geriatrické ambulan-
ce. Neposkytujeme respitní péči, ani ne-
nahrazujeme zařízení sociálních služeb 
(domovy pro seniory). Ve výborné spolu-
práci s ústeckou Klinikou úrazové chirur-
gie dosahujeme dlouhodobě výborných 

výsledků v subakutní péči po operacích 
traumat skeletu.
Jedná se zejména o pacienty po úrazech, 
operacích, cévních mozkových přího-
dách, infekcích, pacienty dementní, se 
stavy zmatenosti, imobilní, inkontinent-
ní, s nutností výživy enterální sondou, 
pacienty v bezvědomí i pacienty v termi-
nálním stadiu onemocnění. Poskytujeme 
subakutní péči, akutní péči neposkytuje-
me (mimo léčbu akutní exacerbace chro-
nických onemocnění při léčebném po-
bytu). Na oddělení následné péče (ONP) 
Ryjice jsou pacienti překládáni po před-
chozí telefonické domluvě ošetřujícího 
lékaře s primářem, eventuálně pověře-
ným pracovníkem ONP Ryjice. Čekací 
doba na přijetí je závislá na obsazenosti 
lůžek, výjimečně přesahuje 5 kalendář-
ních dnů. 
Oddělení následné péče je umístěno 
v areálu v Ryjicích v nádherných kopcích 
Českého středohoří, 2 kilometry od Neš-
těmic. Areál má několik budov, léčebný 
pavilon je umístěn v třípatrové budově. 
Celková kapacita oddělení následné 
péče je 115 lůžek na třech odděleních. 
Patra jsou barevně odlišena, takže pa-
cienti na prvním oddělení jsou na zele-
ném, na druhém oddělení na růžovém 

Oddělení následné péče Ryjice Masarykova nemocnice
Nejstarší budova pocházela z roku 1898, zařízení bylo založeno jako dělnická zota-
vovna, zřízena Podpůrným dělnickým spolkem se sídlem v Ústí nad Labem. Místo 
bylo vybráno záměrně, protože tudy vanou na jaře a na podzim mořské proudy od se-
veru, jak prokázala studie. Po roce 1945 sloužila nemocnice jako odborný ústav – 
pobočka Plicního sanatoria Bukov. Byli zde léčeni pacienti s plicním onemocněním, 
včetně podávání antituberkulotik a chemoterapie. Po roce 1970 se postupně lůžka 
převáděla na lůžka pro dlouhodobě nemocné, až v roce 1993 byl statut zařízení již 
plně v režimu léčebny dlouhodobě nemocných. V roce 2003 byl statut změněn na Ne-
mocnici následné péče Ryjice a od 1. 9. 2015 jsme součástí Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem o. z., jako Oddělení následné péče II (Ryjice).

Vyšetřovna

Rehabilitace

provoz kuchyně dovoluje velkou flexi-
bilitu při stravování pacientů, množství 
bílkovinných doplňků si připravujeme 
sami, čímž ušetříme za umělé doplňky 
stravy a vyhovíme chuťové preferenci na-
šich pacientů. Provozem vlastní prádelny 
zajišťujeme dostatečné množství prádla 
pro jednotlivá oddělení. 

www.kzcr.eu4 5



registrace nemůže sestra pracovat bez 
odborného dohledu a to se může proje-
vit i na jejím finančním ohodnocení,“ při-
pomíná Eva Nápravníková, která má tuto 
agendu ve Vzdělávacím institutu na sta-
rosti. „I když za včasné obnovení regis-
trace je podle zákona odpovědná každá 
sestra, určitě se na nás mohou obracet. 
Rády jim s vyřizováním této agendy pora-
díme a pomůžeme,“ dodává.
Pro lékaře, sestry i další zaměstnance 
Krajské zdravotní, a. s., pak Vzdělávací 
institut zajišťuje celou řadu vzdělávacích 
akcí, ať už jsou to povinná cyklická škole-
ní hygieny rukou a první pomoci, odbor-
né semináře nebo pravidelné konference 
jednotlivých pracovišť. Ročně se vzdělá-
vacích akcí zajišťovaných Vzdělávacím 
institutem zúčastní bezmála 13 tisíc 
osob. V letošním roce začal Vzdělávací 
institut realizovat ve spolupráci s hlav-
ními sestrami více akcí v nemocnicích 
v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově 
a vzhledem k velkému zájmu a kladné-
mu ohlasu bude tuto svou činnost dál 
rozvíjet. 
Kromě výše uvedeného se pak pracov-
níci VIKZ starají také o studenty, kteří 

v nemocnicích Krajské zdravotní absol-
vují odbornou praxi nebo praktickou část 
studia. Zajišťují jejich umísťování na pri-
mariáty a přípravu smluv, které KZ, a. s., 
se školami kvůli praxi uzavírá. Obdobně 
institut administruje také smlouvy o od-
borných stážích lékařů a sester, kteří ab-
solvují praxe v rámci svého specializač-
ního vzdělávání. 

LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA
Ke vzdělávání a vědecké práci v Krajské 
zdravotní, a. s., neodmyslitelně patří Lé-
kařská knihovna. Kromě Ústí nad Labem 
má pobočky v děčínské a v mostecké ne-
mocnici, v Teplicích a v Chomutově jsou 
pak výpůjčky řešeny prostřednictvím 
podatelny. Knihovna zajišťuje uživate-
lům informační podporu rozvoje vědy 
a vzdělávání v oblasti medicíny a příbuz-
ných oborů. Vytváří, spravuje a zpřístup-
ňuje fond domácí a zahraniční literatury 
i elektronických informačních zdrojů 
z biomedicínské oblasti. Jako veřejná od-
borná knihovna se specializovaným fon-
dem poskytuje veřejné knihovnické 
a informační služby nejen odborníkům 
z KZ, a. s., pro něž je zajištěna dostup-
nost služeb bez ohledu na umístění 

jednotlivých lékařských specializací v re-
gionu, studentům Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, SZŠ a VZOŠ, ale i dalším fyzickým 
i právnickým osobám – zdravotníkům, 
ostatním profesionálům i veřejnosti, 
a plní další úkoly v souladu se Zákonem 
o knihovnách a podmínkách provozování 

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT  
NABÍZÍ:

• bezplatné celoživotní vzdělávání 
pro zaměstnance KZ, a. s.

• konzultace v oblasti odborného 
vzdělávání

• prostory pro odborné akce 
vybavené audiovizuální 
technikou

• zajištění natáčení operací či 
vyšetření dle potřeb operatéra 
a následné zpracování záznamu

• úpravy a střih videí pro edukační 
účely nebo do PPT prezentací

• zajištění fotodokumentace 

• přípravu a realizaci interaktivních 
přenosů z operačních sálů

• pomoc při vytváření odborných 
PPT prezentací

• výrobu posterů, publikací 
a dalších tiskovin

• technickou podporu při realizaci 
odborných akcí

• služby Lékařské knihovny 
KZ, a. s. 

• spolupráci při přípravě a realizaci 
inovačních, rozvojových 
a vědecko-výzkumných projektů.

Knihovnice Veronika Drápalová

Počátkem letošního roku byla zároveň 
zřízena Rada Vzdělávacího institutu, kte-
rá je poradním orgánem generálního ře-
ditele. Radě předsedá MUDr. Josef Lieh-
ne a činnost by měla přispět k posílení 
a rozvoji aktivit odborného vzdělávání 
pracovníků KZ, a. s. Podpora vzdělávání, 
jeho provázanost s vědecko-výzkumnou 
činností a prezentace těchto aktivit spo-
lečnosti KZ, a. s., směrem ke stávajícím 
i potenciálním zaměstnancům, je jednou 
z forem podpory náboru lékařů i nelé-
kařského personálu. Nejsilnější zázemí 
v podobně vzdělávacího centra se 6 mo-
derně vybavenými učebnami, největší se 
120 místy, má Vzdělávací institut v Masa-
rykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. 
Pracovníci VIKZ jsou ale k dispozici 
v každé z nemocnic Krajské zdravotní. 

Představujeme Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. Krajská zdravotní, a. s.

Odborné vzdělávání lékařů, zdravotníků i dalších zaměstnanců v rámci Krajské zdra-
votní, a. s., zajišťuje Vzdělávací institut KZ, a. s., zkráceně VIKZ. Pod tímto názvem 
pracuje od ledna letošní roku. „Změna názvu z Oddělení vědy, výchovy a dalšího 
vzdělávání KZ, a. s., na Vzdělávací institut není jen kosmetická záležitost, ale odráží 
naši snahu posilovat oblast vědy a vzdělávání. Chceme do budoucna rozšiřovat jak 
spektrum a formy odborného vzdělávání, které se v KZ, a. s., realizuje, tak i zvyšovat 
množství vzdělávacích akcí pro zaměstnance v jednotlivých nemocnicích,“ uvedl ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní Ing. Petr Fiala. Za připomenutí stojí, že vzdělávacích 
akcí organizovaných Vzdělávacím institutem se zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., 
mohou účastnit bezplatně.

Jednou z klíčových činností, kterou Vzdě-
lávací institut zajišťuje, je administrace 
akreditací vzdělávacích programů pro 
zdravotnická pracoviště Krajské zdravot-
ní. Ve spolupráci s přednosty klinik a pri-
máři institut zajišťuje přípravu žádostí 
o akreditace, které udělují akreditační 
komise Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Právě udržování stávajících a získávání 

nových akreditací pro vzdělávací pro-
gramy je klíčové pro to, aby nemocnice 
Krajské zdravotní mohly přijímat mladé 
lékaře – absolventy, kteří pak v našich 
nemocnicích procházejí předatestační 
přípravou. S tou souvisí také zařazování 
lékařů – absolventů do oborů a zpraco-
vání agendy rezidenčních míst, což jsou 
činnosti, které také zajišťují pracovnice 
Vzdělávacího institutu.
Obdobnou administrativní agendu pak 
Vzdělávací institut zajišťuje i pro sestry. 
Připravuje akreditace jejich programů 
specializačního vzdělávání a certifikova-
ných kurzů a organizuje pak jejich samot-
ný průběh. Podstatnou část práce v této 
oblasti tvoří i podpora a pomoc sestrám 
při vyřizování jejich registrace nebo zajiš-
tění jejich zařazování do specializačního 
vzdělávání. „V souvislosti s registrací se-
ster určitě stojí za připomenutí, že řadě 
našich sester v současné době končí 
registrace a je potřeba požádat o její ob-
novení. Je to důležitá věc, protože bez 

Působení Vzdělávacího institutu zahr-
nuje kromě samotného vzdělávání také 
provoz Lékařské knihovny KZ, a. s., a je-
jích poboček a činnost audiovizuálního 
týmu. 

VZDĚLÁVÁNÍ A AKREDITACE
Vzdělávací institut zajišťuje v rámci Kraj-
ské zdravotní, a. s., činnosti související 
s rozšiřováním a prohlubováním odbor-
ných znalostí lékařů, sester i dalšího 
odborného personálu. Pracoviště vznik-
lo v roce 2007 v návaznosti na ustavení 
Krajské zdravotní, a. s., na základě vzdě-
lávacího pracoviště Masarykovy nemoc-
nice Ústí nad Labem, ke kterému byli 
přidruženi pracovníci zajišťující agendu 
vzdělávání a výchovy na jednotlivých od-
štěpných závodech. Toto spojení a pro-
vázání pracovišť je vzhledem k odborné 
povaze činnosti, nutnosti koordinace 
vzdělávacích aktivit a sdílení odborných 
znalostí jednoznačně přínosné.

Ing. VOJTĚCH KRUMP 

• vedoucí Vzdělávacího institutu 
KZ, a. s.

• studium: Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava, 
Česká zemědělská univerzita 
v Praze

• pracovní zkušenosti: Český 
statistický úřad, Krajský úřad 
Ústeckého kraje, Regionální rada 
regionu soudržnosti Severozá-
pad, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem

Referentka Eva Nápravníková

www.kzcr.eu6 7



MUDr. JOSEF LIEHNE

• 1984 
Po promoci na FVL UK v Praze nastupuje 
na urologické oddělení nemocnice v Ústí 
nad Labem, je průkopníkem UZ diagnostiky 
v urologii v ČR, specializuje se v uroonkologii. 

• 1996  
Z pozice zástupce primáře odchází do privátní 
sféry, zakládá nestátní zdravotnické zařízení 
Ústecké urocentrum.

• 2009  
Vrací se do Masarykovy nemocnice na pozici 
náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči, 
ze které plynule přechází na pozici ředitele 
zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

• Je autorem celé řady přednášek na regionálních 
i celostátních vědeckých konferencích, je 
autorem speciálního čísla Postgraduální 
medicíny věnovaného urologii, investigátorem 
více než 20 mezinárodních klinických 
studií, jejichž výsledky byly publikovány 
v impaktovaných sbornících. Výsledky 
těchto studií přednášel mj. v Japonsku, USA 
a Německu.

• Od roku 1984 učil chirurgii na SZŠ, nyní je 
odborným asistentem na FZS UJEP v Ústí nad 
Labem.

• 8 let byl členem celostátního představenstva 
ČLK.

• Je členem akreditační komise pro urologii, 
redakční rady vzdělávacích programů a komise 
pro reformu vzdělávání lékařů Ministerstva 
zdravotnictví České republiky. 

RADA VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU  
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

PŘEDSEDA: 
MUDr. Josef Liehne 
ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z.

ČLENOVÉ:
• Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 

předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., a přednosta 
Neurologické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. 

• Jiří Vondra 
předseda Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.,  
a vedoucí Úseku generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

• Bc. Lenka Benešová 
vedoucí Úseku personalistiky a vzdělávání  
Krajské zdravotní, a. s.

• Ing. Vojtěch Krump 
vedoucí Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.

RADA VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU
Rada Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., byla ustavena 
jako poradní orgán generálního ředitele. Je platformou pro koordi-
naci a rozvoj aktivit v oblasti vzdělávání a vědy, přináší nové náměty 
pro činnost v této oblasti a mimo jiné také přispívá k lepší komuni-
kaci všech zainteresovaných stran. Rada řeší například otázky spo-
jené s činností a rozvojem Vzdělávacího institutu, problematikou 
akreditací vzdělávacích programů v rámci KZ, a. s., nebo koordinací 
a podporou vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivit. Pozornost 
bude věnovat také problematice klinických studií, spolupráci s dal-
šími vzdělávacími institucemi a zdravotnickými zařízeními nebo or-
ganizaci odborných praxí a stáží konaných v rámci KZ, a. s. Aktivity 
rady, její výstupy a doporučení přispívají k rozšíření možností pro 
odborné profesní vzdělávání zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s.
Kvalita zdravotní péče stojí na odbornosti a profesionalitě zaměst-
nanců Krajské zdravotní, a. s. Vzdělávací institut proto usiluje o co 
možná nejlepší podmínky pro odborný profesní rozvoj lékařů, se-
ster i dalších zaměstnanců společnosti. Cílem je nabízet v oblasti 
vzdělávání co nejkvalitnější servis, a proto rada v tomto směru uvítá 
všechny podněty a návrhy.

Představujeme Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. Krajská zdravotní, a. s.

veřejných knihovnických a informačních 
služeb.
Katalog Lékařské knihovny KZ, a. s., na-
bízí uživatelům více než 75 tisíc položek, 
k dispozici je stabilní výběr z tuzemských 
i zahraničních odborných časopisů a pří-
stup do odborných elektronických bází 
jako je například Medline with Fulltext, 
Springer Link, UpToDate nebo DynaMed. 
Kromě toho zajišťuje knihovna i rešeršní 
službu nebo tuzemskou i zahraniční me-
ziknihovní službu. Svou činnost koordi-
nuje jak s Národní lékařskou knihovnou, 
tak i s dalšími odbornými knihovnami 
v regionu. V plánu její činnosti nechybí 
ani odborné vzdělávací akce, jako jsou 
například školení pro uživatele již zmi-
ňovaných odborných elektronických 
databází.

MULTIMEDIÁLNÍ TÝM
Vzdělávací institut Krajské zdravot-
ní, a. s., zahrnuje také multimediální 
tým. Spektrum jeho činností je široké 
a v mnoha směrech nabízí především lé-
kařům Krajské zdravotní nadstandardní 
podporu při prezentaci jejich odborných 
výsledků. „Běžně pomáháme lékařům 
například s přípravou posterů nebo pre-
zentací, které následně využijí na odbor-
ných konferencích. Postery jsme schopni 
připravit i vytisknout ve velkém formátu, 

mnohdy i přesahující velikost A0“, říká 
Michal Vodák. 
Díky kvalitnímu technickému zázemí, vy-
soké odbornosti a dlouholeté spolupráci 
se sdružením CESNET (sdružení vysokých 
škol a Akademie věd České republiky, 
které provozuje a rozvíjí národní e-infra-
strukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání) 
je multimediální tým Vzdělávacího insti-
tutu schopen realizovat vlastními silami 
i tak náročné akce, jako jsou živé přeno-
sy z operačních výkonů. Práce lékařů je 

tak k vidění na domácích i zahraničních 
lékařských kongresech a dalších odbor-
ných akcích. Jelikož se multimediální 
tým snaží se sdružením CESNET vyvíjet 
a zavádět do zdravotnické praxe špičko-
vé zobrazovací technologie, jsou přeno-
sy a záznamy realizovány jak v dnes již 
běžném rozlišení Full HD, tak i ve 3D Full 
HD a v super jemném rozlišení 4K. V tom-
to ohledu patří Krajská zdravotní, a. s., 
v České republice k naprosté špičce. 

Multimediální tým zajišťuje také audiovi-
zuální dokumentaci, a to jak z odborných 
akcí, tak i ze zdravotnických výkonů, kte-
rou pak zdravotníci využívají při předsta-
vení své práce na odborných sympoziích. 
Videomateriál je navíc ve spolupráci 

s Fakultou zdravotnických studií UJEP vy-
užíván i při výuce. 
Kromě těchto aktivit se audiovizuální 
tým podílí na technickém zajištění akcí, 
které pořádá Krajská zdravotní, obsluhu-
je technické vybavení výukových prostor 
a v neposlední řadě také provádí grafické 
zpracování a výrobu některých tiskovin 
pro KZ, a. s.

Ing. Vojtěch Krump 
vedoucí Vzdělávacího institutu 

Krajské zdravotní, a. s.

Učebna Vzdělávacího institutu

Technik Pavel Pečiva (bez roušky) při zajištění přímého přenosu z operace

www.kzcr.eu

KONTAKTY: 
Ing. Vojtěch Krump 
e-mail:   
vojtech.krump@kzcr.eu 
telefon: 733 783 899
 477 112 048
 477 117 960 

MUDr. Josef Liehne 
e-mail:  
josef.liehne@kzcr.eu 
telefon: 731 535 667
 477 114 110
 477 114 040
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PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Ing. JIŘÍ 
NOVÁK JE OSOBNOSTÍ ROKU ÚSTECKÉHO 
KRAJE 2015 

Předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák se stal 
Osobností roku Ústeckého kraje 2015. 
Výsledky 5. ročníku čtenářské ankety 
byly vyhlášeny 4. února 2016 v Clari-
on Congress Hotelu v Ústí nad Labem. 
Hlasující čtenáři i porota ocenili osobní 
přínos Ing. Jiřího Nováka pro rozvoj nej-
většího poskytovatele zdravotní péče 
v Ústeckém kraji, při modernizaci pěti 
nemocnic, investic do nejmodernějšího 
přístrojového vybavení, zvyšování mezd 
zaměstnanců i měnícího se obrazu vní-
mání společnosti u veřejnosti. Ocenění 
vítězi ankety předali partner projektu 
generální ředitel akciové společnos-
ti Vršanská uhelná, a. s., Ing. Vladimír 
Rouček a ředitel vydavatelství Metropol 
Ing. Jiří Morštadt. 
„Když jsem přebíral post předsedy sou-
časného představenstva Krajské zdravot-
ní, tak jsme si řekli, že jedním z hlavních 
cílů bude zlepšit vnímání naší společ-
nosti u veřejnosti. Za necelé dva roky se 
nám podařilo stabilizovat ekonomickou 
situaci v celé společnosti a podílet se 
na realizaci řady úspěšných projektů,“ 
řekl Ing. Jiří Novák.
Jedním z nevýznamnějších kroků je za-
chování onkologie v Ústeckém kraji a re-
alizace moderního Komplexního onkolo-
gického centra při ústecké Masarykově 
nemocnici s odloučeným pracovištěm 
v Nemocnici Chomutov, o. z. Onkologič-
tí pacienti z celého Ústeckého kraje jsou 
tak léčeni na nejmodernějších špičko-
vých zdravotnických přístrojích a prosto-
ry nabízí důstojnější prostředí pro léčbu 
včetně pokojů, společenských místnos-
tí, sociálních zařízení a dalšího zázemí. 
Dalším významným krokem Ing. Jiřího 
Nováka v čele Krajské zdravotní, a. s., je 
zakoupení nejmodernějšího robotického 
systému da Vinci Xi, který navíc umožnil 
i vybudování Školicího centra robotické 
chirurgie v ústecké Masarykově nemoc-
nici pro lékaře ze střední a východní Ev-

ropy. Ing. Jiří Novák se také významně za-
sadil o realizace rozsáhlých rekonstrukcí 
v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. 
Tou nejvýznamnější je rekonstrukce pa-
vilonů mostecké nemocnice, kdy zateple-
né budovy po čtyřiceti letech od výstavby 
září doslova novotou. Další významné 
projekty byly realizovány, probíhají nebo 
jsou v přípravě i v dalších nemocnicích. 
Nedílnou prioritou současného vede-
ní Krajské zdravotní, a. s., pod vedením 
Ing. Jiřího Nováka je sociální a mzdová 

politika v odměňování zaměstnanců, je-
jímž výsledkem jsou standardně velmi 
dobré vztahy s odboráři zastupujícími 
zaměstnance. Nová kolektivní smlouva 
garantuje zaměstnancům největšího za-
městnavatele v Ústeckém kraji pětipro-
centní navýšení mzdových tarifů a spo-
lečně s dalšími mzdovými opatřeními 
představuje plánované zvýšení osob-
ních nákladů zaměstnanců pěti nemoc-
nic Krajské zdravotní, a. s., v roce 2016 
o 9,4 %.

Osobnosti roku Ústeckého kraje 2015 Krajská zdravotní, a. s.

Mgr. LENKA ČERNÁ

Ocenění Osobnost roku Ústeckého kraje 2015 
v kategorii Dobrý skutek získala Mgr. Lenka 
Černá, předsedkyně občanského sdružení 
Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem, kte-
ré dlouhodobě propaguje myšlenky dobrovol-
nictví a v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., 
podporuje dobrovolnický program, který po-
máhá hospitalizovaným pacientům zpříjemnit 
pobyt ve zdravotnickém zařízení.

www.kzcr.eu

MUDr. JAN SCHRAML ZÍSKAL OCENĚNÍ 
V ANKETĚ OSOBNOST ROKU ÚSTECKÉHO 
KRAJE 2015 

Přednosta Kliniky urologie a robotic-
ké chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., 
získal ocenění Osobnost roku Ústeckého 
kraje 2015 v kategorii Veřejná správa. 
Výsledky 5. ročníku čtenářské ankety 
byly vyhlášeny 4. února v Clarion Con-
gress Hotelu v Ústí nad Labem. Hlasují-
cí čtenáři i porota ocenili osobní přínos 
MUDr. Jana Schramla, Ph.D., v rozvoji ro-
botické chirurgie, která patří v rámci Čes-
ké republiky ke špičce v oboru, a získání 
statutu školicího centra pro tuzemské 
i zahraniční lékaře. Zvláštní cenu poro-
ty oceněnému lékaři předali Mgr. Soňa 
Holingerová za Skupinu ČEZ, generální-
ho partnera projektu, a senátor Jaroslav 
Doubrava.
„Cenu vnímám jako velké ocenění práce 
celého mého týmu a úspěchů Krajské 
zdravotní na poli robotické chirurgie. Je 
to pro mě a můj tým do budoucna zá-
vazek udržet si současný postoj a dále 
se rozvíjet na odborné úrovni v robotic-
ké chirurgii a urologii,“ řekl k ocenění 
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
V ústecké Masarykově nemocni-
ci MUDr. Jan Schraml, Ph.D., působí 
od 1. července roku 1994, kdy nastoupil 
na urologické oddělení jako lékař ab-
solvent. Během praxe získává pozici zá-
stupce primáře a v prosinci roku 2003 se 
stává primářem urologického oddělení. 
V srpnu roku 2008 zahajuje při ústecké 
Masarykově nemocnici činnost Cent-
ra robotické chirurgie Krajské zdravot-
ní, a. s. Robotičtí operatéři v čele s Janem 
Schramlem provádí na robotickém sys-
tému da Vinci S HD první roboticky asis-
tovanou radikální prostatektomii, což je 
dodnes nejčastější urologická robotická 
operace na světě. Na začátku roku 2009 
získává Krajská zdravotní, a. s., do ús-

tecké nemocnice druhý robotický systém 
da Vinci S HD, který umožňuje navýšení 
robotických operací a vznik školicího 
centra. Centrum robotické chirurgie tak 
zvyšuje prestiž Krajské zdravotní, a. s., 
nejen v očích pacientů, ale také odborné 
i laické veřejnosti. Do Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., se jezdí školit robotič-
tí operatéři nejen z České republiky, ale 
také ze Slovenska, Ruska nebo Ukrajiny 
a dalších států zejména střední a východ-
ní Evropy. V dubnu roku 2014 se z centra 
robotické chirurgie a urologického od-
dělení stává Klinika urologie a robotické 
chirurgie Fakulty zdravotnických studií 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z. a MUDr. Jan 
Schraml, Ph.D., se tak stává prvním před-
nostou kliniky. Další ocenění za jeho prá-
ci na něj čeká téhož roku v měsíci září, 
kdy v Císařském sále Muzea města Ústí 
nad Labem převzal cenu hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka za velmi 

úspěšnou léčbu urologických onkologic-
kých onemocnění s vynikajícími výsled-
ky. Posledním „milníkem“ v profesním 
životě MUDr. Jana Schramla, Ph.D., byl 
loňský rok, kdy vedení Krajské zdravot-
ní, a. s., do ústecké Masarykovy nemoc-
nice zakoupilo nový, nejmodernější robo-
tický systém da Vinci Xi, který do Ústí nad 
Labem navrací Školicí centrum robotické 
chirurgie. Výhodou nového robota je, 
že jeho technologie umožňuje operovat 
na dvou konzolích najednou. V praxi to 
znamená, že na jedné konzoli operuje 
zkušený operatér a vedle toho se na dru-
hé konzoli současně operace účastní 
operatér školený.
V minulém roce cenu Osobnost roku Ús-
teckého kraje 2014 v kategorii Veřejná 
správa obdržel přednosta Kliniky úra-
zové chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. 

Jiří Vondra 
vedoucí Úseku generálního ředitele 

Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., (vlevo) je Osobností roku Ústeckého kraje 2015 
v kategorii Veřejná správa. Na snímku s MUDr. Karlem Edelmannem, Ph.D., 
který získal ve stejné kategorii ocenění v loňském roce

ŠKOLICÍ CENTRUM ROBOTICKÉ CHIRURGIE  
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Ocenění vítězi ankety Ing. Jiřímu Novákovi předali partner projektu generální 
ředitel akciové společnosti Vršanská uhelná Ing. Vladimír Rouček (vlevo) 
a ředitel vydavatelství Metropol Ing. Jiří Morštadt (vpravo)
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Mezi základní příznaky GEU patří ame-
norea s následným opožděným a slabým 
menstr. krvácením, abdominální nebo 
pánevní bolest, rezistence a palpační 
bolestivost v oblasti adnex (u 75 % pří-
padů), nejisté známky těhotenství jako je 
ranní nevolnost, napětí prsou. Dále zvět-
šení dělohy, které ale neodpovídá týdnu 
těhotenství. Při pokročilém stavu perito-
neální příznaky a hemoragický šok.
Při diagnostice mimoděložního těhoten-
ství je důležitá anamnéza, gynekologické 
vyšetření v zrcadlech a bimanuální vyšet-
ření. Při SONO vyšetření se zobrazuje vy-
soká deciduální sliznice bez přítomnosti 
plodového vejce. Diagnostická LPSK 
s přímou vizualizací je další diagnostic-
kou metodou. Někdy provádíme punkci 
Douglasu, která prokáže hemoperito-
neu m. Laboratorní vyšetření – KO, ZBV, 
FW, CRP, HCG (těhotenský hormon), M+S.
Léčba GEU závisí na stadiu a lokalizaci 
GEU a na stavu pacientky. 
LAPAROSKOPIE – se provádí při stadiu 
méně klinicky významném (nedošlo 
k ruptuře vejcovodu, minimální krvácení 
do dutiny břišní, pacientka je kompenzo-
vaná). Mezi laparoskopické metody patří 
LPSK salpingectomie, incize stěny tuby 
s následnou expresí moly a elektrokoa-
gulací a intramolární aplikace metotrexá-
tu. Výhodou LPSK je menší tvorba adhe-
zí, rychlá pooperační rekonvalescence 
a krátká doba hospitalizace.
LAPAROTOMIE – provádí se při pokroči-
lejším stadiu, při výrazném hemoperito-
neu a u dekompenzovaných pacientek 
(hemoragický šok). Provádí se laparoto-
mická salpingectomie. Incize tuby, ex-
prese moly a mikrochirurgická sutura 
stěny vejcovodu se provádí při malém 
postižení vejcovodu. Při pokročilém 
stavu GEU se provádí salpingectomie 
s ovarectomií.

APPENDICITIS V TĚHOTENSTVÍ
Zánět apendixu v době těhotenství lze 
často hůře diagnostikovat. Zvracení a bo-
lestivost v podbřišku bývají v těhotenství 
časté. Břicho se obtížněji vyšetřuje pro 
zvětšující se dělohu. Děloha svým růs-
tem vysouvá cékum vzhůru a dozadu, 

a tak bolestivost apendixu splývá v po-
sledních měsících těhotenství s krajinou 
žlučníku. Prudký zánět červu může vyvo-
lat potrat nebo předčasný porod. Může 
dojít i k porodu mrtvého plodu, nebo je 
dítě po porodu ohroženo infekcí. 
Diagnostika a příznaky appendici-
tis bývají v první polovině těhotenství 
stejné jako u netěhotných. Je to přede-
vším bolest v oblasti pupeční krajiny 
(Mac  Burneyův bod), zástava plynů, 
nebo naopak průjem, nauzea až zvrace-
ní, tachykardie. Laboratorně leukocytó-
za, zvýšený CRP, FW.
V druhé polovině těhotenství je apen-
dix vysouván nahoru a dozadu, ke konci 
těhotenství může dosahovat až krajiny 
žlučníku. Maximální bolestivost závisí 
na velikosti dělohy. Dále se opět vysky-
tuje tachykardie, zvýšená TT, nauzea 
a zvracení. Laboratorně vyšetřujeme KO 
a CRP.
Léčba appendicitis spočívá v LAPAROTO-
MII (APPENDECTOMII). Pokud je nutno 
drénovat, drén se nesmí dotýkat děložní 
stěny. Kožní řez vedeme příčně v oblasti 
maximální bolestivosti. Pokud není ohro-
žen plod, není vhodné provádět součas-
ně císařský řez (zamezí se tím rozšíření 
infekce). Vhodné je provádět appendec-
tomii za současného podání tokolytik.

ILEUS V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ
Ileus nebývá častou komplikací. Nejčas-
těji k ileu dochází ve 4. měsíci těhoten-
ství, kdy rostoucí děloha opouští malou 
pánev a v 9. měsíci těhotenství, kdy 
hlavička plodu vstupuje do malé pánve, 
dále v době porodu a v šestinedělí, kdy 
náhlá změna velikosti dělohy mění po-
měr srůstů k okolním střevním kličkám.
Diagnostika ileu a jeho příznaky jsou: 
permanentní nebo kolikovitá bolest 
břicha, nauzea, zvracení, zácpa, peri-
staltická aktivita nad místem obstruk-
ce (tzv. škroukání) a naopak ticho pod 
překážkou, palpační bolestivost břicha, 
vzedmutí břicha. Pozdní příznaky jsou 
febrilie, tachypnoe, hypotenze, oligu-
rie až šok. Diagnosticky cenný je prostý 
RTG snímek břicha (hladinky).

Léčba ileu spočívá v úpravě vnitřního 
prostředí (kompenzace dehydratace), 
odstranění žaludečního obsahu naso-
gastrickou sondou, aplikace tokolytik 
před a v průběhu operace a chirurgické 
odstranění střevní okluze.

PANKREATITIS V TĚHOTENSTVÍ
Onemocnění vzácné, postihuje zejména 
ženy mezi 20.–35. rokem, a to převážně 
primipary se žlučníkovou anamnézou.
Přítomny jsou silné bolesti břicha v pra-
vém epigastriu vyzařující dozadu, ne-
volnost, zvracení, jež nepřináší úlevu, 
říhání, zácpa, febrilie, zimnice, známky 
střevní neprůchodnosti. Laboratorně – 
patologický vzestup alfa-amylázy, zvý-
šení lipáz, hyperglykémie s glykosurií, 
snižuje se hladina kalia a kalcia, v KO – 
vysoká leukocytóza. 
Snaha ukončit těhotenství v akutní fázi 
onemocnění interrupcí nebo indukcí 
předč. porodu nepřinesla žádné zlepšení 
nemoci.
Léčba pankreatitidy je buď konzervativní 
nebo chirurgická. 
Konzervativní léčba spočívá v klidu 
na lůžku (u těžkých stavů na JIP). Paci-
entky jsou parenterálně vyživovány a ža-
ludeční šťávy jsou odsávány žaludeční 
sondou. Podávají se spasmoanalgetika 
a ATB.
Chirurgická léčba se používá, pokud je 
nutná chirurgická intervence. Je vhodné 
zvážit provedení císařského řezu dle ži-
votaschopnosti plodu. Po proběhlé akut-
ní pankreatitidě v těhotenství je vhodné 
vést porod vaginálně s odlehčením břiš-
ního lisu ve II. době porodní východový-
mi kleštěmi nebo vakuumextraktorem.
Při náhlých příhodách břišních v těho-
tenství je velmi důležitá spolupráce po-
rodníka, chirurga a pediatra (při ukon-
čení těhotenství). V době poporodní 
se náhlé příhody neliší od těch v době 
těhotenství.

Bc. Jana Hrabovszki 
Bc. Radka Nedelská 

Gynekologicko-porodnické oddělení  
Nemocnice Most, o. z. 

Náhlé příhody břišní (NPB) jsou onemoc-
nění břicha, která vznikají náhle, prudce 
a nečekaně. Postihují nemocného větši-
nou z plného zdraví. Jedná se o akutní 
stavy vyžadující okamžitou hospitalizaci, 
protože ohrožují pacienta na životě.
Všeobecně rozdělujeme NPB na zánětli-
vé, ileózní, krvácivé a způsobené úrazem.
Mezi zánětlivé NPB řadíme akutní 
appen dicitis, který patří mezi nejčastěj-
ší NPB. Dále cholecystitis, cholangitis 
(zánět žlučníku a žlučových cest), akutní 
pankreatitis, perforaci vředu žaludku či 
duodena, Crohnovu chorobu (autoimun-
ní choroba, dochází k výpadku střevní 
peristaltiky z nejasných příčin) a akutní 
peritonitis.
Mezi ileózní NPB řadíme strangulační 
ileus (kdy je střevo sevřeno z vnějšku 
a s ním i přilehlé cévy a nervy – např. za-
škrcení střeva, otočení střeva, invagina-
ce), obstrukční ileus (který vzniká díky 
překážce ve střevním průsvitu, nebo 
stlačením kličky patolog. procesem – 
nádorem, kamenem, cizím tělesem), 
paralytický ileus (k němuž dochází při 
zástavě střevní peristaltiky – např. při 
peritonitidě, diabetické či uremické aci-
dóze, u oběhových selhání) a cévní ileus, 
vznikající při poruše cévního zásobení 
střeva (při ucpání tepny nebo žíly krevní 
sraženinou). 
Mezi krvácivé NPB patří například jícno-
vé varixy, perforovaný vřed žaludku nebo 
duodena, ektopická gravidita (GEU) 
a ruptura břišního aneuryzmatu.
NPB způsobené úrazem dělíme na ote-
vřené (bodné, sečné, střelné) a zavřené, 
které jsou kryté a vznikají tupým nára-
zem (např. kopnutí do břicha, náraz bři-
chem na volant při autonehodách…).

Příznaky NPB 
Mezi nejčastější příznaky patří bolest, 
která je trvalá, nebo se stoupající inten-
zitou. U některých stavů má kolikovitý 
nebo vlnovitý charakter. Bolest nastu-
puje náhle, někdy však plíživě. Pacienti 
vyhledávají úlevovou polohu. Zvracení 
provází většinu NPB, někdy nemusí být 
zvracení úporné, mnohdy bývá jen nau-
zea s nechutenstvím.

Porucha střevní průchodnosti se proje-
vuje zástavou plynů, vzedmutím břicha 
a zácpou. Na počátku NPB se může na-
opak někdy vyskytovat průjem. Horečka 
nepatří zcela do klinického obrazu NPB. 
Vyskytuje-li se, lze pomýšlet na zánětli-
vý proces. Dalšími příznaky je tachykar-
die, tachypnoe – projevující se povrch-
ním dýcháním (převážně u zánětlivých 
NPB). Objevují se známky peritoneální-
ho dráždění – prknovitě stažené břicho 
(musculus defens). Vyšetření per rectum 
je bolestivé (citlivý Douglasův prostor). 
Pacient bývá bledý, zvláště při krvácení, 
nebo naopak cyanotický (u pankreatiti-
dy). Krvácení projevující se melénou či 
hematemézou bývá dalším příznakem. 
NPB mohou končit šokovým stavem 
s poruchami vědomí, oligurií až smrtí 
pacienta.

Vyšetřovací metody NPB
Velmi důležitá je anamnéza. Dále fyzikál-
ní vyšetření – pohled, pohmat (bolesti-
vost), poslech (střevní zvuky), vyšetření 
per rectum (bolestivý Douglas) a gyneko-
logické vyšetření.
Laboratorně zjišťujeme leukocytózu, zvý-
šený CRP, zvýšenou FW, zvýšené jaterní 
enzymy (ALT, AST, ALP, GMT), zvýšené 
pankreatické enzymy. Dále provádíme 
vyšetření moče a zobrazovací metody – 
RTG břicha, SONO, CT.

MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ GEU 
(GRAVIDITAS EXTRAUTERINA)
Je stav, kdy dochází k implantaci rýhující-
ho se oplozeného vajíčka kdekoli mimo 
dutinu děložní. Uvádí se, že výskyt 1 ek-
topického těhotenství připadá na 100 tě-
hotenství. Většina GEU se diagnostikuje 
do 12. týdne gravidity. Postiženy jsou ze-
jména ženy mezi 20. a 30. rokem. 
Příčin GEU je mnoho. Příkladem jsou 
chronické infekce vnitřních rodidel (ad-
nexitis), zavedené nitroděložní tělísko 
(IUD), vrozené vady struktury vejcovodu 
(dlouhé, štíhlé vejcovody), peritubární 
adheze (stavy po operacích, zánětech), 
nádory (uzavírají průchod tuby), těho-
tenství po IVF, stavy po tubární chirur-
gii (např. pro sterilitu), poruchy tubární 

motility (zvýšená nebo zpomalená peri-
staltika řasinek), endometrióza.
Podstatné pro průběh ektopické gravidity 
je, že k implantaci plodového vejce došlo 
v nefyziologických podmínkách, tako-
vých, které nezaručují jeho normální dal-
ší vývoj. Avšak aktivita trofoblastu je tak 
intenzivní, že si vynutí i na nenormálním 
místě typickou těhotenskou reakci (pře-
krvení po dilataci cév, rozvolnění pojiva 
a svaloviny). Distenze svaloviny vejcovo-
du vede ke kolikovitým bolestem. Vzhle-
dem k tomu, že svalovina vejcovodu není 
uzpůsobena nadměrnému rozepnutí plo-
dovým vejcem, dojde většinou k ruptuře 
její stěny (mezi 6.–12. týdnem) a k ná-
slednému krvácení do dutiny břišní. 
Dle místa implantace dělíme GEU na tě-
hotenství tubární (graviditas tubaria), 
kdy se asi 99 % všech GEU implantuje 
ve vejcovodu. Z toho asi 50 % niduje 
v ampule (g. ampullaris), 25 % v zúže-
né části vejcovodu (g. isthmica), 17 % 
na fimbriích (g. fimbriae ovaricae) a 2 % 
v části vejcovodu probíhající děložní stě-
nou do její dutiny (g. interstitialis). Dále 
těhotenství ovariální, při němž se oplo-
zené vejce může implantovat na povrchu 
vaječníku. Incidence je velmi malá – asi 
jen 0,5 %. Těhotenství abdominální se 
vyskytuje asi jen v 0,1 % a těhotenství 
cervikální, které je velice vzácné, ale zá-
važné. Vajíčko niduje v hrdle děložním.
Tubární mimoděložní těhotenství se 
může vyvíjet různými způsoby. Buď do-
chází k tubárnímu potratu do dutiny břiš-
ní, který je provázen krvácením. Krev se 
hromadí v Douglasově prostoru. Nástup 
příznaků je postupný. Nebo dojde k rup-
tuře vejcovodu, kdy je krvácení intenzivní 
a nástup příznaků rychlý. Resorbce plo-
dového vejce se vyskytuje asi v 10 % pří-
padů a operační zákrok není zapotřebí. 
Poslední možností je donošení vejcovo-
dového těhotenství, ale to je výjimečné. 
Plod je vypuzen do dutiny břišní, ale pla-
centa zůstává lokalizována ve vejcovo-
du. Plod je nutno vybavit laparotomicky, 
avšak pro zhoršené prostorové podmín-
ky může být postižen polohovými vývojo-
vými vadami.

Náhlé příhody břišní v těhotenství očima sestry Nemocnice Most
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Přihlášky: 
Organizační a tiskové oddělení 
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
tel.: +420 477 114 105, e-mail: prihlasky@kzcr.eu 

www.kzcr.eu/konference/emery2016 

EMERGENCY 2016 
23. 3. 2016, 9.00–18.00 hodin 
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.  s., 
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem 

Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  

Vás zve na VII. ročník celostátní odborné konference 

Odborný garant:  
MUDr. Jana Bednářová – primářka Emergency  
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
Určeno pro: zdravotnické pracovníky lékařských  
i nelékařských oborů. Konference je zařazena do kreditního 
systému dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře.  
Kapacita: cca 150 účastníků, možná exkurze  
po oddělení Emergency.  
Kontaktní osoby:  
MUDr. Jana Bednářová, jana.bednarova@kzcr.eu,  
723 164 480  
Bc. Anna Valterová, anna.valterova@kzcr.eu, 731 535 615  

Přihlášky k aktivní účasti do 12. 2. 2016: 
jana.bednarova@kzcr.eu 
Přihlášky k pasivní účasti do 15. 3. 2016. 

Účastnický poplatek: aktivní účastníci  
a zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH, poplatek se vybírá  
při registraci v hotovosti.  
Přesné informace a program budou účastníkům rozeslány 
během února 2016. 

700 případů, z nichž více jak 40 % bylo 
mimoústeckých. Pacientů s jakýmkoliv 
kardiálním problémem či problémem ji-
ným interním byly u nás ošetřeny tisíce. 

Bohužel ani v loňském roce se nám ne-
vyhnuli lidé přivezení pouze proto, že se 

opili a leželi někde na ulici nebo v restau-
raci. Jejich počet překročil 900. Také toxi-
komani jsou našimi častými návštěvníky. 
Ošetřujeme velké či malé úrazy, velké či 
malé chirurgické problémy. Emergency 
pracuje a funguje 24 hodin denně, 7 dnů 

v týdnu a to i v případě náhlého technic-
kého nebo personálního problému (cho-
roby, epidemie) na Emergency.

Jana Bednářová 
primářka Emergency  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Zdravotní sestřička Emergency Martina Machovcová 
odebírá krev u přijatého pacienta

Administrativní pracovnice recepce  
Denisa Osvaldová

POZVÁNKA
Každý rok, někdy každý den, máme pocit, 
že je občas nápor pacientů na Emergen-
cy konečný, že začíná být nezvladatelný 
a přitom počet pacientů stále narůstá, 
jak dokladuje statistika. Tím, že jsme 
součástí traumacentra, iktového centra 
a kardiocentra, musíme ošetřit pacienty 
s nejrůznější závažností nejrůznějších 
chorob nejen z Ústí, ale prakticky z celé-
ho kraje. Přibývá i pacientů, kteří s leh-
čími či chronickými chorobami z jiných 
oblastí než z Ústecka přijíždějí přímo 
na naše Emergency. Další pacienti, kteří 
vynechávají praktické lékaře, ať už pro 
jejich nízkou dostupnost anebo proto, 
že u nás mají „vše a hned“, zvyšují také 
naše počty. Populace stárne. Přibylo 
a přibývá výkonů a léčebných postupů 
prodlužujících život. I tito pacienti při-
bývají, protože stáří přináší spoustu dal-
ších neduhů a problémů, které je opět 
nejjednodušší řešit cestou Emergency. 

Na našich akutních lůžkách jsme ošet-
řili v minulém roce 124 polytraumatizo-
vaných pacientů. V rámci iktového cen-
tra přímo k nám bylo směrováno přes 

Zdravotníci na Emergency ošetří ročně desetitisíce pacientů Masarykova nemocnice

Zdravotníci ústeckého akutního příjmu neboli Emergency ošetří denně v průměru 
více jak stovku nemocných. V roce 2015 tak ošetřili celkem 38 767 pacientů. Je to 
o 1 000 pacientů více než v roce 2014, o 3 000 více než v roce 2013 a o 6 000 více 
než v roce 2012. 

Centrální pult ústecké Emergency

Recepce Emergency
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Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., uvedl, že rekon-
strukcí vchodu došlo také k rozšíření 
recepční služby a ke zkvalitnění infor-
mačního systému pro pacienty. „Vchod 
využívá každodenně zhruba devadesát 
procent pacientů, kteří navštěvují cho-
mutovskou nemocnici, všechna oddělení 
na poliklinice včetně lékařské pohoto-
vostní služby. Rekonstrukce vchodu pod-
statně zvýšila komfort pacientů, potažmo 
osob, které je doprovází,“ řekl Ing. Jiří No-
vák. 
„Vzhledem k tomu, že prostor vstupní 
haly polikliniky postrádal místo, kde by 
si maminky se svými ratolestmi zkrátily 
dobu před vyšetřením, došlo také v do-
sud nevyužívané části vstupní haly k vy-
budování čekárny pro nejmenší,“ uvedla 
k úpravám vestibulu MUDr. Irena Voříško-
vá, ředitelka zdravotní péče Nemocnice 
Chomutov, o. z. Celá rekonstrukce včet-
ně mezidveřního prostoru a vzduchové 
clony přišla Krajskou zdravotní, a. s., 
na 450 tisíc Kč. 

NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 
PRO CHOMUTOVSKOU NEMOCNICI
V rámci prohlídky chomutovské nemocni-
ce předseda představenstva Ing. Jiří No-
vák, místopředseda představenstva Mgr. 

Pamětní desku k této akci vlastnoruč-
ně namalovala dobrovolnice teplické 
nemocnice Petra Suchomelová. „Sama 
jsem se na vymalování chodby podíle-
la. Škrábala jsem zdi a malovala sokly. 
Pamětní deska je z překližky a malova-
la jsem ji podle vzoru s přestávkami asi 
týden. Nejtěžší pro mě bylo namalování 
symbolu spolku Tichý svět, o. p. s.,“ řekla 
Petra Suchomelová.

S myšlenkou vymalovat chodbu teplické 
nemocnice, kterou denně projdou stovky 
pacientů, přišly hlavní sestra Kateřina 
Vágnerová a koordinátorka dobrovolníků 

Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z., Jana Obermannová. „Jsem 
ráda, že se kromě dobrovolníků do pro-
jektu zapojili studenti oboru malíř a la-
kýrník Střední školy stavební a strojní 
v Teplicích a společnost HET, která vyrábí 
a prodává malířské potřeby,“ poděkovala 
všem Jana Obermannová.
Kromě vymalované chodby a pamětní 
desky připomíná projekt „72 hodin pro 
lidi, přírodu a místo, kde žiješ, maskot 
Apolena, kterého dobrovolníci se zdra-
votníky oblékli do trička projektu.

redakce Infolistů

Pamětní deska připomíná celorepublikový dobrovolnický projekt 
Nemocnice Teplice

Nový vchod usnadní pohyb handicapovaným pacientům 
Nemocnice Chomutov

Nové bezbariérové dveře usnadní pohyb handicapovaným pacientům 
a maminkám s kočárky

V rámci prohlídky chomutovské nemocnice se vedení 
Krajské zdravotní, a. s., seznámilo s novým informačním 
systémem

V rámci rekonstrukce vchodu v nevyužívaných prostorách 
přízemí pavilonu vyrostla nová herna pro děti, které 
s rodiči čekají na vyšetření

Slavnostní ukončení projektu 72 hodin pro teplickou nemocnici a odhalení pamětní desky

Nejen pamětní deska, ale také 
figurína Apolena s tričkem projektu 
připomíná dobrovolnickou akci 
v teplické nemocnici

Novým bezbariérovým vchodem disponuje poliklinika Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Chomutov, o. z. Výrazně se tak zvýšil komfort handicapovaným pacientům 
mířícím do zdejších ambulancí, ale také maminkám s kočárky a zdravotnickému per-
sonálu při přepravě pacientů na kolečkových lehátkách a křeslech.

Radek Scherfer a generální ředitel Ing. 
Petr Fiala, v doprovodu ředitelky zdra-
votní péče Nemocnice Chomutov, o. z., 
MUDr. Ireny Voříškové, zavítali také na 
oddělení nukleární medicíny, kde je pri-
mář MUDr. Aleš Chodacki provedl nově 
zrekonstruovanými prostory pavilonu, 
jako jsou například nové čekárny, vyšet-
řovny a komunikační prostory. Oddělení 
v loňském roce prošlo významnou rekon-
strukcí a přístrojovou obměnou. Mezi 
nejvýznamnější investice, realizované 

za podpory Regionálního operačního pro-
gramu, patří zakoupení jednofoto nové 
emisní výpočetní tomografie SPECT/
CT, která umožňuje lepší zobrazení ně-

kterých nádorů, detekci sentinelové uz-
liny, kostní sken, detekci zánětů a další.

Nechyběla prohlídka dalších pavilonů 
chomutovské nemocnice, mezi jinými 
také stávajících prostor pro nově pořizo-
vanou magnetickou rezonanci, s návaz-
ností na plánovanou výstavbu nového 
akutního příjmu „EMERGENCY“ a propo-
jovacího tubusu s ostatními pavilony.

redakce Infolistů

Nejen nově vymalovanou chodbou, ale také vlastnoručně namalovanou pamětní 
deskou připomínající celorepublikový projekt „72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde 
žiješ“ se může pochlubit pavilon F teplické nemocnice. Dobrovolníci Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., se v říjnu loňského roku spolu se studenty Střed-
ní školy stavební Teplice, p. o., zapojili do čtvrtého ročníku této akce a svépomocí 
vymalovali chodbu, která spojuje chirurgickou ambulanci s rentgeny a poliklinikou. 
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Ergoterapie po CMP 
Nemocnice Děčín 

Klinický obraz klienta po CMP může mít 
dvojí projevy. Dělí se na somatické a psy-
chické. Mezi somatické projevy patří po-
rucha motorických funkcí, porucha sen-
zorických funkcí a porucha vegetativních 
funkcí. Mezi psychické projevy se řadí 
změny chování a emocionality a porucha 
funkčních systémů mozku (fatika, gnosti-
ka a kognice). 
Základem každé terapie je vyšetře-
ní a testování. V první řadě s klientem 
uděláme iniciační rozhovor, při kterém 
zjišťujeme veškeré anamnestické údaje. 
Ty nám pomohou zmapovat, jak klient 
žije, do jakého prostředí se bude vracet 
po rehabilitaci, zdali budou potřeba ně-
jaké kompenzační pomůcky či architek-
tonické úpravy v bytě, dále pak jaký je 
jeho životní styl a rytmus, kde pracuje 
apod. V rámci těchto vstupních rozhovo-
rů můžeme i základně zmapovat kogni-
tivní funkce klienta (využívají se základní 
testy – Minimental state examination, 
popř. Addenbrookský kognitivní test, 
Clock test). 
Dále posuzujeme mobilitu klienta na lůž-
ku, popř. mimo lůžko. Zjišťujeme moto-
riku a senzitivitu paretických končetin 
a posuzujeme základní schopnosti sebe-
obsluhy. Na základě vyšetření stanovíme 
krátkodobý ergoterapeutický plán. Větši-
na ergoterapeutických postupů vychází 
z konceptu manželů Bobathových. Jeho 
cílem je snižovat spasticitu, podporovat 
motorický vývoj, zmírňovat patologické 
posturální a hybné vzorce, regulovat to-
nus při jeho poruše, podporovat fyziolo-
gickou posturu a předcházet kontraktu-
rám a deformitám.
Ergoterapie po CMP se v první řadě za-
měřuje na uložení klienta na lůžku, pří-
stup personálu a polohování. 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘÍSTUPU JSOU: 
1. přístup k lůžku ze tří stran,
2. přístup personálu, návštěv a uložení 

nočního stolku na paretickou stranu 
klienta – z důvodu podpory a stimu-
lace paretické strany,

3. dbát na posazování přes bok z pare-
tické strany a z lůžka odstranit pomoc-
nou "hrazdičku" pro podporu správ-
ných mechanismů při vertikalizaci,

4. správná manipulace s paretickými 
končetinami, 

5. vhodné polohování klienta do an-
tispastických a antidekubitních poloh 
včetně využití dlahování.

Dále se zaměřujeme na nácvik mobility 
na lůžku. Patří sem tzv. mostění (brid-
ging), posuny stranou, přetáčení se 
na zdravý i paretický bok, nácvik sedu 
přes paretický bok, v sedu následně cvi-
číme přenášení váhy ze strany na stranu, 
dále pak nácvik stoje a chůze, popř. pře-
suny na vozík a jízdu na něm.
V neposlední řadě nacvičujeme sobě-
stačnost (B-ADL). Činnosti, které patří 
do B-ADL jsou – podat si něco ze stolku, 
napití a najedení, oblékání a svlékání, 
osobní hygiena u umyvadla, popř. na lůž-
ku, velká hygiena v koupelně, obsluha 
na WC, způsob a míra lokomoce. K tera-
pii patří také doporučení vhodných kom-
penzačních pomůcek a správný nácvik 
jejich používání. Při nácviku B-ADL je 
většinou nutná asistence ergoterapeu-
ta. Na našem oddělení využíváme tzv. 
přístup Affolterové. Je to funkční přístup 
s manuální pomocí, který je založen 
na metodě učení klienta tím, že činnost 
provádí sám. Terapeut asistuje klientovi 
nonverbálním vedením, důležité je, že te-
rapeut nedrží danou věc, pouze pomáhá 
v pohybu a vede pohyb. K výcviku B-ADL 
a I-ADL můžeme využít nácviková zaříze-
ní – koupelnu a kuchyň.
Další oblastí, kterou se ergoterapeut za-
bývá, je motorika paretické končetiny. 
Provádí se tzv. funkční výcvik ruky. Patří 
sem pasivní cvičení paretické končeti-
ny, kloubní mobilizace drobných kloubů 
ruky pro udržení fyziologických rozsahů 
pohybu. Dále používáme několik forem 
stimulace – masáž ježkem, masáž v hra-
chu, popř. v jiné luštěnině. Častou kom-
plikací stavu po CMP je otok paretické 

končetiny, z toho důvodu se využívají 
různá antiedémová opatření – kryotera-
pie, míčkování a dlahování. Do výcviku 
funkční ruky dále řadíme cílený nácvik 
aktivních pohybů všech segmentů horní 
končetiny, nejvíce však nácvik úchopů. 
Úchopy se trénují od hrubých (koule, 
válec), kdy je důležité zamezit patolo-
gickým souhybům ostatních segmentů 
horní končetiny. Ideální situace je při 
manipulaci s kulovitým předmětem, kte-
rý klient správně uchopí (loketní kloub 
má opřený o podložku) a přenese ho 
o cca 30 cm do strany. Dále se pokračuje 
změnou výšky, při které klient zapojuje 
celou horní končetinu. Vhodné je stavě-
ní věže z kostek apod. Následuje nácvik 
jemnějších úchopů (menší míčky, kost-
ky, kolíčky) až po drobné předměty (ko-
rálky, kuličky hrachu, špendlíky apod.) 
Po zvládnutí úchopů se zaměřujeme 
na cílení, koordinaci ruka – ruka a také 
na rychlost a přesnost těchto pohybů. 
Na oddělení rehabilitace také aktivně vy-
užíváme přístroj Armeo spring, který má 
za cíl podporovat funkční terapii u paci-
entů po CMP a nejen u nich. Terapie je 
cílená a je spojena se zpětnou vazbou. 
Tento princip zpětné vazby podporuje 
nejen pohybové funkce, ale i funkce ko-
gnitivní a komunikační. Vše prostřednic-
tvím plnění jednotlivých úkolů, jejichž 
obtížnost upravujeme dle aktuálních 
schopností a výsledků pacienta.
Nedílnou součástí ergoterapie po CMP 
je kognitivní rehabilitace a rehabilitace 
fatických funkcí včetně orofaciální sti-
mulace. Tyto oblasti jsou však velmi roz-
sáhlé a zaslouží si podrobnější popsání 
v jiném příspěvku.
Koncem pobytu klienta na rehabilitačním 
oddělení ergoterapeut stanovuje dlou-
hodobý ergoterapeutický plán, který má 
za úkol shrnout dosavadní cvičení a vý-
sledky a doporučit následnou terapii buď 
doma anebo v jiném následném rehabili-
tačním zařízení. 

Bc. Alena Rampousková 
Bc. Martina Rakovská  

ergoterapeutky Rehabilitačního oddělení  
Nemocnice Děčín, o. z. 

Ergoterapie je obor, který se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince 
zaměstnáváním. Primárně je jejím cílem zapojit člověka do běžných denních aktivit 
a tím mu pomoci vrátit se do života. 

Spirální stabilizace páteře
Nemocnice Teplice

Jednou z možností nápravy těchto poruch 
je využití metody Stabilizačního a mobili-
začního systému MUDr. Richarda Smíška. 
Jedná se o stabilizaci a mobilizaci páteře. 
Tato metoda se vyvíjela a zdokonalovala 
téměř 30 let. Zahrnuje cvičení posilova-
cí, protahovací, mobilizační, stabilizační 
a koordinační. Nejdůležitější složkou 
Stabilizačního a mobilizačního systému 
jsou svalové spirální řetězce, které v těle 
vytváří sílu vzhůru (trakci) a ta pak od-
lehčuje tlak na meziobratlové ploténky 
a klouby. Tím dochází ke zlepšení jejich 
výživy a regeneraci. Tato metoda má širo-
ké využití v ortopedii, chirurgii, neurolo-
gii a podobně. 
V našem zařízení využíváme tuto metodu 
při léčbě:
• chabého držení těla
• skoliotického držení těla (páteř 

vychýlená do strany)
• těžkých poruch svalové balance 

(rovnováhy)
• chybné koordinace chůze a běhu
• degenerace páteře a velkých kloubů 

ve školních lavicích.
Ke cvičení využíváme elastického lana, 
které umožňuje rozsáhlý pohyb končetin 
proti malé, postupně rostoucí síle, která 
aktivuje stabilizační svalové spirály. 
Se cvičením u dětí začínáme od 5 let, 
pokud jsou schopny pochopit tuto me-
todiku. Důležitá je instrukce rodičů, kte-
ří budou s dítětem každodenní cvičení 
provádět.
Cvičíme ve stoje, stoj musí být vyrovnaný 
a tělo zpevněné v době, kdy na něj půso-
bí síla – aktivní vyrovnaný stoj. V době, 
kdy na tělo síla nepůsobí, jsme zcela 
uvolnění a zaujímáme chabé držení těla.
Zpevnění těla je prováděno zespodu na-
horu, tj. od pánve (zapnutím hýžďových 

svalů) k pletenci ramennímu a pokraču-
jeme až k vyrovnané pozici hlavy.
Hlídáme postavení pánve, osy těla, po-
stavení hlavy a pozici lopatky.
Relaxujeme od záhlaví směrem dolů, ob-
ratel po obratli.

ÚČINKY PŘI PRAVIDELNÉM CVIČENÍ 
STABILIZAČNÍHO A MOBILIZAČNÍHO 
SYSTÉMU:
• odstranění bolestí pohybového apa-

rátu (páteře, kloubů atd.)
• zlepšení držení těla
• zlepšení mobility páteře a ostatních 

kloubů
• posílení svalového korzetu  

– tzv. hlubokých svalů
• odstranění svalových nerovnováh
• urychlení metabolizmu
• úbytek hmotnosti zejm. v oblasti 

pasu při pravidelném cvičení
• zlepšení fyzické kondice a posílení 

svalů.

STABILIZAČNÍ A MOBILIZAČNÍ SYSTÉM 
POMÁHÁ PŘI TĚCHTO POTÍŽÍCH:
• bolesti zad
• bolesti šíje, hlavy
• výhřez meziobratlové ploténky
• skolióza (páteř vychýlená do strany)
• „zmrzlé rameno“
• artróza kolenních a kyčelních kloubů
• plochonoží, vbočený palec (hallux 

valgus)
• zhoršená stabilita
• blokády žeber.
Stabilizační a mobilizační systém se 
sestává z 11 základních cviků, které je 
možno rozvíjet dál a vypilováním speci-
fických detailů se můžeme zaměřit na ur-
čitou svalovou skupinu nebo sval nebo 
konkrétní problém (skolióza, přetížená 
bederní, krční páteř, ramena, kolena). 

Cvičení je jednoduché, snadno zapama-
tovatelné – jen je potřeba pečlivě dodr-
žovat stále se opakující principy. 
Cvičení Stabilizačního a mobilizačního 
systému má jen jednu nevýhodu: cvičit 
10 minut denně za nás nikdo nebude! 

Kamila Jirkalová, Ivana Nezbedová 
fyzioterapeutky 

Dětský rehabilitační stacionář  
Nemocnice Teplice, o. z.

Člověku se během jeho vývoje vytvořil svalový korzet, který jej stabilizoval při pro-
vádění běžných denních činností. Hlavní pohybové aktivity, které měly vliv na formo-
vání pohybového aparátu člověka, byly chůze, běh a práce rozsáhlým pohybem paže 
ve vzpřímené pozici. Bohužel v posledních letech převažuje sedavý způsob života, 
který porušuje vzpřímené držení těla. Tím se nároky na pohybový aparát člověka 
zásadně mění. Přibývá klidového statického zatížení, chybí dostatek přirozeného 
pohybu a tím dochází k různým poruchám páteře. 

Elastické lano umožňuje rozsáhlý 
pohyb končetin proti rostoucí síle, 
která aktivuje stabilizační svalové 
spirály
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„Prostřednictvím modernizace CT došlo 
k zlepšení poskytované péče v ústec-
ké Masarykově nemocnici umožňující 
navýšení výkonů a v neposlední řadě 
zefektivnění datových výstupů jednotli-
vých vyšetření, což ocení jak pacienti, tak 
i zdravotníci nejen z radiodiagnostické-
ho oddělení, ale i všichni jejich kolegové, 
pracující s výsledky vyšetření tohoto pra-
coviště,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ře-
ditel Krajské zdravotní, a. s., pod kterou 
ústecká Masarykova nemocnice spadá.
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., uvedl, že nové CT přines-
lo zdravotníkům několik novinek oproti 
starší verzi z roku 2009. „Především je 
možné vyšetřit najednou celého paci-
enta až do výšky 190 centimetrů, což je 
vhodné zejména u těžkých polytraumat, 
kdy po vyšetření CT je možné okamžitě 

řešit jak poranění hlavy, hrudníku a bři-
cha, tak i končetin. Nové CT nám také 
umožňuje vyšetřit objemné pacienty se 
stále zachovalou výbornou kvalitou zob-
razení,“ řekl k nejvýraznějším novinkám 
MUDr. Josef Liehne.
MUDr. Milouš Derner, primář Radiodia-
gnostického oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., doplnil, že další no-
vinkou je program CT skiaskopie, kte-
rý umožňuje v reálném čase sledovat 
ve vyšetřovně pohyb jehly či drénu v těle 
pacienta při různých intervenčních zá-
krocích. „Výkony jsou pak přesně cílené 
a snižuje se možnost poranění okolních 
orgánů. Pro radiologické asistenty je 
uživatelský program jednoduchý a au-
tomaticky jsou nastaveny rekonstrukce 
jak v axiální, tak i v koronární a sagitální 
rovině, které hned odcházejí do systému 

pro archivaci obrázků. Hodnocení pro 
lékaře je pak zjednodušeno portálovým 
systémem, kde je již jedním kliknutím 
možno oddělit cévy od ostatních orgánů 
a v trojrozměrných rekonstrukcích je pak 
podrobně studovat. V budoucnu uva-
žujeme o rozšíření tohoto portálového 
systému na více stanic a dále o možnosti 
připojení ke vzdáleným počítačům, ta-
bletům nebo i mobilním telefonům pro 
možnost lékařských konzultací,“ dodal 
Milouš Derner.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů DEVADESÁT LET MUDr. MILANA KALINY 
MUDr. Milan Kalina se narodil 9. prosince 1925 
v Bratislavě. Maturitu složil v Praze v roce 1944. 
V roce 1950 promoval na Lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. Ihned po promoci na-
stoupil do Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, 
věnoval se chirurgickým oborům a je přímým 
žákem primářů Rödlinga a Dolejšího. 
V roce 1960 se MUDr. Kalina stal zástupcem 
primáře na oddělení úrazové a neodkladné 
chirurgie a tuto funkci vykonával neuvěřitel-
ných 28 let. Nejprve působil ve funkci zástupce 
primáře Dolejšího, od roku 1975 pak doc. Tref-
ného. Oba tito primáři měli v MUDr. Kalinovi 
pevnou oporu a jistotu. Oba měli celou řadu 
dalších povinností a MUDr. Kalina byl po léta 
tahounem oddělení v nejlepším slova smyslu, 
vpravdě jeho legendou. Byl jednou z hlavních 
osobností, které formovaly obraz oddělení. Byl 
trpělivým učitelem a on to byl, kdo takříkajíc 

„kryl mladším kolegům záda“. MUDr. Kalinu 
pamatujeme jako člověka s obrovskou me-
dicínskou zkušeností a patřičným medicín-
ským a lidským nadhledem. Přitom zároveň 
ale nikdy nemiloval okázalost, byl skromný 
a kamarádský.
Naši nemocnici MUDr. Kalina opustil 
ve svých pětašedesáti letech po 40leté prá-
ci. V nečinnosti však nevydržel. Svoje obrov-
ské medicínské zkušenosti řadu let využíval 
jako revizní lékař zdravotní pojišťovny.
Jsem velmi rád, že MUDr. Milan Kalina se 
svých 90. narozenin dožívá ve velmi dobré 
fyzické a psychické kondici. Osobně jsem 
rád, že mám tu čest považovat se za jednoho 
z jeho žáků. 

MUDr. Jan Houser 
Klinika úrazové chirurgie MNUL MUDr. Milan Kalina

Letošním čestným hostem semináře byl 
MUDr. Milan Kalina, dlouholetý zástupce 
primáře našeho oddělení v šedesátých 
až osmdesátých letech 20. století (viz 
článek MUDr. Housera). Bylo nám radostí 
a ctí popřát mu vše nejlepší k 90. naro-
zeninám, které oslavil den před datem 
konání semináře.

Odborné části semináře se zúčastni-
lo 38 lékařů z nemocnic našeho kraje. 
V úvodním sdělení shrnul přednosta 
traumatologické kliniky MUDr. Karel 
Edelmann, Ph.D., aktivity kliniky za rok 
2015. Opět došlo k navýšení počtu ope-
rací a hospitalizovaných pacientů, zřej-
mě již na samou hranici možností kliniky 
i nemocnice. I přes současnou personál-
ní situaci je traumatologická klinika špič-
kovým pracovištěm úrazové chirurgie 
v České republice, lékaři kliniky jsou zvá-
ni k přednáškám na kongresy v Čechách 
i do zahraničí. V dalších příspěvcích před-
stavili výsledky své práce všichni lékaři 
kliniky, kteří neměli pohotovostní služ-
bu. Přednášky obsáhly prakticky celou 
oblast končetinové traumatologie a byly 
koncipovány jako výukové s důrazem 
na vlastní postupy přednášejících. Cílem 
prezentací bylo ukázat cestu (tipy a tri-
ky) k dosažení co nejlepších operačních 
výsledků. Traumatologické přednášky 

doplnila prezentace MUDr. Davida Škvá-
ry z Radiologického oddělení Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, která 
představila možnosti využití magnetické 
rezonance v traumatologii a ukázala prv-
ní výsledky používání nového přístroje 
využívajícího magnetické pole o intenzi-
tě 3 Tesla.
Odborná konference všeobecných ses-
ter byla převážně věnována traumatolo-
gické problematice u dospělých i dětí, 
současně mělo 98 přítomných možnost 
seznámit se s prací svých kolegyň a ko-
legů na operačních sálech, plastické chi-
rurgii, onkologii, na oddělení následné 
péče i v přednemocniční fázi ošetření 
pacientů. Zajímavým zpestřením byla 
přednášková exkurze do dějin medicíny 
a ošetřovatelství.
Bezproblémový paralelní průběh obou 
akcí byl zajištěn techniky multimediální-
ho týmu Odboru vědy, výchovy a dalšího 
vzdělávání Michalem Vodákem a Luká-
šem Vajcem, za což jim patří náš dík, 
stejně jako Michaele Soukalové a Jiřině 
Suché za administrativní podporu a za-
jištění certifikátů.

MUDr. Petr Obruba 
Klinika úrazové chirurgie MNUL

Krajský traumatologický seminář 
a Odborná konference všeobecných sester

Ve výukových prostorách Vzdělávacího centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., se 10. prosince 2015 uskutečnily souběžně dvě akce pořádané Klinikou 
úrazové chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z. Jednalo se o 18. ročník Krajského traumatologického semináře, tentokrát 
na téma Základní postupy, tipy a triky v traumatologii, a 4. ročník Odborné konferen-
ce všeobecných sester. 

18. Krajský traumatologický seminář

Krajská zdravotní disponuje modernější počítačovou tomografií (CT)
Masarykova nemocnice

Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., disponuje novou počítačovou tomografií (CT). Nový přístroj Philips 
Ingenuity 128 byl pořízen z projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybave-
ní traumatologického centra KZ, a.s.“, reg. č. projektu CZ.1.06/3.2.01/18.09298, 
který je podpořen z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnic-
tví ČR, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pořizovací cena nového CT je 
13 654 850 Kč včetně DPH. 

Nová počítačová tomografie.  
Na snímku všeobecná sestra 
Mgr. Blanka Bardáčová instruuje 
pacienta před vyšetřením

www.kzcr.eu
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Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s.  
– Nemocnice Most, o. z., pořádá pod záštitou  
generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy  
odbornou konferenci na téma:

„BEZ LABORATOŘE SE NEOBEJDETE“
24. 2. 2016

kinosál Nemocnice Most

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře 
Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s.  
– Nemocnice Most, o. z. 
E-mail: eva.herkommerova@kzcr.eu

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Tiskové a organizační oddělení Krajské zdravotní, a. s.  
E-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu 

www.kzcr.eu/konference/laboratore2016



KZ, a. s., poděkovala kapele The Boom za dosavadní dárcovství
Masarykova nemocnice

Sportovci pomohli onkologicky nemocným dětem
Masarykova nemocnice

Zástupci Krajské zdravotní, a. s., poděko-
vali členům kapely The Boom – The Beat-
les Revival Band & Orchestra za finanční 
dary, které již řadu let hudebníci věnují 
ve prospěch ústecké onkologie. V závěru 
loňského roku hudební skupina slavila 
čtvrt století od svého vzniku, uspořádala 
25. vánoční charitativní koncert, jehož 
výtěžek 54 tisíc Kč, stejně jako v minu-
lých pěti letech putoval ve prospěch 
ústeckého Komplexního onkologického 
centra V Podhájí. Kapela tak i s posled-
ním výtěžkem věnovala ve prospěch ús-
tecké onkologie celkem 260 800 Kč.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., hudebníkům za finanč-
ní podporu poděkoval. „Většinou dávají 
dary velké firmy. O to více si vážíme, když 
se rozhodnou poskytnout dar soukromé 
osoby. Z velkých dotací nakupujeme pří-
stroje nebo rekonstruujeme prostory. 
Právě díky takovýmto dárcům jako jste 
vy, můžeme zlepšovat komfort hospitali-
zovaných pacientů. Vaše podpora má pro 
nás velký význam,“ řekl Ing. Petr Fiala.
Ředitel zdravotní péče Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jo-
sef Liehne doplnil, že mecenáši v dnešní 
době ubývají, ale ti nejvěrnější zůstávají, 
za což kapele The Boom patří obrovský 

dík. „Doufám, že naše spolupráce bude 
pokračovat, abychom pomocí vašich 
darů dále oddělení zušlechťovali. Ústec-
ká onkologie má pro tento rok v rámci re-
konstrukce před sebou ještě dost práce, 
až se zde sejdeme za rok, budeme o kus 
dále,“ řekl MUDr. Josef Liehne.
MUDr. Martina Chodacká, primářka Kom-
plexního onkologického centra Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uvedla, že za letošní výtěžek budou 

postupně pořízeny LCD televizory na pa-
cientské pokoje. „Výtěžek z minulých 
ročníků jsme využili na rekonstrukci a vy-
bavení jídelny a společenských místností 
pro pacienty lůžkového oddělení. Došlo 
tedy k významnému zpříjemnění pobytu 
našich pacientů,“ řekla MUDr. Martina 
Chodacká.
Všichni členové kapely The Boom vyu-
žili pozvání a zrekonstruované prostory 
ústecké onkologie si prohlédli. „Posled-
ní vánoční koncert byl z našeho pohle-
du jedním z nejlepších, především díky 
úžasné atmosféře, za kterou chceme po-
děkovat všem návštěvníkům, všem muzi-
kantům z orchestru a vůbec všem, kteří 
se na něm nějak podíleli. Po odečtení ná-
kladů a připočtení honorářů muzikantů, 
kteří se jej vzdali ve prospěch benefice, 

činí letošní výtěžek 54 tisíc Kč. V pátek 
29. ledna proběhlo ve foyer Činoherního 
studia na Střekově tradiční předání sym-
bolického šeku primářce ústecké onkolo-
gie Martině Chodacké. Při té příležitosti 
zahráli The Boom a jejich hosté ve speci-
álním programu určeném pro veřejnost,“ 
řekl frontman kapely Pavel Nepivoda.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

www.kzcr.eu

Organizátor Tomáš Hrubý uvedl, že kaž-
doročním cílem Sportovního večírku je 
společenské setkání sportovců z Ústí 
a podpora dobré věci. „Pomáhat finanč-
ně dětské onkologii jsme se rozhodli 
z jednoho důvodu. Když přijdete do to-
hoto zdravotnického zařízení, tak si uvě-
domíte, co je vlastně život. Když jsem byl 
na dětské klinice poprvé, tak jsem si řekl, 
že peníze z výtěžku poputují sem, proto-
že musíme pomoci zdravotníkům posou-
vat toto zařízení někam dál," řekl Tomáš 
Hrubý.
Výtěžek ze Sportovního večírku, věnova-
ný jednotce intermediální péče, se kaž-
doročně skládá z peněz ze slosování cen 
a výtěžku z dražby. Letos moderátorka 
večera Hana Mašlíková licitovala vlast-
noručně podepsaný dres legendy ústec-
kého hokeje Jana Čalouna, který se může 

Uspořádat setkání sportovců z Ústí nad Labem a jejich příznivců, společně se po-
bavit, ale také pomoci dobré věci, to je každoroční „motto" ústeckého Sportovního 
večírku. Letos setkání proběhlo potřetí a výtěžek z akce putoval, stejně jako v minu-
lých letech na onkologicky nemocné děti hospitalizované na jednotce intermediální 
péče Dětské kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z. Akce se konala v ústeckém hotelu Clarion.

Slavnostní předání šeku  
na Intermediální jednotce

Petra Pištorová, která vydražila ve prospěch onkologicky nemocných dětí dres 
ústecké hokejové legendy Jana Čalouna za 15 tisíc Kč

pochlubit olympijským vítězstvím z Na-
gana z roku 1998 a titulem mistra světa 
z roku 1999.

Ačkoliv vyvolávací cena dresu začí-
nala na pěti stech Kč, návštěvnice 

Sportovního večírku Petra Pištorová ho 
nakonec vydražila za patnáct tisíc Kč. 
„Ještě nevím, kam ho pověsím. Do draž-
by jsem se nezapojila ani tak kvůli dresu, 
ale kvůli nemocným dětem. Jsem ráda, že 
jim mohu alespoň takhle pomoci," řekla 
žena s dobrým srdcem.
Výtěžek ze slosování cen sedm tisíc osm 
set korun organizátoři 3. Sportovního ve-
čírku „zaokrouhlili" na patnáct tisíc Kč, 
takže letos na jednotku intermediální 
péče Dětské kliniky ústecké Masarykovy 
nemocnice putovalo rovných třicet tisíc 
Kč. „Získané peníze využijeme na dovy-
bavení nově zrekonstruovaných prostor 
kliniky," řekla Dana Sokolová, dětská se-
střička pečující o onkologicky nemocné 
děti.
V prvním ročníku Sportovního večírku 
činil výtěžek ve prospěch onkologicky 
nemocných dětí deset tisíc Kč a druhý 
ročník vynesl šestnáct tisíc pět set Kč. 
Ústečtí sportovci, napříč jednotlivými 

kluby, tak za dobu konání Sportovních 
večírků přispěli na onkologicky nemocné 
děti v ústecké nemocnici částkou pade-
sát šest tisíc korun. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

V nově zrekonstruovaných prostorách ústecké onkologie poděkovalo členům 
kapely The Boom nejen vedení ústeckého Komplexního onkologického centra, 
ale také ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne

Frontman kapely The Boom Pavel Nepivoda na after party k 25. vánočnímu 
charitativnímu koncertu předává paní primářce MUDr. Martině Chodacké šek 
na 54 tisíc Kč 
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MUDr. Pavel Svatoň,
bývalý primář ortopedického oddělení mostecké nemocnice, zemřel dne 30. 1. 2016 ve věku 79 let. 
V mostecké nemocnici působil od roku 1973. Jako primář vedl oddělení od roku 1991 do roku 2007. 
Pomáhal zavádět nové operační metody a postupy, zejména v době prudkého rozvoje endoprote-
tiky velkých kloubů. V té době přicházelo na trh mnoho nových moderních implantátů, které jsme 
na oddělení pod jeho vedením úspěšně zaváděli.
Byl velmi zručným a šikovným operatérem. Pro jeho vstřícnou a kamarádskou povahu byl kolekti-
vem i kolegy z jiných oborů velmi oblíben. Jeho jméno je ještě více spojeno s litvínovským hokejem, 
kde působil jako lékař od stejné doby, kdy nastoupil na ortopedické oddělení, tedy od roku 1973. 

prim. MUDr. Pavel Vlasák 
Ortopedické oddělení Nemocnice Most, o. z.

Za dobu činnosti Mobilního hospice 
MNUL (duben 2014 – září 2015) bylo 
pečováno o 111 terminálních pacientů 
v jejich domácím prostředí. Z nich téměř 
70 % zemřelo doma, 19  % zemřelo v lůž-
kovém hospici a 13  % v nemocnici. Díky 
existenci kompletního mobilního týmu 
jsme schopni zajistit péči jednak pro vět-
ší počet pacientů, jednak ve větším roz-
sahu a komplexněji. 
V neposlední řadě je rozšiřováno pově-
domí o paliativní péči v rámci nemoc-
nice. Začíná se upevňovat model, kdy 
v případě hospitalizovaných pacientů 
v konečném stadiu onemocnění je již 
v nemocnici rodině nabídnuta možnost 
péče Mobilního hospice MNUL a paci-
ent přechází z péče nemocniční přímo 
do péče mobilního hospice v domácím 
prostředí.

Mnohem intenzivnější jsou také kontak-
ty s praktickými lékaři. Kromě společné 
péče o pacienta je zřejmý větší zájem 
o paliativní péči a její poskytování. 
Po domluvě s VZP jsme schopni dojíždět 
za pacienty i do Teplic a Děčína. Díky dota-
ci z Ústeckého kraje jsme schopni zajistit 
nejen telefonickou 24hodinovou pohoto-
vost, ale i výjezdovou. Díky Nadačnímu 
fondu Evy Matějkové jsme mohli rozšířit 
technické vybavení o koncentrátor kys-
líku a pulzní oxymetr. Po ukončení pod-
pory z NF Avast převzala většinu nákladů 
Masarykova nemocnice. Dále však trvá 
snaha o vícezdrojové financování, neboť 
mobilní specializovaná paliativní péče 
stále není zdravotními pojišťovnami plně 
hrazena. Hrazeny jsou jen některé úkony, 
jež zdaleka provoz a náklady mobilního 
hospice nepokrývají.

Kromě díku přispěvatelům za finanční 
podporu je nutno také velmi poděkovat 
všem zainteresovaným spolupracujícím 
osobám, jejichž ochota a vstřícný přístup 
nám velmi usnadňuje řešení mnoha no-
vých situací a problémů, kterým musí-
me čelit. Neboť takovýto model, kdy je 
mobilní hospic součástí nemocnice – je 
vlastně jedním z oddělení, ale s naprosto 
jinými a nestandardními požadavky, je 
v síti českých nemocnic unikátní a zatím 
zřejmě jediný. K rozšíření a větší dostup-
nosti tohoto druhu péče snad přispěje 
pozitivní výsledek právě probíhajícího 
pilotního projektu VZP s několika mobil-
ními hospici.

MUDr. Jana Dušánková 
Onkologické oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Mobilní hospic – projekt podpořený Nadačním fondem Avast 
Masarykova nemocnice

SMUTNÉ ZPRÁVY

MUDr. Eva Kezniklová, 
dlouholetá primářka HTO v Chomutově, zemřela po těžké nemoci 21. 12. 2015.
V chomutovské nemocnici pracovala od roku 1972. Od počátku byla spjata s interním oddělením.
V roce 1979 se začala věnovat hematologii a transfuznímu lékařství. V roce 1993 byla jmenována 
primářkou hematologicko-transfuzního oddělení v Chomutově. Vynikala nejen profesním přístu-
pem, ale zejména neobvykle klidným a vstřícným jednáním. Svojí nekonfliktní povahou dodávala 
klid nejen pacientům, ale i svým kolegům.
Za její dlouholetou poctivou práci, za její povahové vlastnosti i za její přínos pro nemocnici jí patří 
náš dík.

MUDr. Miroslav Šofr 
zástupce ředitelky zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z.

FOTOSOUTĚŽ 2016 STARTUJE…

Kocour Bohoušek
Eva Urbanová

Ledový strom na Severní Terase v Ústí nad Labem 
Lenka Bozáňová

Učím se plavat
 Eva Bečvářová

Mobilní hospic – projekt podpořený Nadačním fondem Avast 
Masarykova nemocnice

K 30. 9. 2015 byla ukončena roční finanční podpora provozu Mobilního hospice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
z Nadačního fondu Avast. Díky finančnímu příspěvku 800 000 Kč bylo možno sestavit kompletní mobilní tým, vytvořit mu záze-
mí, pořídit služební vozidlo a propagovat služby mobilního hospice. Jeho provoz byl zahájen k 1. 9. 2014. Členy týmu jsou 4  lé-
kaři, 2 sestry, psycholožka, nutriční poradkyně, sociální pracovnice, kaplan a k dispozici jsou i dobrovolníci.

Milí čtenáři, fotografové. I v roce 2016 najdete v Infolistech oblíbe-
nou rubriku Fotosoutěž. Můžete nám nadále posílat poutavé sním-
ky a nečekané záběry z vašich fotoaparátů a zahrát si o hodnotné 
ceny. Vyhlášení Fotosoutěže 2016 proběhne v měsíci prosinci, kdy 
vítěz získá cenu věnovanou Krajskou zdravotní, a. s. Fotografie 
s krátkým popiskem a jménem autora posílejte e-mailem na adresu 
infolisty@kzcr.eu.

1. cena – věcná cena v hodnotě 1 500 Kč

2. cena – poukaz do lékáren KZ, a. s., v hodnotě 900 Kč

3. cena – poukaz do lékáren KZ, a. s., v hodnotě 600 Kč

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍi Krajská zdravotní, a. s., sdružující 5 nemocnic Ústeckého kraje:  
Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 
Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov

POŽADUJEME:
• vzdělání – SZŠ, VZŠ nebo VŠ 
• odbornou způsobilost k výkonu povolání 

všeobecné sestry
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• spolehlivost, flexibilnost
• schopnost samostatné a týmové práce
• znalost práce na PC (Word, Excel)
• ochotu k dalšímu vzdělávání

NABÍZÍME:
• pracovní poměr s odpovídajícím finančním 

ohodnocením
• možnost okamžitého nástupu 
• zázemí úspěšné a stabilní společnosti
• moderní a příjemné pracovní prostředí 
• 5 týdnů dovolené
• závodní stravování 
• možnost dalšího vzdělávání financovaného 

zaměstnavatelem
• podporu dalšího profesního rozvoje
• dobrou dopravní dostupnost

Informace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání

PŘIJME 
VŠEOBECNÉ SESTRY

KONTAKT: 
Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
telefon: 477 117 952, e-mail: martina.placatova@kzcr.eu

www.kzcr.eu

Odborné a vzdělávací akce 

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

14. 1. – 12. 5. 2016 Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

11. 2. – 17. 3. 2016 Certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče 
o chronické rány a defekty

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

22. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

23. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

23. 2. 2016 Školicí akce – Periferní žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I

23. 2. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

24. 2. 2016 Základy první pomoci – cyklický povinný kurz  
pro VS, PA, DS

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

24. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

25. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

29. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

29. 2. 2016 Školicí akce – Agrese a konflikty na pracovišti  
a v osobním životě

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

1. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

2. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

7. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

8. 3. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

8. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

9. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

14. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

15. 3. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

15. 3. 2016 Akreditovaný kvalifikační kurz – Řidič vozidla dopravy 
nemocných a raněných – závěrečná zkouška

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

15. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

16. 3. 2016 Akreditovaný kvalifikační kurz – Řidič vozidla dopravy 
nemocných a raněných – závěrečná zkouška

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

16. 3. 2016 Dějiny a současnost medicíny Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

16. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

17. 3. 2016 Aspekty zdravotnického práva Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

21. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

22. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

23. 3. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

23. 3. 2016 Celostátní konference Emergency Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – celé patro

* AKCE NAPLNĚNA

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
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Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

	 			Krajská	zdravotní,	a. s.
sdružující	5	nemocnic	Ústeckého	kraje
Nemocnice	Děčín,	Masarykova	nemocnice	v	Ústí	nad	Labem,	Nemocnice	Teplice,	Nemocnice	Most,	Nemocnice	Chomutov

PŘIJME  LÉKAŘE
Požadujeme:
◊	 vzdělání	dle	zákona	č.	95/2004	Sb.
◊	 zájem	o	vzdělávání	v	oboru
◊	 bezúhonnost	a	zdravotní	způsobilost
◊	 spolehlivost,	dobré	komunikační	schopnosti
◊	 schopnost	samostatné	a	týmové	práce
◊	 znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)
◊	 výhodou	specializovaná	způsobilost	nebo	zařazení	v	oboru

Nabízíme:
◊	 pracovní	poměr	s	odpovídajícím	finančním	ohodnocením
◊	 možnost	okamžitého	nástupu
◊	 podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání		
	 financované	zaměstnavatelem
◊	 podporu	dalšího	profesního	rozvoje
◊	 řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	specializovaná	centra
◊	 moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊	 5	týdnů	dovolené
◊	 závodní	stravování
◊	 dobrou	dopravní	dostupnost
◊	 pro	studenty	stipendijní	program		
	 Nadačního	fondu	Krajské	zdravotní,	a. s.		
	 (http://www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)

Informace	o	volných	místech:	www.kzcr.eu,	záložka	nabídka zaměstnání
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Nastartujte svou kariéru v našich nemocnicích

Kontakt: Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,  
telefon: 477 117 952, e-mail: martina.placatova@kzcr.eu

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍi


