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Vážení čtenáři Infolistů, 
jistě nebudu přehánět, když konstatuji, že pro Krajskou zdra-
votní a její rozvoj minulé týdny znamenaly jedno z nejvýznam-
nějších období letošního roku. V rámci výjezdu vlády do Ús-
teckého kraje 12. května navštívili ústeckou Masarykovu 
nemocnici předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš 
a ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Pan mi-
nistr si ještě předtím prohlédl nemocnici v Teplicích.

Důležitým signálem nejen pro vedení naší společnosti, ale pro všechny obyvatele Ús-
teckého kraje, byla slova pana premiéra na podporu pracoviště kardiochirurgie, které 
vzniklo jako součást kardiovaskulárního centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem 1. ledna letošního roku. Kardiochirurgické oddělení totiž pacientům z Ústeckého 
kraje dosud citelně chybělo a jeho úspěšné fungování je nutným předpokladem pro 
vznik komplexního kardiovaskulárního centra, o nějž Krajská zdravotní, a. s., a Ústec-
ký kraj dlouhodobě usilují. Proto předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák osobně 
předal ministru zdravotnictví již při jeho návštěvě Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem 19. března žádost o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovas-
kulární péče, uděleného ústecké kardiologické klinice, na centrum komplexní kardio-
vaskulární péče. 
Jen několik týdnů po návštěvě předsedy vlády a ministra zdravotnictví provedl kar-
diochirurgický tým první úspěšnou operaci srdce. Nyní již má za sebou řadu takových 
výkonů a naši lékařští specialisté v první fázi – do konce tohoto roku – plánují operace 
jednoho až dvou pacientů týdně. Do podání žádosti o rozšíření statutu centra v roce 
2019 je v plánu uskutečnit v Ústí nad Labem 250–300 kardiochirurgických výkonů.
Další významnou událostí bylo ustavení v pořadí již jedenácté kliniky ve spolupráci 
s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od 1. červ-
na je jí klinika neonatologická, která navazuje na vynikající práci novorozeneckého od-
dělení ústecké nemocnice, jednoho z 12 perinatologických center v České republice. 
Více si přečtěte na stranách 8 a 9.
Krajská zdravotní, a. s., nezapomíná na rozvoj všech svých nemocnic a jejich pacienty. 
Důkazem toho je v minulých týdnech a dnech dokončení rekonstrukce oddělení nukle-
ární medicíny v Chomutově či otevření mostecké nemocniční lékárny v nových prosto-
rách. Chystá se zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v Chomutově a stejný 
záměr ještě letos máme také v Děčíně a Mostě. Úspěšně pokračuje výstavba pavilonu 
pro centrální operační sály a centrální sterilizaci v Teplicích, kde letos bude dokončeno 
budování urgentního příjmu.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 
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Premiér Andrej Babiš podpořil vznik kardiochirurgie 
v ústecké Masarykově nemocnici Krajská zdravotní, a. s.
Předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš v přítomnosti ministra zdravot-
nictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministryně financí ČR JUDr. Aleny Schille-
rové, Ph.D., a ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. Kláry Dostálové podpořil vznik 
kardiochirurgického pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z. Pracoviště vzniklo 1. ledna letošního roku vedle kardiologic-
ké kliniky a jeho úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu komplexního 
kardiovaskulárního centra od ministerstva zdravotnictví. 

Premiér Babiš a ministři v rámci výjezdu 
kabinetu do Ústeckého kraje 14. května 
2018 debatovali v lékařské knihovně 
Vzdělávacího institutu Krajské zdra-
votní, a. s., se zdravotníky. Diskuzi byli 
přítomni hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček, náměstek hejtmana 
RSDr. Stanislav Rybák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 

Ing. Jiří Novák, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, členové 
vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) ředi-
telé a hlavní sestry krajských nemocnic, 
přednostové klinik a další lékaři a sestry. 

Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva KZ, vysvětlil, proč je získání statutu 
komplexního kardiovaskulárního cent-
ra jednou z priorit vedení společnosti: 

„Na rozdíl od zbytku republiky dosud 
nebylo kardiochirurgické pracoviště 
na území Ústeckého kraje ani na území 
sousedních krajů Libereckého a Karlo-
varského. Kardiochirurgické pracoviš-
tě v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem v následujících týdnech čekají 
první operační výkony a my vynaložíme 
veškeré úsilí k získání statutu komplex-
ního kardiovaskulárního centra, které 
si obyvatelé Ústeckého kraje zaslouží,“ 
zdůraznil Jiří Novák.

Předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., předal ministru zdravotnictví 
žádost o rozšíření statutu centra vysoce 
specializované kardiovaskulární péče 
na centrum komplexní kardiovaskulární 

Jednání v Masarykově nemocnici, o. z. Debata v knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní

Předsedu vlády Ing. Andreje Babiše v Ústí 
nad Labem vítal generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vlevo)

Zleva: Oldřich Bubeníček, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, Ing. Andrej Babiš, Ing. Jiří Novák 
a Ing. Petr Fiala
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péče již při jeho první letošní návštěvě 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem 19. března. 

„Ano, za zřízení kardiocentra se přimlu-
vím. Souhlasím s tím, že si kraj takové 
pracoviště zaslouží,“ potvrdil premiér 
Andrej Babiš svůj předchozí slib z léta 
2016, kdy Krajskou zdravotní a ústeckou 
Masarykovu nemocnici navštívil jako 
místopředseda vlády a ministr financí. 

„Na západ od Prahy žádné kardiocent-
rum není, a proto také Ústecký kraj jeho 
vznik v největší z jeho nemocnic dlouho-
době podporuje,“ uvedl hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček. „O Kraj-
ské zdravotní všude hovořím v dobrém, 
protože v posledních letech jde o spo-
lečnost, kterou se kraj může pochlu-
bit. Hospodaří v kladných číslech a my 

Je jedním ze čtyř takto specializovaných 
pracovišť v ČR. Lékaři kliniky provedli 
perkutánní implantace chlopně do aor-
tální pozice (TAVI) s protekcí možné em-
bolizační mozkové příhody pomocí nové-
ho speciálního zařízení Claret CE ProTM. 
Šlo o první použití tohoto zařízení v ČR. 
Pro TAVI (katetrizační implantace aor-
tální chlopně), což je nová metoda, 
která umožňuje léčbu nemocných se 
závažným postižením aortální chlopně 
u nemocných s velmi vysokým rizikem 
kardiochirurgické léčby, se stal profesor 
Červinka proktorem, tedy osobou pově-
řenou dozorem.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

nemusíme přispívat, na rozdíl od někte-
rých jiných krajů, na provoz nemocnic, 
ale poskytujeme finanční podporu na in-
vestice, na rekonstrukce a nákup nových 
přístrojů,“ řekl Oldřich Bubeníček. 

Kardiologická klinika Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., pod vedením jejího přednosty 
prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, 
FSCAI, patří ke špičkovým pracovištím 
svého druhu v České republice. Tým 
kliniky ročně ošetří více než čtyři tisíce 
pacientů. Klinika zahájila jako jedna 
z prvních v České republice katetrizační 
léčbu nedomykavosti mitrální chlopně, 
k provádění těchto výkonů byla vybrá-
na samotným výrobcem tohoto zařízení. 

Úspěšné kardiochirurgické operace posouvají Krajskou 
zdravotní blíž k cíli – získání statutu komplexního 
kardiovaskulárního centra Masarykova nemocnice
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) je o další krok blíž získání statutu centra komplexní 
kardio vaskulární péče (CKKP) od Ministerstva zdravotnictví České republiky. V Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se v minulých dnech úspěšně usku-
tečnily první kardiochirurgické operace. KZ a její největší nemocnice je tak prvním 
zdravotnickým zařízením nejen v Ústeckém kraji, ale v celém rozsáhlém regionu se-
verozápadních Čech, které kardiochirurgické operace uskutečnilo. Kardiochirurgic-
ké oddělení v ústecké Masarykově nemocnici vzniklo 1. ledna letošního roku vedle 
kardiologické kliniky a jeho úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu 
CKKP. Vznik zdejšího kardiochirurgického pracoviště podpořil minulý měsíc během 
výjezdu kabinetu do Ústeckého kraje předseda vlády České republiky Ing. Andrej 
Babiš.

„K dnešnímu dni máme za sebou čtyři 
operace srdce, z nichž tři byly elektivní 
a čtvrtá akutní. Všichni operovaní pa-
cienti, tři muži a jedna žena ve věku 
od 50 do 67 let, měli ischemickou cho-
robu srdeční a byl jim proveden aorto-
koronární bypass. Pokud jde o techni-
ku operace, tři pacienti byli operováni 
standardním postupem, tedy s použitím 
mimotělního oběhu, jednu operaci jsme 
provedli na bijícím srdci – bez mimotěl-
ního oběhu. Všechny uvedené výkony 
hodnotíme jako úspěšné a pacienti byli 
časně propuštěni do domácí péče,“ infor-
moval zkušený kardiochirurg MUDr. Mi-
roslav Kolesár, od 1. června 2018 jme-
novaný primářem Kardiochirurgického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

„Jsem rád, že první operace dopadly 
dobře, tedy podle očekávání, a opero-
vaní pacienti jsou v pořádku. Všem čle-
nům týmu, který se na historicky prvních 
kardiochirurgických operacích v rámci 
KZ podílel, patří mé velké poděkování. 
Za vedení společnosti mohu slíbit, že vy-
naložíme veškeré úsilí k získání statutu 
CKKP, které si obyvatelé Ústeckého kraje 
zaslouží. Do získání statutu však musíme 
provoz kardiochirurgie hradit z vlastních 
prostředků,“ řekl Ing. Jiří Novák, předse-
da představenstva KZ, a. s.

„Fakt, že KZ bude provoz nového odděle-
ní hradit z vlastních prostředků až do zis-
ku rozšířeného statutu, o který minister-
stvo zdravotnictví požádala, je jasným 
vzkazem obyvatelům Ústeckého kraje. 
Představenstvo společnosti otevřením 

kardiochirurgie v největší krajské nemoc-
nici plní slib, který občanům v regionu 
před několika lety dalo, za což mu patří 
poděkování. Poděkovat se sluší také ve-
dení Ústeckého kraje, které od začátku 
deklarovalo vzniku kardiochirurgického 
oddělení a snaze KZ o rozšíření statutu 
na komplexní kardiovaskulární centrum 
jednoznačnou podporu,“ uvedl Ing. Fia-
la, generální ředitel KZ. 

„Operace srdce patří k vrcholům chirur-
gie co do vlastní náročnosti i pooperační 
péče. Pro Masarykovu nemocnici zna-
mená zahájení provozu kardiochirurgic-
kého oddělení včetně operativy další 
velký kvalitativní posun v péči o paci-
enty našeho regionu. Chtěl bych podě-
kovat všem našim zaměstnancům, kteří 
se na přípravě a rozjezdu tohoto nové-
ho oboru podíleli a věnovali přípravě 
čas i mimo pracovní dobu. A nebylo to 
opravdu jednoduché začít s něčím úplně 
novým. Mé poděkování patří také před-
stavenstvu KZ v čele s Ing. Jiřím Novákem 
za neutuchající podporu tomuto ambici-
óznímu projektu. Věřím, že se v krátké 
době zahájí přípravy projektu pro nový 
pavilon v areálu Masarykovy nemocni-
ce, kde se ještě více zlepší podmínky 
pro kardiologii i kardiochirurgii,“ vysvět-
lil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kardiochirurgické oddělení je sou-
částí kardiovaskulárního centra spo-
lečně s Kardiologickou klinikou Fa-
kulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., již vede 
přednosta prof. MUDr. Pavel Červin-
ka, Ph.D., FESC, FSCAI, a která patří 
ke špičkovým pracovištím svého druhu 
v České republice. „Zahájení činnosti 
kardiochirurgie a první úspěšně zvlád-
nuté operace jsou velkým krokem pro 
ústeckou nemocnici a Krajskou zdravot-
ní, a obrovským skokem v péči o pacien-
ty s onemocněním srdce a cév v Ústec-
kém kraji,“ míní profesor Červinka.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Rozhovor s operatérem a primářem kardiochirurgického oddělení MUDr. Miroslavem 
Kolesárem přineseme v dalším čísle časopisu Infolisty.Ing. Andrej Babiš a Ing. Jiří Novák

O diskusi byl velký zájemMinistr zdravotnictví si prohlédl i prostory Emergency

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., vítají v Masarykově nemocnici předsedu vlády ČR

Snímek z jedné z úspěšných kardiochirurgických operací v Masarykově nemocnici



KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI 6/18 

6 7www.kzcr.eu

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch navštívil teplickou 
nemocnici Nemocnice Teplice
Ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch navštívil v rámci 
výjezdu vlády ČR do Ústeckého kraje 14. května 2018 nemocnici v Teplicích, jednu 
z pěti nemocnic, které sdružuje společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ). Ministr zdra-
votnictví si nejprve prohlédl některé investiční akce v Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnici Teplice, o. z., a poté diskutoval se členy vedení společnosti a teplické ne-
mocnice. Navázal na svou návštěvu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
z letošního 19. března, kdy si prohlédl Centrum komplexní onkologické péče V Pod-
hájí, do jehož revitalizace KZ v posledních letech investovala téměř 290 milionů ko-
run včetně DPH. 

představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák, generální ředitel společ-
nosti Ing. Petr Fiala, náměstek pro řízení 
zdravotní péče KZ MUDr. Aleš Chodacki, 
za teplickou nemocnici ředitel zdravot-
ní péče MUDr. Tomáš Hrubý, zástupce 
ředitele zdravotní péče a primář chirur-
gického oddělení MUDr. Martin Sessek, 
hlavní sestra Mgr. Kateřina Vágnerová 
a primářka neurologického oddělení 
MUDr. Marta Vachová.

Předseda představenstva v diskuzi ote-
vřel téma možného dopadu kroků, které 
jsou v souvislosti s agendou lékařů – ci-
zinců třetích států realizovány v souvis-
losti s aktuální rozhodovací praxí Mini-
sterstva zdravotnictví ČR. „Nedostatek 

Ministr se seznámil i s plány chystané 
záchytné stanice

RS centrem ministra provedla primářka MUDr. Marta Vachová

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch (uprostřed) při prohlídce stavby urgentního příjmu

Ministr zdravotnictví si prohlédl stavbu operačních sálů

Zprava: Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Marta 
Vachová, primářka neurologického oddělení teplické nemocnice, Mgr. et Mgr. Adam 
Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR a Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ

Ministr zdravotnictví si prohlédl probí-
hající investiční akce v areálu teplické 
nemocnice. V červenci roku 2017 začal 
vznikat v jejím areálu pavilon operačních 
sálů a sterilizace a od loňského listopa-
du se zde buduje i objekt pro nízkopra-
hový urgentní příjem. V nových operač-
ních sálech bude realizováno veškeré 
současné spektrum operačních výkonů. 
V teplické nemocnici budou nadále pro-
váděny cévní operace a operace kloubů, 
operace břišních dutin a laparoskopické 
zákroky. Na základě rozhodnutí předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., dojde 
oproti původnímu záměru k dostavbě 
ještě jednoho nadzemního podlaží pro 
umístění ARO a JIP. Financování nejvý-
znamnější stavby posledních desetiletí 
v areálu teplické nemocnice, která má 
být dokončena v létě příštího roku, je 
zajištěno s využitím prostředků od Ús-
teckého kraje.

Ministr se seznámil například i se studií 
umístění pracoviště záchytné a protitoxi-
komanické stanice v přízemí pavilonu C 
a prohlédl si vysoce specializované zdra-
votnické pracoviště – nově zrekonstruo-
vané Centrum pro diagnostiku a léčbu 
demyelinizačních onemocnění při Neu-
rologickém oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které 
je nadregionálním centrem pro léčbu 
roztroušené sklerózy. Lékařští speci-
alisté zde sledují přes 1 400 nemoc-
ných s diagnózou roztroušené sklerózy 
mozkomíšní, z nich je téměř 900 na vy-
soce účinné biologické léčbě a dalších 
130 je léčeno novými léky cestou klinic-
kých studií. Spádovou oblastí pro teplic-
ké MS centrum je Ústecký kraj (836 183), 
Karlovarský kraj (307 049) a Liberecký 
kraj (440 177), celkem 1 583 409 oby-
vatel. Jde o více než dvojnásobek počtu 
ostatních MS center v České republice. 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch poté spo-
lečně s Ing. Jiřím Novákem, předsedou 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
a Ing. Petrem Fialou, generálním ředi-
telem společnosti, předali nový symbol 
centra primářce neurologického odděle-
ní MUDr. Martě Vachové. 

Následné debaty s ministrem zdra-
votnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem 
Vojtěchem se zúčastnili předseda 

lékařů vedl management Krajské zdra-
votní k řešení kritické personální situace 
prostřednictvím náboru lékařů ve třetích 
státech mimo Evropskou unii – projekt 
„Ukrajina“ – aktivně podporovaného ze 
strany ministerstva. Avšak v souvislosti 
s ukončením tohoto projektu a celkovou 
změnou přístupu ministerstva v oblasti 
agendy lékařů cizinců může dojít k situa-
ci, že řada zdravotnických zařízení bude 
nucena omezit dostupnost péče v zá-
kladních oborech,“ upozornil ministra 
Ing. Jiří Novák. 

„V současné době máme v nemocni-
ci více ukrajinských lékařů, kteří však 
za aktuálních podmínek komplex zkou-
šek, jejichž splnění podmiňuje vyko-
návání jejich povolání v Česku, zdárně 
neabsolvovali. Je nutno podotknout, že 
čtyři státnice v jednom dni jsou velmi 
obtížně zvládnutelné. Tristní je pro ně 
to, že pokud neuspějí u jediné ze zkou-
šek, tak neuspějí celkově. Obecně lze 

říct, že ukrajinští zdravotníci jsou velmi 
pracovití, obětaví a mají snahu dál pro-
fesně růst. Pokud ale bude tato praxe ze 
strany ministerstva pokračovat, ohrozí 
to kvůli nedostatku českých lékařů chod 
celé řady oddělení – a to nejen teplické 
nemocnice,“ popsal konkrétní situaci ře-
ditel zdravotní péče MUDr. Tomáš Hrubý.

Ministr Vojtěch uvedl, že ministerstvo 
se problematikou zabývá. „Chceme 
aprobační zkoušku upravit. Vnímám to, 
že udělat čtyři, řekněme, státnice v jeden 
den je problém. Chceme rozložit zkoušky 
na několik dní, protože úspěšnost je vel-
mi nízká, asi deset procent,“ řekl.

„Je potřeba zdůraznit, že to skuteč-
ně vnímáme jako velký problém, který 

nabourává dlouhodobě budovaný sys-
tém opatření k posílení lékařských a se-
sterských týmů cizinci na odděleních 
našich nemocnic. Přitom například 
pražské fakultní nemocnice toto řešit vý-
znamně nemusejí, a proto dopad změny 
za problém nepovažují,“ poznamenal 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala.

Debata se zdravotníky na stejné téma 
pokračovala také v lékařské knihovně 
Vzdělávacího institutu KZ v areálu ús-
tecké Masarykovy nemocnice, kde se jí 
vedle ministra zdravotnictví zúčastnili 
i předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš, 
ministryně financí ČR JUDr. Alena Schille-
rová, Ph.D., a ministryně pro místní roz-
voj ČR Ing. Klára Dostálová.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Kliniky v Krajské zdravotní – Neonatologická klinika 
Masarykova nemocnice

   

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA JE JEDENÁCTOU KLINIKOU KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI

poznatky získané studiem přímo v pra-
xi zde v Masarykově nemocnici nebo 
v dalších nemocnicích Krajské zdra-
votní,“ osvětlil význam klinik pro Uni-
verzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
její prorektor doc. Ing. Martin Novák, 
Ph.D. „Na projektu přípravy nového ob-
jektu pro Fakultu zdravotnických studií 
UJEP přímo v ústecké nemocnici velice 
intenzivně pracujeme. Investiční část 
zahrnuje zhruba 360 milionů korun, což 
jsou velké peníze, které musíme získat 
z vládou schváleného projektu na ob-
novu Karlovarského, Ústeckého a Mo-
ravskoslezského kraje,“ dodal prorektor 
ústecké univerzity, který se připojil s po-
děkováním za práci celému týmu neona-
tologického oddělení a nyní již kliniky.

Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fa-
kulty zdravotnických studií UJEP, ve svém 
vystoupení připomněl, jaké má klinika 
úkoly, a navázal: „V krátké době chce-
me akreditovat studijní obor pediatrické 
ošetřovatelství, tedy pro dětské sestry, 

a proto mě velice potěšilo založení této 
kliniky. Chci poblahopřát panu doktoru 
Hitkovi, který se stal přednostou neona-
tologické kliniky, přeji hodně úspěchu 

při jejím řízení a všem zaměstnancům 
hodně spokojenosti v práci. Naší fakul-
tě a celé klinice přeji úzkou spolupráci 
při přípravě studentů oboru pediatrické 
ošetřovatelství.“

„Masarykova nemocnice je právem hrdá 
na své neonatologické oddělení, a nyní 
kliniku, protože výsledky jsou obdivu-
hodné. Cítím jako svou povinnost za-
městnancům oddělení za jejich práci 
poděkovat, za jejich každodenní boj 
o zdraví a životy našich nejmladších. 
Jsem si plně vědom toho, že prostory, 
ve kterých se oddělení nachází, jsou 
nedostatečné. Vzhledem k rekonstrukci 
pavilonů všech dětských oddělení jsme 
prozatím museli opustit koncept přítom-
nosti matek u miminek, který považu-
jeme za naprosto nezbytný a zásadní. 
Věřím ale, že ve vizi přestavby a rekon-
strukce Masarykovy nemocnice, která 
díky velké podpoře současného před-
stavenstva Krajské zdravotní a Ústecké-
ho kraje probíhá, budeme moci rozšířit 
prostory novorozeneckého oddělení,“ 
řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Dosavadní historii novorozeneckého 
oddělení v ústecké nemocnici, jeho zá-
běr a výsledky rozvedl ve své prezenta-
ci MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta 
nové kliniky.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Zleva: MUDr. Josef Liehne, Ing. Petr Fiala, Mgr. Radek Scherfer, doc. Ing. Martin 
Novák, Ph.D., Ing. Jiří Novák a MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (uprostřed), vpravo 
místopředseda představenstva společnosti Mgr. Radek Scherfer, vlevo prorektor ústecké 
univerzity doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Kolektiv Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

11 KLINICKÝCH PRACOVIŠŤ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

KARDIOLOGICKÁ KLINIKA

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ 
KLINIKA

OČNÍ KLINIKA

KLINIKA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE

KLINIKA UROLOGIE A ROBOTICKÉ 
CHIRURGIE

DĚTSKÁ KLINIKA

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, 
PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ 
MEDICÍNY
KLINIKA ORL A CHIRURGIE 
HLAVY A KRKU

RADIOLOGICKÁ KLINIKA

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a ústeckou 
Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od 1. června 2018 již jedenáct 
klinik. Nově k současným deseti klinickým pracovištím přibyla Neonatologická klini-
ka Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jejím přednostou 
se stal MUDr. Patrik Hitka, Ph.D. Slavnostního aktu ustavení, které se uskutečnilo 
v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní se zúčastnili zástupci 
vedení Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., před-
nostové klinik a členové vedení ústecké UJEP a Fakulty zdravotnických studií UJEP 
(FZS).

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a Fakulty zdravotnických stu-
dií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 
2008, kdy byly v ústecké nemocnici 
ustaveny první dvě kliniky, kardiologic-
ká a neurochirurgická. O pět let později 
k nim přibyla gynekologicko-porodnic-
ká klinika a rok nato dalších pět klinik 
– dětská, oční, úrazové chirurgie, uro-
logie a robotické chirurgie a klinika an-
esteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny. Klinika ORL a chirurgie hlavy 
a krku FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., byla slavnostně ustavena 
4. září 2017 a 22. ledna letošního roku 
slavnostní akt patřil Radiologické kli-
nice FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

„Krajská zdravotní a univerzita usilují 
o to, aby se ústecká Masarykova ne-
mocnice stala nemocnicí univerzitního 
typu. Ustavování klinik jako společných 

k prohloubení vzájemné spolupráce pro 
něj poskytne pozemky přímo v areálu 
Masarykovy nemocnice,“ připomněl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. Krátkou prezen-
tací záměr univerzity vybudovat objekt 
FZS UJEP v areálu ústecké Masarykovy 
nemocnice shrnul Ing. Petr Fiala, gene-
rální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

„Neonatologické oddělení, jehož půso-
bení ustavení kliniky předcházelo, loni – 
stejně jako společnost Krajská zdravotní 
– oslavilo deset let existence. A v posled-
ních letech už takřka jako klinika působi-
lo, protože na něm probíhala pregraduál-
ní i postgraduální výuka a ve spolupráci 
s gynekologicko-porodnickou klinikou 
pořádaly kongresy a semináře nejen 
krajského, ale také republikového vý-
znamu, jako například neonatologické či 
perinatologické dny,“ řekl Ing. Petr Fiala, 
který poukázal na spolupráci ústeckých 
specialistů s mosteckými kolegy. V Čes-
ké republice je pouze 12 perinatologic-
kých center, z nichž dvě jsou v Ústeckém 
kraji, jedno při neonatologické klinice 
v Ústí nad Labem, druhé v mostecké ne-
mocnici. Obě tedy pracují pod hlavičkou 

pracovišť je v současnosti tou správnou, 
logickou cestou, jak mohou obě strany 
toto úsilí naplňovat. Krajská zdravotní 
vítá záměr UJEP postavit objekt pro Fa-
kultu zdravotnických studií, proto jako 
jeden z mnoha dalších kroků směřujících 

Krajské zdravotní, a. s. „Jsme na ně hrdí 
a chceme je takto udržet,“ zdůraznil ge-
nerální ředitel. 

„Ustavení každé kliniky považujeme 
za velmi důležité, protože naši studenti 
a studentky mají možnost uplatnit své 
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Krajská zdravotní otevřela v mostecké nemocnici lékárnu 
v nových prostorách
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) v pondělí 28. května 2018 v Nemocnici Most, o. z., 
otevřela v nově zrekonstruovaných prostorách nemocniční lékárnu. Jde o další krok 
v plánované dlouhodobé revitalizaci mostecké nemocnice, která začala – stejně jako 
v dalších čtyřech krajských nemocnicích – s příchodem nového představenstva spo-
lečnosti v roce 2014. Loni 4. prosince KZ zprovoznila v pořadí již šestou nemocniční 
lékárnu v Centru komplexní onkologické péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., v areálu V Podhájí. 

Nemocnice Most

Pásku slavnostně přestřihli (zleva): MUDr. Petr Najman, Ing. Petr Fiala, Ing. Jiří Novák 
a Mgr. Olga Mučicová

Lékárna v nových prostorách mostecké nemocnice už slouží veřejnosti

Nemocniční lékárna je nyní 
v 1. nadzemním podlaží budovy A

Slavnostního otevření mostecké nemoc-
niční lékárny se zúčastnili Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva KZ, Ing. Petr 
Fiala, generální ředitel KZ, Mgr. Olga Mu-
čicová, hlavní farmaceut KZ, MUDr. Petr 
Najman, ředitel zdravotní péče Nemocni-
ce Most, o. z., a hlavní sestra mostecké 
nemocnice Mgr. Šárka Gregušová. 

„Loni na podzim přístrojová komise 
ministerstva zdravotnictví po našem 
tříletém úsilí přiznala pro mosteckou 
nemocnici magnetickou rezonanci. To 
bylo hlavním předpokladem, abychom 
veřejnou část nemocniční lékárny rekon-
struovali a přemístili z prostor, kde bude 
právě magnetická rezonance. Očekává-
me také, že lékárna, kterou nyní v no-
vých prostorách slavnostně otevíráme, 
má předpoklady pro navýšení výdeje 
léků a dalších zdravotnických potřeb. 
Vedení KZ má zájem a snahu stabilizo-
vat pracovníky ve všech sférách, takže je 
logické, že i kolektiv této nemocniční lé-
kárny chceme udržet. Přeji klidnou práci 
všem v těchto krásných prostorách,“ řekl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
KZ.

„Děkuji všem, kdo jste se zasloužili o to, 
jak teď nemocniční lékárna vypadá. 

Jsem přesvědčen, že toto důstojné místo 
skutečně vytvoří předpoklady pro zvýše-
ní zájmu veřejnosti. A vy budete mít větší 
radost z práce, když se bude ekonomicky 
dařit. Dík patří představenstvu, které ve-
dle těch velkých investičních akcí myslí 
i na ty zdánlivě menší,“ uvedl Ing. Petr 
Fiala, generální ředitel KZ.

Nemocniční lékárna pro veřejnost je nyní 
v 1. nadzemním podlaží budovy A, kam 

se přemístila z 1. podzemního podla-
ží, což přináší lepší dostupnost jejím 
klientům. Vybavení a zařízení lékárny 
je zcela nové, design interiéru, stejný 
jako v ústeckém areálu V Podhájí, bude 
uplatněn jako jednotící při plánovaných 
rekonstrukcích dalších Nemocničních 
lékáren KZ. Cena stavební části dle ve-
řejné zakázky je 3 363 112,45 Kč včetně 
DPH, cena z veřejné zakázky za vybavení 
lékárny je 1 723 811 Kč včetně DPH. Celé 

financování se uskutečnilo z vlastních 
zdrojů KZ.

Generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala na zá-
věr prezentoval právě realizované a při-
pravované investiční akce v mostecké 
nemocnici. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Ústecká neurochirurgie se na americkém kongresu 
pochlubila svou prací Masarykova nemocnice
Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., o sobě 
dává pravidelně vědět na mezinárodních prestižních kongresech a konferencích moderní 
špičkové medicíny. Na přelomu měsíce dubna a května letošního roku to bylo ve městě 
New Orleans na kongresu American Association of Neurological Surgeons (AANS). 

V sekci cerebrovaskulární (cévní one-
mocnění mozku) za evropskou asociaci 
mezi třemi řečníky vystoupil přednosta 
ústecké neurochirurgické kliniky profesor 
MUDr. Martin Sameš, CSc., spolu s pro-
fesorem Lucou Reglim z neurochirurgie 
v Univerzitní nemocnici Zürich a profeso-
rem Mikou Niemelou z Helsinek. 

„Ústecká neurochirurgie zahájila v osm-
desátých letech jako první v České repub-
lice operativu mozkových aneuryzmat 
v akutním režimu. Mezinárodní uznání 
získala postupně i na poli operací karotic-
kých tepen, v oblasti indikací a provádění 
mozkových bypassů a též při léčbě cév-
ních arteriovenózních malformací. Právě 

hodnocení souboru neprasklých arterio-
venózních malformací bylo tématem sdě-
lení na AANS kongresu 2018. Komplexní 
cerebrovaskulární centrum (KCC) v Ústí 
nad Labem dosahuje mimo jiné špičko-
vých evropských parametrů také v léčbě 
mozkových mrtvic mechanickou trombolý-
zou. Tato revoluční metoda se provádí 
v našem kraji nejčastěji v České republice 
v počtu na jeden milion obyvatel. Sou-
časně je známo, že nejlepší data a čísla 
v léčbě mozkových mrtvic má v Evropě 
Německo a Česká republika. Vystoupení 
na prestižním kongresu v United States of 
America (USA) bylo dalším mezinárodním 
úspěchem a potvrzením vysokého stan-
dardu našeho komplexního cerebrovas-
kulárního centra v péči o naše nemocné,“ 
řekl přednosta kliniky prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc.

Kongres AANS (American Association of 
Neurological Surgeons) je každoroční 
akcí amerických neurochirurgů s účastí 
kolem čtyř až pěti tisíc specialistů z USA 
a celého světa. AANS byla založena jako 
Harvey Cushing society v roce 1931, 
v současné době má více než deset tisíc 
členů.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Přednosta neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. (vpravo)

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ ŘEKLA JASNÉ NE DALŠÍMU JEDNÁNÍ O LUŽICKÉ NEMOCNICI A POLIKLINICE 

Krajská zdravotní reaguje na informace, které se objevily v některých médiích po jed-
nání krajských radních se starosty ze Šluknovského výběžku dne 6. června 2018.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., 
řeklo již v minulosti jasné ne dalšímu 
jednání o Lužické nemocnici a poliklini-
ce s městem Rumburk. Problematikou 
se představenstvo společnosti zabýva-
lo na svém jednání již 27. dubna 2018 
a předseda představenstva Ing. Jiří No-
vák a generální ředitel Ing. Petr Fiala se-
známili s tímto rozhodnutím 2. května 
Radu Ústeckého kraje.

„Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., 
vzalo na vědomí informaci o zajištění 
zdravotní péče ve Šluknovském vý-
běžku s ohledem na aktuální vývoj 
poskytování zdravotní péče v Lužické 

nemocnici a poliklinice. Poskytování 
zdravotní péče neshledává jako udrži-
telné, a to ani v případě realizace urči-
tých okamžitých opatření a případného 
zúžení stávajícího rozsahu poskytování 
zdravotní péče. Představenstvo roz-
hodlo, že v současné době není možný 
návrat k původním podmínkám a není 
možné jednat ani o podmínkách no-
vých,“ zdůraznil jednomyslný postoj 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
jeho předseda Ing. Jiří Novák. 

„Víme o tom, že většina radních Ústec-
kého kraje obnovení jednání s městem 
Rumburk nepodporuje,“ dodal. 

Další jednání s městem Rumburk Rada 
Ústeckého kraje, která pro Krajskou zdra-
votní, a. s., plní funkci valné hromady 
společnosti, také odmítla. Svůj nesou-
hlas s obnovou jednání Ústeckého kraje 
s městem Rumburk o podmínkách převzetí 
nemocnice Ústeckým krajem deklarova-
la v usnesení ze svého jednání, které se 
uskutečnilo 2. května. O změnách poměrů 
Krajská zdravotní, a. s., nebyla nikým ofici-
álně zpravena. Za současné situace a zna-
losti všech problémů, se kterými se rum-
burská nemocnice potýká, stále setrvává 
na svém již ustáleném názoru.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Do děčínské porodnice jezdí maminky ze Šluknovského 
výběžku přes Německo

Krajská zdravotní dokončila rekonstrukci oddělení nukleární 
medicíny v chomutovské nemocnici

Nemocnice Chomutov

Zleva: Ing. Petr Fiala, MUDr. Irena Voříšková, Ing. Jiří Novák a MUDr. Aleš Chodacki

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) dokončila druhou etapu rekonstrukce a modernizace 
Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z. Slavnostního otevření a pre-
zentace se ve čtvrtek 7. června 2018 zúčastnili členové vedení KZ, a. s. – Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva, a generální ředitel Ing. Petr Fiala, a také MUDr. Irena Vo-
říšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 
Zrekonstruo vanými prostory je provedl MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleár-
ní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
a Nemocnice Chomutov, o. z. 

„První etapa obnovy nukleární medicíny 
v chomutovské nemocnici, kterou jsme 
završili v roce 2016, přišla na 25 milionů 
korun, tato druhá část rekonstrukce oddě-
lení byla investicí za 17,8 milionu korun. 
Celkem jsme do nukleární medicíny v Cho-
mutově investovali téměř 43 milionů korun 
včetně DPH. Vedení společnosti splnilo, co 
si předsevzalo – do obou pracovišť, která 
jsou součástí komplexního onkologického 
centra, tedy v ústecké Masarykově nemoc-
nici a v chomutovské nemocnici, Krajská 
zdravotní s výraznou finanční podporou 
Ústeckého kraje investovala dohromady 
více než 160 milionů korun včetně DPH. 
Výsledkem je nejmodernější nukleární pra-
coviště v České republice a všem, kdo se 
na této proměně podíleli, patří velké podě-
kování,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ.

„Modernizace nukleární medicíny náleží 
k systémovým investičním akcím, kte-
ré probíhají ve všech nemocnicích Kraj-
ské zdravotní. Jsem rád, že se ji podařilo 
úspěšně dokončit. Chci upozornit na to, 
že než dojde k úspěšnému završení každé 
takové investiční akce, stojí to mnoho úsi-
lí a musí se často přijmout řada opatření. 
Ing. Jiří Novák, který stojí od roku 2014 

v čele představenstva KZ, absolvoval bez-
počet náročných jednání, aby pro investice 
zajistil finanční prostředky. Za to mu patří 
velké poděkování,“ upozornil Ing. Petr Fia-
la, generální ředitel KZ.

„Za tyto okamžiky jsem velmi šťastná. Je 
totiž vidět, že naše nemocnice se posouvá 
dál, prostředí se zlepšuje pro pacienty, ale 
i pro zaměstnance. Obě skupiny to velice 
oceňují. Je vidět, že se na chomutovskou 
nemocnici nezapomíná. Chci panu před-
sedovi představenstva poděkovat, protože 
to je určitě jeho zásluha, stejně jako panu 
generálnímu řediteli a celému vedení KZ. 
Doufám, že takových okamžiků budeme 
mít čím dál více,“ řekla MUDr. Irena Voříš-
ková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Prezentaci rekonstrukce oddělení nukle-
ární medicíny v chomutovské nemocnici 
přítomným zprostředkoval jeho primář 
MUDr. Aleš Chodacki. 

Druhá etapa rekonstrukce Oddělení nuk-
leární medicíny Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z., navazuje 
na první část modernizace této součásti 
komplexního onkologického centra. Zmo-
dernizované prostory konvenční nukleární 

medicíny včetně nové laboratoře pro pří-
pravu radiofarmak byly do běžného provo-
zu uvedeny k 1. 5. 2016. 

Investiční záměr pro II. etapu moderniza-
ce byl vyvolán v souvislosti s rozšířením 
přístrojového vybavení a poskytovaných 
služeb oddělení, vše v návaznosti na již 

Vyšetřovna SPECT/CT, 
přístroj SPECT GE DISCOVERY

uskutečněnou I. etapu, ve které byl umís-
těn přístroj SPECT/CT. 

Rozšíření provozu navazovalo na již fungu-
jící provoz stávající vyšetřovny SPECT/CT. 
Do zrekonstruovaných prostor II. části jsou 
nově umístěny další diagnostické přístro-
je – přístroj SPECT GE DISCOVERY pořízený 
za 11 milionů Kč včetně DPH (investice má 
být podpořena Ústeckým krajem – SOHZ 
2018), a starší přístroje – gamakamera 
Cardio C a planární kamera MB 9200.

Dále zde jsou nově zřízeny místnosti ovla-
doven těchto diagnostických přístrojů, 
pracovna pro technika oddělení, čekárna 
pro nenaaplikované pacienty a hygienická 
smyčka pro personál. S těmito úpravami 
rovněž souvisí úprava veškerých instalací 
– rozvodů vody, kanalizace, vytápění, elek-
troinstalace a vzduchotechniky.

Plánovaný účel užívání a provoz doplňu-
je provoz oddělení nukleární medicíny 
ve 4. NP a 1. NP.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

INVESTICE BYLY PODPOŘENY ÚSTECKÝM KRAJEM

Když porodnice v Lužické nemocnici v Rumburku přestala v dubnu loňského roku přijímat 
ženy k porodu, Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Dě-
čín, o. z., bylo připraveno rodičky ze Šluknovského výběžku okamžitě přijímat. Co nového se 
od té doby na oddělení událo, jsme se zeptali primáře oddělení MUDr. Petera Krause.

Nemocnice Děčín

NAPSALI JSTE NÁM
PODĚKOVÁNÍ NOVOROZENECKÉMU ODDĚLENÍ
Nedávno jsem musela nastoupit v 40 + 0 do porodnice. Po přijetí jsem byla přesunuta 
na pokoj šestinedělí, kde jsem čekala narození miminka. Od neděle se o mě staraly 
sestřičky z šestinedělí, po porodu sestřičky z novorozeneckého oddělení.

Nikdy bych nevěřila, jak mi tyto zaměstnankyně (skvělé dámy) mohly tak neuvěřitelně 
krásně zpříjemnit pobyt u vás, „podotýkám sestřičky“!

Díky nim můj porod, ač císařským řezem, byl velmi, velmi příjemný... Nikde jsem se 
nesetkala s tak příjemnými, slušnými a ochotnými usměvavými sestřičkami jako 
na tomto oddělení!

Opravdu 100% výkony, které jsem od této nemocnice nečekala. 

Jsou to SESTRY s velkým srdcem a pracovním nasazením...
Gabriela Červenková

Primář gynekologicko-porodnického oddělení děčínské nemocnice MUDr. Peter Kraus

„Jezdí k nám rodit především rodičky podle 
místa bydliště, když ze Šluknovského výběž-
ku to k nám mají přes sousední Německo blíž 
než do jiných zařízení,“ říká děčínský primář.

Co rodičkám nabízíte?
Svou velikostí můžeme nabídnout výhody 
malé porodnice rodinného typu. Je to náš 
bonus, kdy se můžeme rodičkám věnovat 
individuálně, osobněji. Jsme pozitivně naklo-
něni alternativním porodům, respektujeme 
porodní plány, dokážeme je předem zkonzul-
tovat či pomoci s jejich sestavením. Předpo-
rodní péče probíhá v útulných předporodních 
plně klimatizovaných pokojích, které mají 
k dispozici balón, sedací vak pro úlevové 
polohy a žebřiny. Využíváme všech možných 
prostředků k tlumení bolesti od přírodních 
možností, jako je teplá voda, aromaterapie 
či muzikoterapie. Z lékových forem nabízíme 
porody v epidurální analgezii, a to 24 hodin 
denně, dále přidýchávání Entonoxu, což je 
kyslík s rajským plynem. Doprovod u poro-
du je pro nás samozřejmostí, bez poplatku 
a v kteroukoliv denní dobu. Pokud je vše v po-
řádku, tatínek si může přestřihnout pupečník 
a preferujeme poporodní bonding – miminko 
na bříško – ihned po porodu. Rádi pořídíme 
první společné foto. Na památku dostanou 
maminky kartičku s váhou miminka, měříme 
miminko až druhý den po porodu, abychom 
je netraumatizovali. Na oddělení šestinedělí 
mohou maminky využít dva nadstandardní 
pokoje, kde může přespat i doprovod. Naše 
oddělení preferuje systém rooming-in. Mi-
minko je s maminkou neustále a pod naším 
dohledem se maminky učí o něj pečovat. Ješ-
tě bych rád zdůraznil nadstandardní službu 
našich laktačních poradkyň, které jsou na te-
lefonu 24 hodin denně.

Jaké novinky se vám podařilo zavést během po-
sledního roku a s  jakým ohlasem se u maminek 
setkaly?
Nově jsme pořídili maminkám na šestinedělí 
elektrické odsávačky. Nyní můžeme již hod-
notit, že jejich pořízení bylo pro maminky 
významným přilepšením v komfortu. Rovněž 
epidurál se nám nově podařilo zajistit na ce-
lých 24 hodin. Další novinkou je zmíněné 
neměření miminek těsně po porodu, jejich 
koupání je rovněž posunuto na vhodnější 
dobu. Jsme nakloněni individuálním přáním 
maminek. 

Co musí budoucí maminka podstoupit, aby moh-
la bez problémů dorazit k  porodu do  nemocnice 
v Děčíně?
Stačí jen, když se u nás maminka zaregistruje 
prostřednictvím sepsání porodopisu, ale bez 
obtíží ji přijmeme i bez předchozího sepsání. 

Při té příležitosti ji rádi seznámíme s naším 
porodním sálem včetně oddělení šestinedě-
lí. Porodopisy sepisujeme každý všední den 
od 8.00 do 14.00 hodin. Od 38. týdne k nám 
mohou maminky chodit i na natáčení monito-
rů, kde jim porodní asistentka ráda zodpoví 
všechny dotazy týkající se porodu či porod-
ního plánu. 

Jste v  Děčíně na  gynekologicko-porodnickém 
oddělení ve  funkci již přes rok, co se za  tu dobu 
změnilo?
Ke stávajícím poradnám pro těhotné, rizikové 
poradně a ostatním ultrazvukům jsme znovu 
oživili prvotrimestrální screening, kterému 
se u nás věnují dva certifikovaní lékaři. Dnes 
je výhodou pro maminky, že je plně hrazený 
zdravotní pojišťovnou. Dále jsme nově navá-
zali úzkou spolupráci s IVF centrem ISCARE 
v Praze. Zajišťujeme komplexní dovyšetře-
ní neplodného páru včetně diagnostických 
operací a následnou přípravu k intrauterinní 
inseminaci či IVF cyklu. I za tak krátkou dobu 
působení jsme dosáhli již několika úspěchů 
ve smyslu úspěšného otěhotnění. Novinkou 
gynekologické části je zřízení několika po-
raden, a to centra onkogynekologické péče, 
poradny pro léčbu děložních myomů a uro-
gynekologické poradny s atestovaným léka-
řem. V té provádíme komplexní řešení statiky 
pánevního dna a inkontinence, tzn. vyšetření 
včetně urodynamiky a cystoskopie, konzer-
vativně i operačně. V roce 2017 jsme splni-
li počet výkonů a také technicky splňujeme 
podmínky pro zařazení do center pro urogy-
nekologii. Plánujeme zřízení dětské gyneko-
logie a poradny pro endometriózu. Všechny 
poradny bychom rádi umístili do prostor nově 
zrekonstruované vily v areálu nemocnice. 
V blízkém budoucnu je rovněž v plánu rekon-
strukce porodního sálu a stanice šestinedělí.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí



Zjistit nejen to, jak jsou na tom s fyzickou kondicí, ale hlavně pomoci 
onkologicky nemocným dětem, přišlo dvaašedesát příznivců pohybu 
na konci května do ústeckého letního kina. 

V prostorách kulturního stánku proběhl druhý ročník charitativní akce 
Brutal Kruháč race. Stejně jako v loňském roce putoval výtěžek z akce 
ve prospěch centra vysoce specializované hematoonkologické péče 
pro děti v ústecké Masarykově nemocnici. Celkem se podařilo organi-
zátorům netradičního závodu nashromáždit neuvěřitelných 34 tisíc Kč.

„Jsme rádi za každou pomoc. Získané finanční prostředky použijeme 
na dovybavení a zkrášlení našeho oddělení, abychom malým pacien-
tům co nejvíce zpříjemnili pobyt v nemocnici,“ poděkovala za finanční 
dar Mgr. Marie Lulková, vrchní sestra Dětské kliniky Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 
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Miminka hospitalizovaná v teplické nemocnici ohlídají nové 
monitory dechu Nemocnice Teplice

Brutal Kruháč race pomáhal onkologicky nemocným dětem
Masarykova nemocnice

Novorozenecká stanice Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., získala v úterý 15. května 2018 dvacet 
nových monitorů dechu v hodnotě 40 tisíc Kč od Nadace Křižovatka. Tento 
bezpečnostní systém pomáhá zdravotníkům zachraňovat miminka tím, že 
trvale detekuje pohyby dítěte a pokud se dechová akce zastaví, spouští zvu-
kový a optický signál.

MUDr. Jaroslav Procházka, primář Dětského a dorostového oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., uvedl, že monitory dechu pomá-
hají nejen v péči o novorozence, ale také o malé kojence. „Monitory využí-
vají kromě zdravotníků stále častěji i maminky, které si je mohou zapůjčit 
po odchodu domů,“ poděkoval primář.

„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro 
miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společ-
nosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těch-
to citlivých přístrojů téměř ve všech nemocnicích v České republice,“ řekla 
při předání monitorů dechu Miloslava Stibůrková, regionální manažerka 
Nadace Křižovatka pro Čechy. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny 
uspořádala seminář pro nelékařský personál

Masarykova nemocnice

Josef Kočí pomáhá ostatním. Za podporu a rozvoj zdravotních 
programů a zdraví získal cenu Ď Masarykova nemocnice
Mgr. Josef Kočí přišel v padesáti letech o prsty a část dlaní. Nevzdal se. A co víc. 
I přes svůj zdravotní handicap v ústecké nemocnici pomáhá lidem, kteří jsou na tom 
podle lékařů lépe než on. 

Bývalému pedagogovi a vojákovi z povolání, který 
u armády sloužil 26 let, se změnil život v roce 2006, 
kdy podstoupil banální zákrok, při němž se však 
rozjely skryté komplikace. „Je to asi na takové bázi, 
jako když se člověk řízne a přijde o celou ruku,“ po-
pisuje Mgr. Josef Kočí. Počátek zdravotních problé-
mů pojmenovat nechce. Svěří se ale, že mu praskla 
v těle cévka a nastalo vnitřní krvácení. „Dlouho to 
krvácelo nepozorovaně. Neměl jsem žádné signály, 
že je něco špatně,“ rozhodí rukama. Pak upadl na tři 
měsíce do kómatu. Selhaly mu plíce, ledviny, játra. 
Když se probudil, měl amputované obě nohy a lékaři 
mu oznámili, že přijde i o ruce. Nakonec přišel „jen“ 

o prsty a část dlaní. Momenty v nemocnici, kdy se dozvídal celou pravdu, prý nebyly 
ty nejhorší. „Člověk žije ve zvláštním prostředí. Naperou vás antidepresivy. Nejhorší 
jsou první tři měsíce doma. Tam už je člověk sám se svým problémem a musí se po-
prat s každodenními věcmi,“ zvážní. Po roce už ale přemýšlel o tom, jak by se mohl 
vrátit do práce. Jak sám říká, projevil se v něm zase voják. „V armádě jsem vypracová-
val krizové plány. Takže i pak jsem si jeden takový udělal. A když mi sestřička řekla, 
že mám cvičit, tak jsem cvičil, bral jsem to jako rozkaz,“ vypráví zase s úsměvem. 

Naučil se tak rychle chodit s protézami a byl zcela soběstačný. A přes kurz sociální 
rehabilitace se dostal zpět do Masarykovy nemocnice, kde předtím několik měsíců 
bojoval o život. „Pan Kočí byl ve velmi vážném stavu. Přestože zůstal trvale invalid-
ní, začal u nás pracovat na rehabilitačním oddělení. Pomáhá pacientům, kteří jsou 
na tom ve většině případů lépe než on. Díky tomu, že má osobní zkušenost, pomáhá 
lidem, jak se orientovat v sociálních příspěvcích nebo také ve zdravotnických pomůc-
kách,“ popisuje hlavní sestra Markéta Svobodová. 

Ročně v nemocnici Josef Kočí spolupracuje s tisícovkou pacientů. Jedná třeba i s lid-
mi, kterým zachrání život pouze rychlá amputace končetiny, ale oni se jí brání. „Jsem 
schopný změnit jejich rozhodnutí do dvaceti minut. Říkám jim: Lepší dobrá protéza 

než špatná noha.“ Když nepomůže ani 
to, začne jim vyprávět svůj příběh. 

V květnu roku 2012 získal prestižní Cenu 
Olgy Havlové, jako vůbec první Severo-
čech v historii. Od předsedy představen-
stva Krajské zdravotní, a. s., obdržel také 
v roce 2012 zvláštní děkovný list za vý-
znamnou práci pro společnost Krajská 
zdravotní, a. s.

Nyní se Josef Kočí dočkal dalšího oceně-
ní, a to ceny Ď 2018 v kategorii Cena Ď 
primáře MUDr. Vladimíra Kozy za podpo-
ru a rozvoj zdravotních programů a zdra-
ví. „Na ocenění jsem hrdý. Beru to jako 
ocenění celé Masarykovy nemocnice, jíž 
jsem zaměstnancem,“ dodal skromně 
Mgr. Josef Kočí.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., se stal čestným 
členem Slovenské urologické společnosti (SUS). Titul mu výbor SUS udělil při 
příležitosti 25. výroční konference. Ocenění je projevem díků za mimořádné od-
borné a lidské úsilí, kterým MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přispěl k rozvoji robotické 
chirurgie na Slovensku. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., se stal 
čestným členem Slovenské urologické 
společnosti Masarykova nemocnice

Cenu Ď za Mgr. Josefa Kočího v Praze 
převzal MUDr. Josef Liehne (vpravo)

Mgr. Josef Kočí

Přednášky například na témata Všímáš si 
hlavy?, Péče o pacienta po traumatu krční 
páteře, 500 g nebo 150 kg? Obojí zvládne-
me, ale také workshopy s názvem Bezpečná 
kanylace. Bezpečná infuzní linka, Kanylace 
pomocí ultrazvuku a Neodkladná resuscita-
ce byly náplní Krajského semináře anestezie 
a intenzivní péče pro nelékařský zdravotnický 
personál, který se uskutečnil v polovině květ-
na v přednáškových prostorách Vzdělávacího 
institutu Krajské zdravotní, a. s., za účasti de-
vadesáti odborníků. Akci uspořádala Klinika 

anesteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny Fakulty zdravotnických studií Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM). 

„Osobně hodnotím akci jako zdařilou. Napl-
nila své cíle: pokračuje dialog mezi středním 
zdravotnickým personálem napříč Krajskou 
zdravotní a stoupá úroveň nelékařských pre-
zentací. O workshopy byl mimořádný zájem, 
který potvrzuje trend používání moderních 

metod ultrazvukového zobrazení i v práci ne-
lékařů,“ uvedl MUDr. Daniel Nalos z KAPIM, 
který byl spolu s vrchní sestrou jednotek in-
tenzivní péče KAPIM Bc. Libuší Čočkovou od-
borným garantem letošního semináře s ane-
steziologickou tematikou.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí



První květnovou neděli proběhlo v nově zrekonstruované cuk-
rárně Majlisa setkání maminek a dětí předčasně narozených 
v Nemocnici Most, o. z. Setkání se zúčastnila regionální koor-
dinátorka neziskové organizace Nedoklubko paní Markéta Ku-
čerová a také sestřičky z nedonošeneckého oddělení mostecké 
nemocnice. 

Prostředí bylo velmi příjemné, děti měly k dispozici spoustu 
hracích koutků a maminky potěšila skvělá obsluha. V průběhu 
akce mohly maminky nedonošených dětí napsat na papírové 
srdíčko vzkaz pro jiné maminky, které se ocitly v podobné si-
tuaci. Setkání bylo velmi dojemné, ukápla i nejedna slzička. Je 
nádherné vidět malé nedonošené děti, jak rostou, a současně 
sledovat jejich spokojené rodiče. 

Další akci uspořádalo Mateřské centrum Barborka dne 13. 5. 
2018 na Den matek v mosteckém parku Šibeník. Jednalo se 
o rychlochodecké závody kočárků, tzv. strollering. Cílem této 
akce je motivovat maminky na mateřské dovolené k pravi-
delnému pohybu a sportu. Výtěžek bude věnován neziskové 
organizaci Nedoklubko, která pomáhá předčasně narozeným 
dětem a jejich rodičům. Všichni účastníci mohli dle vlastního 
uvážení darovat jakoukoliv částku nad rámec startovného. 
V areálu bylo možno vyzkoušet si jízdu na koních, aktivity týmu 
silniční bezpečnosti, malování na obličej, hry a další zábavné 
činnosti. 

Petra Bláhová, staniční sestra 
dětské a dorostové oddělení, Nemocnice Most, o. z.

Maminky psaly vzkazy na papírová srdíčka

Děti měly k dispozici i spoustu hracích koutků
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Krajská zdravotní uspořádala konferenci INTERLAB 2018
Masarykova nemocnice

Setkání předčasně narozených dětí
Nemocnice Most

Poděkování našim zdravotníkům
Nemocnice Děčín

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
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MUDr. Miroslav Kolesár
vykonává funkci primáře 
kardiochirurgického oddělení.

Masarykova 
nemocnice v UL, o. z.

Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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MUDr. Dalibor Jílek, CSc.,
vykonává funkci primáře 
oddělení klinické imunologie 
a alergologie.

Masarykova 
nemocnice v UL, o. z.
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MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.,
vykonává funkci přednosty Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

PODĚKOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉMU PERSONÁLU
Protože 12. květen je Mezinárodním 
dnem ošetřovatelek, tak hlavní sestra 
Mgr. Danuše Tomášková měla moc hez-
ký nápad – obdarovat sestřičky a další 
ošetřující personál děčínské nemocnice 
alespoň malou pozorností.

Původní záměr byl obdarovat personál 
květinou. Bohužel se nám nepodařilo 
sehnat dostatek financí, a tak jsme se 
rozhodly oslovit základní školy (ZŠ Jílové 
a KZŠ Nativity), jestli by jejich žáci nebyli 
ochotni vyrobit pro sestřičky přáníčka.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat pa-
ním učitelkám a zejména dětem za cca 

200 ks opravdu nádherných přáníček. 
Pan Ing. Valdemar Grešík věnoval malé 
balíčky s čaji, za což také děkujeme.

V pátek 11. 5. jsme tedy obešly všechna 
oddělení děčínské nemocnice s těmito 
dárečky a reakce sestřiček byla často 
dojemná: „Za 40 let, co tu pracuji, se mi 
ještě nic podobného nestalo.“ a někdy 
úsměvná „Co blbnete? “

Myslím si, že všechny sestřičky byly 
potěšeny, někdy příjemně překvapeny 
a často právě dojaty, a my s nimi.

Hlavní sestra ještě ve spolupráci s ma-
jitelkou salonu La Krása paní Věrou 

Jarošovou přidala další dáreček. Ses-
třičky mohou využít 50% slevu na ja-
koukoliv vybranou službu v tomto salo-
nu (masáže, kosmetika, kadeřnictví...). 
Salon La Krása byl za rok 2017 oceněn 
jako TOP salon ČR v kosmetickém oddě-
lení. Pro velký zájem se akce prodloužila 
do konce června.

Rozhodly jsme se, že příští rok opět 
něco vymyslíme, protože sestřičky si to 
za svou práci určitě zaslouží. Ještě jed-
nou za odvedenou práci děkujeme.

Anna Navrkalová 
koordinátorka dobrovolníků

Regionální mezioborovou odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří 
s názvem INTERLAB 2018 uspořádalo Oddělení klinické biochemie Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Nad akcí, která se 6. června 
uskutečnila v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravot-
ní, a. s., převzal záštitu generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.

„Oceňuji, že tuto odbornou akci odděle-
ní klinické biochemie ústecké Masaryko-
vy nemocnice pořádá a konferenci mohu 
slíbit podporu i v dalších jejích roční-
cích,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Na programu bylo devět přednášek pre-
zentovaných ve dvou blocích. Mezi před-
nášejícími měl kromě pořádajícího od-
dělení klinické biochemie, dětské kliniky 
ústecké Masarykovy nemocnice a jejích 
dalších oddělení, jako jsou patologické, 
transfuzní, soudního lékařství a toxikolo-
gie a psychiatrické oddělení zastoupení 
i Ústav laboratorní diagnostiky Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady v Praze. 

Na téma „Markery sepse“ hovořil jeho 
přednosta MUDr. Jan Špička, MBA.

„Byli jsme potěšeni velkým zájmem 
a účastí na této konferenci. Doufám, že 
přednesené prezentace obohatily všech-
ny přítomné. Poděkování patří i sponzo-
rům, bez kterých by se tato akce nemoh-
la konat. V závěru byli všichni pozváni 
na další již 15. ročník,“ zhodnotila letoš-
ní odborné setkání Ing. Pavla Eliášová, 
vedoucí Oddělení klinické biochemie 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která 
byla odborným garantem konference. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí Ing. Pavla Eliášová, odborný garant 
konference

Pobyt na dětské traumatologii zpříjemnil malým pacientům 
kouzelník Masarykova nemocnice

Z netradiční návštěvy se 1. června těšili malí pacienti hospitalizovaní na od-
dělení dětské chirurgie – dětském úrazovém centru v ústecké Masarykově 
nemocnici. V tento sváteční den, ve který se po celém světě slaví Mezinárodní 
den dětí, zavítal na oddělení místopředseda představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., Mgr. Radek Scherfer, jenž dětem přivezl plyšové hračky. Dalším hos-
tem byl kouzelník Milan Lysák z Děčína. Celý kouzelnický program byl posklá-
dán tak, aby děti alespoň na chvíli zapomněly na své stonání.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 
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Basketbalisté věnovali 25 tisíc korun dětskému oddělení 
Nemocnice Děčín

Basketbalisté z klubu ARMEX Děčín navštívili Dětské oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. S sebou přinesli 
šek v hodnotě 25 tisíc korun.

„Basketbalovému klubu za peníze moc děkujeme. Použijeme je 
na zlepšení dětské herničky, která to už nutně potřebuje,“ pro-
zradila primářka dětského oddělení MUDr. Renata Přibíková.

Peníze basketbalisté získali z prodeje triček na play-off a dalších 
suvenýrů. S dětským oddělením v děčínské nemocnici spolupra-
cují dlouhodobě. Na Vánoce například přinesli dětem dárky. Fi-
nanční dar poskytli poprvé.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Basketbalisté na dětském oddělení děčínské nemocnice

Konference centrálních operačních sálů a sterilizace 
v Masarykově nemocnici potvrdila potřetí svou prestiž

Masarykova nemocniceNa Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akade-
mii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Mostě v rámci akce 
„Na zdrávce hravě a zdravě“ se 24. dubna uskutečnil 2. ročník soutěže poskytování 
první pomoci pro žáky z 8. tříd základních škol Mostecka.

Soutěž připravili vyučující a žáci Střední 
zdravotnické školy v Mostě pod vede-
ním Mgr. Radky Koubové: „Naši žáci se 
zhostili role figurantů, maskérů a roz-
hodčích. Odborné učitelky dohlížely 
na správnost výkonů, pomáhaly hod-
notit, ale také žákům ze ZŠ vysvětlova-
ly správné postupy při záchraně života 
nebo poskytnutí první pomoci.“

Čtrnáct čtyřčlenných družstev ověřova-
lo své znalosti a dovednosti na čtyřech 
venkovních stanovištích. Žáci ošetřovali 
nejenom poranění po pádu dvou brusla-
řů, ale i popáleninu vařícím čajem, zlo-
meninu ruky, tepenné krvácení po po-
ranění kuchyňským nožem, tržnou ránu 
na hlavě, ale poskytovali i první pomoc 
při bezvědomí. 

„Proč jste zařadili do soutěže i tak těžký 
úkol jako je první pomoc při bezvědo-
mí?“ zeptali jsme se jedné z vyučujících 
předmětu první pomoc Mgr. Vladimíry 
Müllerové: „Domníváme se, že se nejed-
ná o výjimečnou situaci. Dali jsme tak 
žákům možnost, aby si vyzkoušeli na fi-
guríně masáž srdce.“

Mezi doprovodný program akce patřilo 
i promítání instruktážního filmu o první 
pomoci a ukázka použití cvičného AED 
(automatický externí defibrilátor). 

Vítězem soutěže se stala základní ško-
la V. Talicha v Mostě, která obsadila 
1. a 3. místo. 2. místo v soutěži v první 
pomoci patřilo žákům Základní školy 
Litvínov-Hamr. Ceny pro vítěze a zdra-
votnický materiál připravila Krajská zdra-
votní, a. s. Žáci si uvědomili, jak je první 
pomoc důležitá pro běžný život.

„Celou soutěž jsme pojali jako motiva-
ci k tomu, aby se otázce první pomoci 
žáci a vyučující na základních školách 
pečlivě věnovali. Vždyť zdraví a život je 
to nejcennější, co máme“, řekla na závěr 
ředitelka školy Ing. Jitka Hašková. 

PaedDr. Soňa Valušková
zástupkyně ředitelky školy
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Při srážce dvou bruslařů poskytovali první pomoc žáci 
základní školy Nemocnice Most

Žáci se zhostili role � gurantů, maskérů a rozhodčích, učitelky dohlížely na správnost 
výkonů

 

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 17. května a v pátek 18. května třetí 
ročník prestižní odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masa-
rykovy nemocnice s mezinárodní účastí zdravotníků. Akce se uskutečnila v prostorách Kampu-
su Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I letos byl pro účastníky konference 
nachystán společenský večer, který se každoročně odehrává na lodi plující krásným labským 
údolím. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

Všechny přítomné v úvodu konference po-
zdravil ředitel zdravotní péče ústecké Masa-
rykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne. „Je mi 
velkou ctí, že vás mohu již potřetí jménem 
vedení zdravotní péče ústecké Masarykovy 
nemocnice přivítat na konferenci centrálních 
operačních sálů, u jejíhož zrodu stál primář 
MUDr. Ivan Humhej s vrchní sestrou Petrou 
Abrahamovou. Kdykoliv vstoupím do krásné-
ho areálu Kampusu, neubráním se vzpomín-
kám na starý areál naší nemocnice. Na dnes 
již zbouranou porodnici, kde se narodily 
tisíce Ústečanů včetně mne. V místech kde 
se nacházíme, byl v roce 1927 otevřen chi-
rurgický pavilon s moderními sály. Zde jsme 
začínali naši odbornou kariéru pod vedením 
slavné poválečné generace chirurgů. Byla to 
tvrdá škola, na sálech občas lítaly pinzety 

a jehelce, ale i jadrná slova. Ale byla tu krás-
ná atmosféra, prostě srdce nemocnice. A po-
kud se mi po něčem při výkonu této mé funk-
ce stýská, tak je to právě práce na operačním 
sále,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

Jednotlivé přednášky třetího ročníku konfe-
rence byly zařazeny do jednotlivých bloků 
napříč medicínskými obory a tématy, se kte-
rými se lze na centrálních operačních sálech 
potkat. První sekce byla ve čtvrtek 17. května 
věnována kardiochirurgii, jež nově vznikla 
v ústecké Masarykově nemocnici. Důležitá 
na operačním sále je bezpečnost, na kterou 
upozornili přednášející ve druhé části. Ve tře-
tí části přednášející pohovořili o miniinvaziv-
ních operačních přístupech. Prevence stresu 
a syndromu vyhoření, Dezinfekce a hygiena 
jako prevence infekcí, těmto tématům se 

věnovaly zbylé dva čtvrteční bloky. Důleži-
tými profesemi na každém operačním sále 
jsou kromě chirurgů rovněž anesteziologové 
a perioperační sestry. Právě těmto zdravot-
nickým oborům se věnoval program v pátek 
18. května. 

Odborným garantem konference, na kterou 
přijeli do Ústí nad Labem zdravotníci ne-
jen z nemocnic v České republice, ale také 
ze sousedního Slovenska, byl MUDr. Ivan 
Humhej, primář Oddělení centrálních operač-
ních sálů a centrální sterilizace Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. „Velice mě potěšil tradičně 
velký zájem o naši multioborovou konferenci 
jak ze strany pasivních účastníků, tak zejmé-
na přednášejících, kdy během dvou dnů za-
znělo čtyřicet šest odborných sdělení,“ dodal 
MUDr. Ivan Humhej.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 

Osobnosti české medicíny – prof. Jan 
Betka, přední český otorinolaryngolog, 
přednášel v Krajské zdravotní

Masarykova nemocnice
V přednáškovém cyklu „Osobnosti české medicíny“, který Krajská zdravotní zahájila na jaře 
2016, se představil další z významných lékařských specialistů. Do Ústí nad Labem přijel 
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 
1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole. Setkání se uskutečnilo ve středu 30. května 2018 
tradičně v konferenčních prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., v areálu 
ústecké Masarykovy nemocnice. 

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

„Budeme mluvit o tom, co jsem zažil v oto-
rinolaryngologii za posledních čtyřicet let. 
O tom, jak se ten obor zásadně změnil, 
jaké nové operace se začaly dělat, kam po-
kročil – z relativně jednoduchého ve velmi 
specializovaný chirurgický obor. Přednášku 
mám připravenou tak, že bych rád ukázal, 
co se změnilo během několika dekád nejen 
v medicíně, ale vůbec na světě. Je tedy ne-
jen o medicíně…,“ prozradil profesor Betka 
před svým vystoupením, určeným především 
mladším lékařským kolegům.

Historii oboru v ústecké Masarykově nemoc-
nici krátce připomněl MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 

– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. Ta je podle jeho slov dlouhá a za-
jímavá. „Tento obor přinesl Masarykově ne-
mocnici hodně úspěchů a je nutno zdůraznit, 
že spolupráce s panem profesorem Betkou je 
dlouhodobá a velmi prospěšná,“ řekl. 

Emeritní přednosta kliniky ORL a chirurgie 
hlavy a krku největšího zdravotnického zaří-
zení v Česku, jímž motolská fakultní nemoc-
nice je, dlouhodobě úzce spolupracoval s pri-
mářem oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

MUDr. Karlem Slámou. Mimo jiné jako od-
borný garant podzimních celostátních odbor-
ných konferencí, které emeritní primář Sláma 
třiadvacet let organizoval. Jako projev uznání 
práce ústeckého primáře nese konference 
od roku 2015, na návrh předsedy České spo-
lečnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku, název „Slámův den“. V tradici, kterou 
MUDr. Karel Sláma starší založil, pokračuje 
jeho syn MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednos-
ta loni ustavené Kliniky ORL a chirurgie hlavy 
a krku Fakulty zdravotnických studií Univer-
zity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí



Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s vámi podělila o úplně 
první setkání a zkušenosti se stomií. Jelikož jsem původní pro-
fesí dětská sestra, setkala jsem s prvním pacientem stomikem 
až někdy v 80. letech, kdy jsem začala pracovat na chirurgic-
kém oddělení s dospělými pacienty. Můj první pohled na sto-
mii pro mě znamenal tak trošku šok. Stomie po operaci vypa-
dala trochu jinak, než jak ji známe dnes. Byla často velkých 
rozměrů, střevo nebylo otevřené, bylo oteklé. Střevo bylo vždy 
podvlečené pojistným kolíkem nebo profilovým drénem, kte-
rý měl na koncích zavírací špendlík. Dosti často byl profilový 
drén přišit ke kůži, takže prakticky znemožňoval řádné ošetření 
peristomálního okolí a přiložení stomické pomůcky bez bolesti 

pacienta. Často docházelo k nekrózám a k poškození peristomální kůže, což vedlo k vleklé-
mu hojení poškozených míst a stomik trpěl bolestí při každém kontaktu macerované peristo-
mální kůže se stolicí či močí. Stomie se tehdy snášela a vyšívala ke kůži až 12. operační den. 

PRŮŘEZ VÝVOJEM STOMICKÝCH POMŮCEK BĚHEM 18 LET A CÍLE STOMAPORADNY

modelových destiček s možností výběru 
umělých stomií, edukačních písemných či 
obrázkových materiálů. V případě, že s tím 
pacient souhlasí, účastní se praktického 
nácviku spolu s pacientem na ošetřování 
stomie přímo na našem chirurgickém oddě-
lení. Spolupráce rodiny je důležitá, protože 
mnohdy dochází k přehnané lítosti nebo 
naopak k bagatelizování problémů stomiků. 
Tyto situace v nich vyvolávají pocit méněcen-
nosti, deprese a stavy absolutní beznaděje. 

Úkolem stomasestry je příbuzným vysvětlit, 
že střevní vývod není nemoc. Jen vzájemná 
úcta, pokora, přirozená nutnost si pomáhat 
a taktní jednání může stomikům pomoci 
snášet život s vývodem snadněji.

Před operací pacient aktivně se stomasest-
rou spolupracuje a společně vyhledává op-
timální místo stomie, které v den operace 
zakreslím. Je důležité, aby si pacient při hle-
dání vhodného místa sedl rovně na židli (ne-
seděl v polosedě a ukázal tak všechny kožní 
záhyby), lehl si (aby na operačním stole ne-
měl zakreslené místo vlivem povolené břišní 
stěny na boku) a stoupl si (aby místo zakres-
lení nebylo pod převisem břišní stěny).

Hlavním cílem práce celého zdravotnického 
personálu je zajistit schopnost pacienta při-
způsobit se novému životu se stomií, doko-
nalé zvládnutí techniky ošetřování stomie, 
pomoc psychicky se vyrovnat s novým způ-
sobem života, naučit se soběstačnosti, zno-
vunabytí ztraceného sebevědomí a návrat 
k plnohodnotnému životu. V terminálním 
stádiu onemocnění se účastníme na péči 
o stomického pacienta ve spolupráci s ro-
dinou nemocného, snažíme se zajistit mož-
nost důstojného a klidného odchodu ze ži-
vota. Redukujeme všechny negativní faktory 
okolo pacienta na minimum.

Součástí mojí práce je pomoc při výběru 
vhodného stomického systému a orientaci 
v sociální problematice. První pohovor s pa-
cientem, pokud jde o plánovaný výkon, vedu 
již před operací v naší stomické poradně, kdy 
je pacient schopen lépe vnímat a vstřebávat 
informace, neboť ho nebolí operační rána. 
Pohovor většinou navazuje na informace 
od lékaře chirurga, který pacientovi pečlivě 

Dlouhá cesta od Jánošíkova pásu

Pohled na historickou nástěnku stomických sáčků

Pohled na nástěnku se současnými stomickými sáčky 

Dnes, i když je pojistný kolík v některých 
případech nutný, se stomie otevírá a vyšívá 
hned v den operace. Průměr stomie již není 
zdaleka tak velký, ale pohybuje se okolo 
35–50 mm. Tehdy mě však nejvíce šokova-
ly stomické pomůcky bez kvalitní kosmeti-
ky, které pacienti se stomií používali. Byly 
to tzv. Jánošíkovy pásy. Jánošíkův pás se-
stával z plastové destičky s otvorem nebo 
plastovým pevným kruhem a pásem, který 
se nedal příliš dlouho udržet v čistotě. Plas-
tovým kruhem se protáhl svačinový sáček 
a do něj se jímal střevní obsah. Pacient si 
ošetřil okolí stomie Schmiedenovou pastou 
tak, aby si co nejvíce chránil kůži od výměš-
ků. Okolí stomie si obložil buničinou, přilo-
žil si a upevnil pás. Toto byl stomik nucen 
opakovat mnohokrát denně, neboť výměšky 
prosakovaly do buničiny. Stolice byla nejen 
cítit, ale mnohdy ztrpčovala život i tím, že 
prosákla přes oděv. Buničina prosáknutá vý-
měšky se drolila a dráždila kůži v okolí sto-
mie. O diskrétnosti a bezpečnosti pomůcky 
se tenkrát nedalo vůbec mluvit. Stomik byl 
v té době téměř vyloučen ze společenského 
života. Nefungovala žádná poradna pro sto-
mické pacienty. 

S nástupem do funkce staniční sestry na chi-
rurgické stanici dospělých pacientů jsem byla 
požádána, abych se věnovala pacientům se 
stomií. Každoročně nám přibývají v našich 
nemocnicích stovky nově operovaných ne-
mocných, kterým byla po operaci vyvedena 
stomie. Naštěstí přibývá pacientů, kterým se 
vyvede stomie jen dočasně. Vzhledem k ná-
růstu pacientů se stomií jsem cítila stále ak-
tuálnější potřebu vytvořit systém komplexní 
ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Za vel-
kého pochopení bývalého primáře jsme 
na našem chirurgickém oddělení otevřeli 
v roce 2000 poradnu pro stomiky. Je sou-
částí tzv. čisté chirurgické operační stanice 
oddělení A v mostecké nemocnici.

Pro pacienty znamená stomie hluboký zásah 
do osobního, pracovního, ale i společen-
ského života. Ztráta možnosti normálního 
vyprazdňování střev je provázena velkým 
množstvím změn a omezení samotného pa-
cienta i jeho nejbližšího okolí. Bez pomoci 
lékařů a sester je často přiváděn do stavu na-
prosté bezmocnosti a deprese. Právě sestry 
jsou většinou těmi osobami, na něž se upíná 
pozornost pacienta po operaci. Od zdravot-
nického personálu se očekává pomoc při 
zvládání potíží spojených s ošetřováním 
stomie. Sestra musí dokonale zvládnout 
nejen techniku ošetřování stomie, ale musí 
umět vyřešit i nejrůznější potíže vyskytující 
se zejména v počátečním období. Musí být 
i dokonalým psychologem, protože každý 
pacient je individualita vyžadující rozdílný 
přístup a v neposlední řadě musí často do-
kázat zapojit rodinu tak, aby nepovažovala 
stomii za podřadnou, nečistou či obtěžující.

Náplní činnosti stomaporadny je péče o pa-
cienty se stomií v době před operací, v době 
pooperační – během celé hospitalizace, ale 
i v období, kdy je již pacient v domácím ošet-
řování. Poradna stomasestry je vybavena 
kancelářskou technikou. Hlavním cílem je 
řídit péči o stomické pacienty, vedu si vlast-
ní dokumentaci a dispenzarizaci. Snažím se 
navázat kontakt s pacientem nenásilným, 
ale cíleným hovorem, mapuji rodinné a so-
ciální zázemí. K dispozici mám dostačující 
množství kvalitních a diskrétních pomůcek 
včetně kosmetiky zastoupené všemi firmami 
na českém trhu. V současné době je na trhu 
osm distributorů ConvaTec, Coloplast, 

Dansac – Hartmann, Distrimed, Eakin, Sab-
rix, Weland a B. Braun. Každá firma má ši-
roké portfolio stomických pomůcek. Téměř 
každým rokem přichází s nějakou novinkou 
pro pacienty a vzhledem k opravdu dobré 
spolupráci mám možnost nabídnout všem 
pacientům pružně vhodnou stomickou 
pomůcku.

V poradně máme dostatek propagačního 
materiálu k výuce pacientů, jejich rodin-
ných příslušníků i zdravotnického personá-
lu. Snažím se vytvořit systém individuální 
péče o stomiky, zajišťuji komunikaci mezi 
pacientem a jeho rodinou. Úspěch zákro-
ku závisí na psychické přípravě nemocné-
ho a je nutné, aby s ním stomasestra byla, 
pokud možno, denně v kontaktu. Dle jeho 
přání spolupracuji také s partnerem či jiným 
členem rodiny. Příbuzný se zde dozvídá vše 
o stomiích. Edukace probíhá pomocí DVD, 

vysvětlí, o jaký druh onemocnění se jedná. 
Na edukačních materiálech mu ukazuji, jak 
stomie vypadá. Jak bude probíhat její ošet-
řování… Předběžně seznámím pacienta se 
sortimentem stomických pomůcek a kosme-
tiky na trhu. Pacient si vybírá stomický sáček 
podle typu navrhované stomie s tím, že finál-
ní rozhodnutí padne v době pooperační, až 
bude pacient schopen na stomii pohlédnout 
a začít s nácvikem ošetřování stomie. Výběr 
stomického sáčku závisí na typu stomie, 
na stavu peristomálního okolí, typu kůže, 
kožních řas, věku pacienta, jeho aktivitách, 
eventuálně na jeho případném handica-
pu. Pacientovi nabízím, aby si ze sortimen-
tu sáčků vybíral sáček jako spodní prádlo 
a pokud mu nebude z jakéhokoliv důvodu 
vyhovovat (podtékání, alergické reakce aj.), 
může ho vyměnit nebo kombinovat s jiným 
sáčkem od stávající či jiné firmy podle jeho 
momentálních potřeb.

S praktickým nácvikem ošetřování stomie 
začínáme, až když se pacient cítí schopen za-
čít. Ve chvílích, kdy je pacient ještě upoután 
na lůžko, učí se ošetřovat stomii sledováním 
práce sestry. Postupně denně přidáváme in-
formace. Edukace pacienta probíhá denně 
se mnou nebo zastupující sestrou, ve večer-
ních hodinách a o víkendech se službu ma-
jící sestrou v koupelně u zrcadla 2x denně, 
i když je stomický sáček prázdný. Než paci-
enta propustíme, zjišťuji zpětnou vazbou, 
zda pacient či rodinný příslušník, pokud se 
praktické výuky zúčastnil, ošetřování stomie 
perfektně zvládá, nebo zda bude nutná do-
pomoc agentury domácí péče. I v případě, 

že je stomik naprosto soběstačný, zůstává 
i po propuštění z nemocnice se mnou v úz-
kém kontaktu a případné problémy s ošet-
řováním stomie spolu řešíme buď v ústavní 
stomaporadně po telefonické dohodě nebo 
kdykoliv 24 hodin denně po telefonu. Vše 
odvisí od daného problému. Pokud některý 
pacient ošetřování nezvládá, ať je to z důvo-
du poruchy jemné motoriky rukou, zrakové-
ho handicapu, příliš vysokého věku, a žije-li 
pacient sám v domácnosti, kontaktujeme 
agenturu domácí péče, která o pacienta 
dále pečuje. Při zjištění sociálních problémů 
kontaktujeme pečovatelskou službu nebo 

ústavní sociální sestru, která kontaktuje so-
ciální odbor městského úřadu.

Za posledních 18 let doznal vývoj stomic-
kých pomůcek obrovský posun. V podstatě, 
i když neexistuje univerzální stomická po-
můcka, vhodná pomůcka se dnes v širokém 
sortimentu všech firem nalezne téměř pro 
každou, i komplikovanou, stomii. Protože 
ideálních stomií a pacientů s ideální břišní 
stěnou je jako šafránu. Převažují pacienti 
spíše s mírně, někdy více komplikovanými 
stomiemi. Přesto se snažíme, aby se pacien-
ti mohli vrátit k plnohodnotnému životu, aby 
byly respektovány odlišnosti potřeb stomiků 
a jejich právo na důstojný lidský život.

Bohužel není možné zde uvést všechny jíma-
če. Je to jen zlomek ze široké škály sortimen-
tu stomických pomůcek. Pomůcky jsou dnes 
bezpečné, diskrétní, flexibilní, s okamžitou 
přilnavostí, dobře kopírující břišní stěnu, 
s hojícími účinky v lepicí hmotě v podlož-
ce sáčků. Sáčky jsou vybavené filtry, které 
již velmi dobře eliminují zápach výměšků. 
Sáček je potažený voděodolnou netkanou 
textilií, která má tělovou barvu s nahlížecím 
okénkem umožňujícím snadnější nalepení 
sáčku a kontrolu stomie. 

Tak jak prošly vývojem operační techniky 
a vývoj samotných stomických pomůcek, do-
šlo i k velkému rozvoji příslušenství včetně 
kosmetických přípravků pro stomiky. 

Jana Hyklová, vrchní sestra 
Chirurgické oddělení

Nemocnice Most, o. z. 
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KRUŠNÉ HORYTEPLICE

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

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

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

ZE ZEMĚ
DO VANY

WWW.LAZNETEPLICE.CZ
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Odborné a vzdělávací akce 
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

Středisko konferenční a marketingové podpory 
místo konání

21.–22. 6. 2018 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Tisá
17. 9. 2018 Workshop Point-of-Care ultrasonografie 

pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s.
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL

září 2018 Světový den srdce Prostranství před OC Forum
5. 10. 2018 Slámovy ORL dny Hotel Větruše, Ústí nad Labem

11. 10. 2018 Výroční vědecká konference KZ, a. s. Hotel Větruše, Ústí nad Labem
12. 10. 2018 29. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad ÚK – kongresový sál
18. 10. 2018 6. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín

1. 11. 2018 Onkologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
1. 11. 2018 15. kardiologický den UJEP Kampus – červená aula

13. 11. 2018 VII. Internistický den v Ústí nad Labem Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
16. 11. 2018 Ošetřovatelská péče v geriatrii Obecní sál Ryjice

říjen–listopad 4. ročník praktického kurzu extrakčních 
vaginálních operací 

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny II, III

30. 11. 2018 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL 
6. 12. 2018 58. Otologický den Větruše, Ústí nad Labem
6. 12. 2018 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny II, III
7. 12. 2018 10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční 

– MOSt 2018
Most

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

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

Emergency proškolilo příslušníky kriminální policie 
ve Starých Splavech

Masarykova nemocnice

Výuka KPR za pomoci AED. Na snímku Tomáš Pollach, Vojtěch Fišera a v pozadí primářka 
MUDr. Jana Bednářová 

Školení první pomoci ve Starých Splavech
Výuka obvazové techniky se skupinou 
kriminalistů

Ve dnech 24. a 25. května proběhlo v rekreačním areálu PČR ve Starých Splavech 
školení první pomoci pro příslušníky z ústecké kriminální policie. 

Organizátorem celé akce byl 
plk. Mgr. Martin Charvát, vedoucí obo-
ru všeobecné kriminality, se kterým 
jsem navázal spolupráci v prosinci mi-
nulého roku v rámci přípravy na odbor-
nou konferenci Emergency 2018. Poté 
jsme se dohodli na pokračování naší 
spolupráce a byl jsem pozván na jejich 
team-building, kde jsem měl přednést 
první pomoc pro jeho spolupracovníky 
z týmu. Na celé akci se podílela i prim. 
MUDr. Jana Bednářová a kolega Tomáš 
Pollach z našeho oddělení Emergency, 
které jsem poprosil o výpomoc. 

Naším plánem bylo učit první pomoc 
teoretickou i praktickou, a to jinak, než 
v učebně a u stolu a s PC. V terénu, 
bezprostředně s maximem vzájemné 
komunikace.

Do celé akce jsme se bohužel připojili 
až později, a to po prvním informativním 
večeru a po ranním ostrém čtrnáctiki-
lometrovém pochodu kolem Máchova 
jezera. Zúčastnilo se cca 40 zaměstnan-
ců krajské kriminální policie za školen-
ce a současně hostitele a vyzyvatele 
a za školitele a Emergency my tři. Ško-
lenci se rozdělili do 2 skupin, aby ško-
lení bylo opravdu interaktivní a všem 
dostupné. Současně probíhal sportovní 
turnaj, takže naše přítomnost byla všu-
de vítaná. Ve stanu, který zapůjčili hasiči 
pro případ špatného počasí probíha-
lo školení v resuscitaci včetně použití 

automatického externího defibrilátoru 
(AED) se simulací různých rytmů. Pod-
statnou částí bylo vyzkoušet si důvtip 
a improvizaci při poskytování první po-
moci, naučit se, jak přistupovat k posti-
ženému, který nejeví známky života. Jak 
zjistit stav vědomí a zhodnotit, zda posti-
žený dýchá a jak správně zahájit laickou 
resuscitaci, kterou si všichni procvičili 
na figuríně. V další části měli možnost 
provádět kardiopulmonální resuscitaci 
(KPR) pomocí automatického externího 
defibrilátoru, který nám zapůjčila ZZS 
ÚK. Někteří kriminalisté si vyzkoušeli na-
programovaný scénář náhlé zástavy obě-
hu, přičemž prováděli KPR pomocí AED 
a jeho pokynů. Přibližně 10minutová re-
suscitace dala zabrat nejednomu z nich. 
Nechyběly ani dotazy z jejich praxe nebo 
z osobního života, a tak se otevřela 

celkem zajímavá diskuze. Venku pak 
probíhala výuka obvazové techniky, za-
jištění poraněného v terénu, znehybnění 
pacienta a jeho transport ať už bez vyba-
vení, s minimálním vybavením či s jed-
noduchou primitivní lékárničkou. Teorie, 
jak postupovat v terénu, jako jednotlivec 
sám beze všeho, bez telefonu, pouze 
s vlastní zkušeností a vlastní rozvahou.

Školení probíhalo celé odpoledne, poté 
večer, opět venku u ohně, jsme při grilo-
vání a poslechu hudby probírali autone-
hody z nejrůznějších pohledů a názorů 
všech přítomných.

Sice jsme přišli o úvodní večer a ost-
rý pochod, ale druhý den už nás nemi-
nula interaktivní hra našich školenců. 
Vytvořili jsme za Emergency tříčlennou 

soutěžící skupinku a prošli předepsanou 
trasu za současného plnění úkolů na ur-
čených stanovištích. Nedopadli jsme 
špatně, umístili jsme se právě uprostřed, 
což na nováčky nebylo nejhorší.

Odpoledne proběhlo vyhodnocení 
celé akce a slavnostní ukončení team-
-buildingu. Domluvili jsme se na další 
spolupráci, o účasti na naší konferen-
ci a na zavedení tradice společných 
setkání.

Školení v netradičním duchu bylo pří-
nosné pro obě strany a velmi přátelské. 
Za Emergency se těšíme, že další ročníky 
absolvujeme včetně náročných fyzických 
testů, zkoušek a cvičení.

Vojtěch Fišera 
Emergency

Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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9. 6. 2018 se v odpoledních hodinách konal pod taktovkou hlavní 
sestry Mgr. Danuše Tomáškové dětský den ve spolupráci s dobro-
volníky a zaměstnanci Nemocnice Děčín. Zúčastnila se i všeobec-
ná zdravotní pojišťovna, kde si dospěláci nechali změřit krevní 
tlak a hladinu tuku v krvi. Kromě soutěží (hry zapůjčilo Mateřské 
centrum Bělásek Děčín) na děti čekal skákací hrad, zvířátka ze 
ZOO Děčín a oblíbená stanoviště PČR, hasičů s nastříkanou pěnou 
a Agility. Nechybělo oblíbené malování na obličej. Děti byly obdaro-
vány sladkostmi, bublifukem, pastelkami, omalovánkami, pexesem 
a spoustou jiných dárečků. Po absolvování všech soutěží si přišly 
děti pro párek v rohlíku. Zábavné odpoledne provázené písničkami 
z pohádek nám všem kolem třetí hodiny překazil vydatný déšť. Ale 
i tak se akce zdařila. Odcházející děti i rodiče byli spokojení. Všem, 
kteří se podíleli na zabezpečení dětského dne, moc děkujeme!

Dětský den se konal i za přispění sponzorů, kterými byly 
Metrostav a.s., Zempra DC s.r.o., Metall Quatro spol. s r.o., 
Billa, spol. s r. o., Karel Blecha, Mgr. Radek Zounek, Podla hářství 
Hájek, Jan Majer, Promedica Praha Group, a.s., Rossmann,spol.s r.o., 
Občerstvení u Václava, Natura s.r.o. a Valdemar Grešík, a kterým 
tímto děkujeme.

Anna Navrkalová, koordinátorka dobrovolníků
Nemocnice Děčín, o. z.

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ,  a.  s., k  zasílání příspěvků a  zajímavých námětů do  tohoto 
časopisu. O  čem chcete v  Infolistech číst, o  čem chcete diskutovat, eventuálně tip na  osobnost, pracoviště nebo 
diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty jsou Vaším 
časopisem! 
Kontakt: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

Dětský den v Nemocnici Děčín 
Nemocnice Děčín

Nemocnice v Žatci přerušila provoz dětského 
a novorozeneckého oddělení, Krajská zdravotní je připravena 
pacienty přijímat

Dočasné přerušení provozu lůžkového dětského a novorozeneckého oddělení 
od 1. května 2018 oznámila Nemocnice Žatec, o.p.s. Krajská zdravotní, a. s., se svými 
pěti nemocnicemi největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, je připrave-
na rodičky a dětské pacienty z Žatecka přijímat.

„Krajská zdravotní patří se svými nemocnicemi v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostě a Chomutově k předním poskytovatelům zdravotní péče v České republice. 
Proto považuji za zcela přirozené nabídnout obyvatelům oblasti, ve které nyní budou 
dětská a novorozenecká lůžka chybět, zázemí v některé z krajských nemocnic,“ uvedl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

„Budoucím maminkám a dětským pacientům, respektive rodičům, kteří budou mít 
o tuto péči poskytovanou naší nemocnicí zájem, můžeme nabídnout kromě péče zku-
šených lékařů a sester také příjemné moderní prostředí nedávno zrekonstruované-
ho oddělení. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 478 032 124, případně 
478 032 164,“ informoval MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., Žatecku nejbližší krajské nemocnice. 

„Jsme připraveni okamžitě přijímat rodičky ze Žatecka a zajistit jim kvalitní péči,“ 
potvrdil také zástupce ředitelky zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Chomutov, o. z., primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Michal 
Zeman, Ph.D. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Krajská zdravotní, a. s.


