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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení čtenáři,
dovolte mi hned v úvodu konstatovat, že Krajská zdravotní je 
ekonomicky zdravou společností, což může těšit nepochybně 
jak její vedení a management, tak i jejích 6 800 zaměstnanců. 
K takovému prohlášení nás opravňuje kladný výsledek hospoda-
ření za rok 2016, přičemž ziskového hospodaření jsme dosáhli 
ve všech pěti nemocnicích spadajících pod Krajskou zdravot-
ní, a. s. Představenstvo jej projednalo poslední březnový den 
na svém slavnostním jednání v ústeckém IBS Hotelu Vladimir 
a vzápětí jsme výsledky loňského roku a také plány pro ten le-

tošní prezentovali na tiskové konferenci zástupcům médií. Podrobněji se s nimi můžete i vy, 
čtenáři Infolistů, seznámit na straně 3 tohoto vydání.
Jestliže jsem na začátku hovořil o všech, kdo mají radost z prosperity Krajské zdravotní, my-
slel jsem pochopitelně také – a především – na pacienty všech našich pěti zdravotnických 
zařízení v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Právě k nim, občanům, 
kteří využívají zdravotní péči v nemocnicích Krajské zdravotní, směřujeme naši snahu o dal-
ší rozvoj, rekonstrukci a modernizaci areálů i jednotlivých oddělení a jejich přístrojového 
vybavení. A to pochopitelně bez dobrého hospodaření nejde dlouhodobě a s perspektivou 
uskutečňovat.
Proto si přeji, aby se pozitivní trend Krajské zdravotní podařilo udržet také v dalším období, 
aby se nám nadále dařilo postupně naplňovat cíle, které vycházejí z hlavního úkolu Krajské 
zdravotní, jímž je poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče. Zároveň děkuji za aktivní 
přístup a pomoc všem, kteří se na činnosti největšího zdravotnického zařízení v Ústeckém 
kraji podílejí – zaměstnancům, představitelům Ústeckého kraje, členům představenstva 
i dozorčí radě. 
Plánů má Krajská zdravotní opravdu hodně, postupně vás budeme o letošních investičních 
akcích podrobněji informovat v novém seriálu časopisu Infolisty, který startuje v tomto čísle 
na stranách 4 a 5. 

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Krajská zdravotní měla loňský rok úspěšný a do nemocnic dále investuje

Rok 2016 byl pro Krajskou zdravotní, a. s., která pro Ústecký kraj spravuje pět ne-
mocnic, úspěšný. A dosavadní výsledky hospodaření v prvních měsících letošního 
roku ukazují, že také rok 2017 by mohl udržet pozitivní trend ekonomiky společ-
nosti umožňující postupnou obnovu nemocnic a zdravotnické techniky v posled-
ních letech. Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2016 a ak-
tualizace finančního a investičního plánu, které schválilo představenstvo Krajské 
zdravotní, a. s., na svém jednání 31. března 2017 v ústeckém IBS Hotelu Vladimir.

Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2016 
je zisk ve výši 6 615 579,34 Kč, přičemž ziskové-
ho hospodaření bylo dosaženo ve všech nemoc-
nicích Krajské zdravotní, a. s. Celkové náklady 
činí 6 336 174 984,57 Kč, celkové výnosy činí 
6 342 790 563,91 Kč.
Kladné hospodaření Krajské zdravotní, a. s., po-
tvrzuje i předběžný výsledek hospodaření společ-
nosti k 28. 2. 2017. Je jím zisk ve výši 14,78 mi-
lionu Kč, přičemž plánovaným výsledkem 
hospodaření za měsíc únor 2017 je zisk ve výši 
3,08 milionu Kč. Za celý rok 2017 je plánováno 
ziskové hospodaření ve výši 434 tisíc Kč, v reálu 
tedy jako vyrovnané. 
„Představenstvo společnosti schválilo také 
návrh aktualizace finančního a investičního 
plánu Krajské zdravotní, a. s., pro rok 2017, 
který je zpracován s kladným výsledkem hos-
podaření ve výši 479 428 Kč, celkové náklady 
činí 6 671 016 819 Kč a celkové výnosy pak činí 
6 671 496 247 Kč. Plánovaný výsledek hospo-
daření všech nemocnic, sdružených do Krajské 
zdravotní – a to považujeme za důležité a jen 
potvrzující výsledek předchozích let – je rovněž 
kladný. Aktualizovaný celkový objem investičních 
aktivit v roce 2017 činí 851 milionů 538 tisíc Kč. 
Významné investice jsou plánovány do všech pěti 
nemocnic,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s.

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2017 
V NEMOCNICÍCH KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Nemocnice Děčín: Proběhne rekonstrukce největ-
šího pavilonu I – interních oborů, se zateplením 
a výměnou dveří a oken včetně dílčích vnitřních 
úprav (cena dle veřejné zakázky 27 041 000 Kč 
včetně DPH), spojených mj. také s plánovanou 
přístavbou objektu pro instalaci magnetické re-
zonance a umístění nového vestibulu (za před-
pokládanou cenu 24 856 000 Kč včetně DPH). 
Probíhá příprava projektové dokumentace pro 
výstavbu nových operačních sálů a urgentního 
příjmu (rozpočet dle studie 242 milionů Kč včet-
ně DPH).

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: Rekon-
strukce dětského pavilonu D, kdy kromě zateple-
ní a výměny dveří a oken bude pavilon opatřen 
nástavbou celého nového nadzemního podlaží 
(projektová cena 77 milionů Kč včetně DPH). Před 
pavilonem O, v němž sídlí protetické oddělení, 
bude zrekonstruováno parkoviště, kde se rozšíří 
počet parkovacích míst ze současných 25 na 50 
(projektová cena 4,8 milionu Kč včetně DPH). 
Ústecká onkologie V Podhájí získá novou zateple-
nou fasádu s novými okny, v areálu bude zřízena 
nemocniční lékárna (vše za 16 916 000 Kč včetně 
DPH). Rekonstrukcí prochází v roce 2017 onko-
logický stacionář (za 7 040 000 Kč včetně DPH) 
a rekonstrukcí v roce 2018 projde také parkoviště 
(předpokládaná cena 2 400 000 Kč včetně DPH). 
Nemocnice Teplice: V teplické nemocnici bude 
zahájena výstavba nového pavilonu se čtyřmi 
operačními sály a sterilizací (projektová cena 
216 818 332 Kč včetně DPH). Projekt počítá 
také s výstavbou 25 parkovacích míst pro osob-
ní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně 
postižené. S otevřením přístupu do ulice Ang-
lická je navržena také parkovací plocha pro za-
městnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde 
k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky 
nemocnice přímo v jejím areálu. Souběžně bude 
zahájena výstavba nízkoprahového urgentního 
příjmu (15 814 392,22 Kč včetně DPH).
Nemocnice Most: V mostecké nemocnici momen-
tálně probíhá výstavba nového velkokapacitního 
parkoviště za pavilonem B (cena z veřejné za-
kázky 6 750 000 Kč včetně DPH), prakticky do-
končena je výstavba oddělení NIP a DIOP (cena 
z veřejné zakázky 16,782 milionu Kč včetně DPH), 
proběhne přestěhování nemocniční lékárny 
do nových – zrekonstruovaných prostor (projek-
tová cena 3 412 200 Kč včetně DPH – stavební 
část), je připravováno zateplení plicního pavilo-
nu (projektová cena 20,3 milionu Kč včetně DPH) 
a bude zahájena rekonstrukce dětského a doros-
tového oddělení. 
Nemocnice Chomutov: V chomutovské nemocni-
ci bude vybudován zcela nový stravovací provoz 

včetně nového technologického vybavení (cena 
propočtem 60 milionů Kč včetně DPH), otevřeno 
bude nové mamografické centrum (cena z veřej-
né zakázky 8 349 000 Kč včetně DPH), největší 
v Ústeckém kraji, momentálně probíhají také vět-
ší stavební úpravy spojené s pořízením nového 
přístroje pro magnetickou rezonanci (cena stavby 
z veřejné zakázky 8 775 000 Kč včetně DPH) a je 
připravován projekt výstavby objektu urgentního 
příjmu (1. etapa – dle propočtu 76 milionů Kč 
včetně DPH) a propojovací chodby mezi nemoc-
ničními pavilony.
Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák akcentoval strategické cíle spo-
lečnosti: „V rámci hospodářské činnosti chceme 
nadále držet pozitivní trend hospodaření, inves-
tovat do areálů nemocnic, oprav budov, ale také 
do obnovy a modernizace přístrojového vyba-
vení. V oblasti personální budeme pokračovat 
v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu 
našich pěti nemocnic, hlavně v lékařských a se-
sterských profesích. K tomu budeme i v dalších 
letech využívat úspěšný stipendijní program 
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., díky 
němuž v uplynulých letech do krajských nemoc-
nic nastoupilo již 110 lékařů. Na začátku roku 
2017 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 
2016/2017 s možností opět získat stipendium 
ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studen-
ti v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický 
asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář 
a zdravotnický asistent. V oblasti poskytování 
zdravotní péče patří mezi strategické úkoly vybu-
dovat kardiochirurgické pracoviště jako součást 
plánovaného centra komplexní kardiovaskulární 
péče v ústecké Masarykově nemocnici, a to spo-
lu s vybudováním nových moderních operačních 
sálů. Cílem, jehož realizace začíná, je vybudování 
urgentních příjmů ve čtyřech okresních nemocni-
cích a umístění magnetických rezonancí v každé 
z nemocnic Krajské zdravotní. Chceme také vybu-
dovat moderní operační sály v děčínské, teplické 
i chomutovské nemocnici.“
Jak Ing. Jiří Novák zdůraznil, do všech těchto akcí 
chce Krajská zdravotní, a. s., investovat s dů-
sledným využíváním dotačních titulů a s finanč-
ní investiční podporou od Ústeckého kraje jako 
jediného akcionáře, který tímto umožňuje napl-
ňovat dlouhodobou strategii postupné obnovy 
nemocnic a jejich přístrojového vybavení. Krajská 
zdravotní, a. s., bude nadále usilovat o plynulé 
zajišťování dostupné a kvalitní zdravotní péče 
pro obyvatele Ústeckého kraje.
Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 
2016 včetně účetní závěrky bez výhrad schváli-
la na svém jednání 3. dubna 2017 dozorčí rada 
Krajské zdravotní, a. s., v čele s jejím předsedou 
PhDr. Mgr. Leošem Moravcem. Navrhla Ústecké-
mu kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v pů-
sobnosti valné hromady, výroční zprávu rovněž 
schválit.
Ústecký kraj, po projednání v Radě Ústeckého 
kraje 5. dubna 2017, jako jediný akcionář při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Krajská zdravotní, a. s., výroční zprávu Krajské 
zdravotní, a. s., včetně účetní závěrky za rok 
2016 schválil a rozhodl o rozdělení zisku ve výši 
6 615 579,34 Kč. Rezervní fond společnosti 
bude doplněn částkou 330 778,97 Kč, tedy po-
dle jejích stanov 5 % ze zisku, a částka ve výši 
6 284 800,37 Kč bude zaúčtována do neuhraze-
né ztráty minulých let.

redakce Infolistů

Tisková konference po jednání představenstva Krajské zdravotní
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REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO ODDĚLENÍ V RÁMCI PROJEKTU 
REKONSTRUKCE SPOLEČNÝCH PROSTOR, POKOJŮ A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PAVILONU C
Dětské a dorostové oddělení v mostecké nemocnici poskytuje široké spektrum zdravotní 
péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale i z přilehlých spádových oblastí. 
Disponuje šesti odbornými odděleními a třemi lůžkovými stanicemi. V rámci prací v pavi-
lonu C dochází rovněž k rekonstrukci sociálních zařízení a společných prostor, které byly 
více či méně původní od roku 1975, kdy byl areál tehdy nové mostecké nemocnice otevřen. 
Celková cena prací je více než 3,5 milionu Kč včetně DPH.

Zahájení provozu oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče 
(DIOP), výstavba nového velkokapacitního parkoviště za pavilonem B, přemístění nemocniční lékárny, za-
teplení plicního pavilonu, rekonstrukce dětského a dorostového oddělení v rámci projektu rekonstrukce 
společných prostor, pokojů a sociálních zařízení pavilonu C. To jsou investice, které má naplánované v mos-
tecké nemocnici Krajská zdravotní. Dohromady jde o investice za téměř 37 milionů korun. 

Investice Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Most

Zrekonstruovaná část pokoje dětského 
a dorostového oddělení

Rekonstrukce pokoje dětského 
a dorostového oddělení

Rekonstrukce koupelny

Zrekonstruované oddělení NIP a DIOP

Zrekonstruovaná koupelna

Řemeslníci dokončují práce na novém, technickém zázemí 
oddělení NIP a DIOP

Výstavba parkoviště za budovou „B“ Úprava terénu

Vizualizace zateplení plicního pavilonu

INVESTICE VE FÁZI PŘÍPRAV
Krajská zdravotní, a. s., má v mostecké nemoc-
nici naplánované investice i na další období. 
Mezi důležité projekty patří například přesu-
nutí lékárny, umístění magnetické rezonance 
v pavilonu A, zřízení rehabilitačního oddělení 
na Oddělení následné péče v Zahražanech, re-
konstrukce oddělení neurologie a ortopedie, 
demolice lávek a výstavba schodiště.

V příštím vydání Infolistů přineseme pláno-
vané investice v prostorách onkologického 
pavilonu při ústecké Masarykově nemocnici 
V Podhájí.

redakce Infolistů

ODDĚLENÍ NIP – DIOP
V rámci výstavby tohoto odděle-
ní vzniklo sedmadvacet lůžek pro 
pacienty vyžadující následnou in-
tenzivní péči nebo dlouhodobou 
intenzivní ošetřovatelskou péči. 
Celková cena výstavby včetně roz-
vodů energií a medicínských plynů 
byla 16,782 milionu Kč včetně DPH. 
Kolaudace stavby je naplánována 
v dubnu letošního roku. 

PARKOVIŠTĚ ZA PAVILONEM B
Jde o první etapu, při které vznikne 
186 úplně nových parkovacích míst 
pro osobní automobily. Parkoviště 
je určeno pro parkování zaměst-
nanců, tím dojde k uvolnění míst 
před pavilonem „B“ ve prospěch 
návštěvníků nemocnice. Předsta-
venstvo Krajské zdravotní, a. s., 
se nadále bude zabývat v rámci 
dalších etap řešením parkování. 
Investiční akce v celkové ceně více 
než 8,1 milionu Kč vč. DPH by měla 
být hotova do poloviny měsíce 
června.
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Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a. s., při ústecké Masarykově nemoc-
nici poskytuje komplexní poradenskou i laboratorní péči pacientům celého Ústec-
kého kraje. Laboratorní část je rozdělena do tří úseků (laboratoř cytogenetická, la-
boratoř molekulárně cytogenetická, laboratoř molekulárně genetická) podle druhu 
prováděných genetických vyšetření. Laboratoř cytogenetická je dále vnitřně členěna 
na úsek prenatální a postnatální genetické diagnostiky.

Metoda microarray – Agilent SureScan Dx Microarray Scanner a interpretační 
software CytoGenomics

CO JE U NÁS NOVÉHO?
V roce 2016 naše laboratoř zavedla 
do rutinního vyšetřovacího provozu no-
vou molekulárně genetickou metodu 
– Vyšetření chromosomových aberací 
na celogenomové úrovni metodou mic-
roarray za účelem analýzy změn počtu 
kopií sekvencí DNA (copy number varia-
tions, CNVs). Metoda microarray před-
stavuje moderní diagnostickou techniku, 
která umožňuje na základě analýzy CNVs 
odhalit chromosomové aberace typu 
mikrodelecí/mikroduplikací, tedy zisky 
nebo ztráty sekvencí DNA, jejichž umís-
tění v genomu není předem známo. Tyto 
nebalancované chromosomové aberace 
mohou být příčinou širokého spektra 
genetických onemocnění v postnatál-
ní i prenatální genetické diagnostice. 
Přístrojové a programové vybavení) pro 
metodu microarray používáme od firmy 
Agilent. Vybavení bylo pořízeno díky 

Regionálnímu operačnímu programu re-
gionu soudržnosti Severozápad. 
Hlavním principem metody je kompetice 
fluorescenčně značené referenční DNA 
se značenou DNA pacienta o komple-
mentární sekvence rozprostřené na čipu. 
Intenzitu každého spotu poté zachytí 
speciální scanner, pomocí něhož může-
me analyzovat poměr obou fluorochro-
mů. Pro efektivní hodnocení výsledku 
jsou využívány interpretační programy 
a databáze (interní a externí). Je to tedy 
metoda celogenomového screeningu 
s 1000krát větší rozlišovací schopností 
než klasický karyotyp, kdy jsme schopni 
odhalit chromosomové aberace o veli-
kosti cca ≥ 5 Mb. Samozřejmě i tato meto-
da má své limity: neumožňuje detekovat 
balancované chromosomové odchylky 
(balancované translokace či inverze), 
nízkofrekvenční mozaicismus a bodové 
mutace.

Vyšetření je indikováno zejména u pa-
cientů s mentální retardací, faciální stig-
matizací, s vrozenými vývojovými vada-
mi, autismem, poruchami růstu a vývoje. 
Metoda microarray se uplatňuje také při 
upřesnění aberací zjištěných pomocí kla-
sického vyšetření chromosomů (zdánlivě 
balancovaná aberace, nadpočetný chro-
mosom neznámého původu). V oblasti 
prenatální diagnostiky se metoda využí-
vá např. při abnormálním ultrazvukovém 
nálezu u plodu, při průkazu NT nad 3 mm, 
při výskytu psychomotorické retardace či 
mnohočetných vrozených vývojových vad 
v rodinné anamnéze bez známé etiologie 
postižení. Další uplatnění má metoda 
v oblasti nádorové genetiky či preimplan-
tační genetické diagnostiky (PGD). 
Celkově jsme v roce 2016 provedli vy-
šetření chromosomových aberací meto-
dou microarray u 246 vzorků, z toho šlo 
ve 117 případech o prenatální vzorky 
a ve 129 případech o vzorky postnatální. 
Patologii jsme odhalili celkem v 18 pří-
padech. Metoda microarray nám tedy 
pomohla odhalit příčinu obtíží u dalších 
7,3 % vyšetřených případů, kde nález 
získaný pomocí klasických cytogenetic-
kých metod nevedl ke stanovení správné 
diagnózy. Např. jsme v prenatální dia-
gnostice detekovali intersticiální mik-
rodeleci o velikosti 1,6 Mb na dlouhém 
raménku chromosomu 17, zasahující 
24 genů, v oblasti 17q12 delečního syn-
dromu vzniklou de novo. 17q12 deleční 
syndrom (OMIM #614527) se vyznačuje 
neúplnou penetrancí a variabilní expre-
sivitou. Mezi hlavní znaky tohoto syn-
dromu patří: opožděný vývoj, opožděný 
vývoj řeči, poruchy učení, autismus, po-
stižení ledvin a močového systému, vady 
pohlavního ústrojí, zvýšené riziko vzniku 
diabetu, problémy s koordinací a v ob-
lasti motorických dovedností, problémy 
s chováním zahrnující vysoký stupeň úz-
kosti, charakteristické dysmorfické rysy 
obličeje. Za kandidátní geny tohoto syn-
dromu jsou považovány dva geny: HNF1B 
a LHX1 (oba byly u plodu deletovány). He-
terozygotní bodové mutace nebo delece 

Oddělení, o kterých se často nepíše... 

Masarykova nemocnice
Oddělení lékařské genetiky

MUDr. Jana Laštůvková
primářka Oddělení lékařské genetiky 

Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

1986–1992 1. lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze

10. 11. 1995 Atestace I. stupně – Pediatrie
21. 6. 2000 Atestace – Lékařská genetika
1. 8. 1992  lékařka na oddělení lékařské 

genetiky 
1. 4. 2007  primářka na oddělení 

lékařské genetiky
Kolektiv pracovníků oddělení lékařské genetiky

Detekce 1,6 Mb intersticiální mikrodelece na dlouhém raménku 
chromosomu 17, zasahující 24 genů, v oblasti 17q12 delečního 
syndromu pomocí metody microarray

genu HNF1B způsobují velmi variabilní spektrum fenotypických projevů, 
nejčastěji se jedná o syndrom renálních cyst a diabetu (renal cyst and 
diabetes syndrome, RCAD), dříve označovaný jako 5. typ MODY (maturity-
-onset diabetes of the young, MODY5). Gen LHX1 (známý též jako LIM1) 
je homeoboxový gen, který se exprimuje během raných fází vývoje plo-
du, určuje hlavový konec zárodku, hraje roli při vývoji ledvin, centrálního 
nervového systému a ženských reprodukčních orgánů. V tomto případě 
molekulárně genetický nález korespondoval s UZ nálezem (u plodu byly 
oboustranně zjištěny hyperechogenní ledviny), rodiče byli podrobně se-
známeni s charakterem nálezu a rozhodli se pro ukončení těhotenství. 
V současné době je metoda microarray považována v oblasti prenatální 
genetické diagnostiky za metodu první volby. 
Během roku 2017 jsme ve spolupráci s ústeckým fetomaternálním cen-
trem v laboratoři zavedli genetická vyšetření z materiálu choriových 
klků, což umožní nabídnout těhotným pacientkám komplexní prvotri-
mestrální diagnostickou péči. Ze vzorku nativních choriových klků jsme 
v letošním roce díky již zmiňované metodě microarray prokázali u plo-
du Walker-Warburgův syndrom (OMIM #614643), což je autozomálně 
recesivně dědičné onemocnění představující vzácnou formu svalové 

dystrofie, která bývá spojena s mozkovými malfor-
macemi včetně hydrocefalu, očními abnormalitami 
a časnou úmrtností cca do 3 let věku. U plodu jsme 
zjistili, že je nosičem 290 kb intragenní homozygot-
ní delece genu ISPD na chromosomu 7, v oblasti 
7p21.2. Homozygotní mutace či delece genu ISPD 
jako příčina Walker-Warburgova syndromu byla po-
psána poměrně nedávno, v roce 2012. Rodiče jsou 
bezpříznakoví heterozygotní přenašeči uvedené 
290 kb intragenní delece genu ISPD. 
Ani v oblasti vzdělávání, ať už se týká výuky či publi-
kační a přednáškové činnosti, pracovníci OLG MNUL 
nezahálí. V roce 2016 jsme se podíleli na výuce Lé-
kařské genetiky pro sestry bakalářky na FZS UJEP, 
na výuce Metod molekulární biologie na PřF UJEP 
a na výuce studentů oboru Diplomovaný zdravot-
ní laborant VOZŠ a SZŠ. Zároveň jsme pracovištěm 
pro pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů 
a v roce 2011 jsme získali akreditaci pro obor spe-
cializačního vzdělávání Zdravotní laborant – Klinic-
ká genetika k uskutečňování praktické části tohoto 
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Konference ESHG 2015, Glasgow, 
Scotland 

Konference ESHG 2014, Milan, Italy

vzdělávacího programu. V roce 2016 
naše oddělení uspořádalo konferen-
ci Laboratorní metody ve zdravotnictví 
XI. Kromě četných přednášek či posterů 
na řadě regionálních i celostátních od-
borných konferencí se pracovníci oddě-
lení pravidelně aktivně zúčastňují i me-
zinárodních akcí, v roce 2016 jsme měli 
dvojnásobnou aktivní účast na meziná-
rodní konferenci The European Society 
of Human Genetics (ESHG) v Barceloně 
a byli spoluautory dvou článků vydaných 
v zahraničních časopisech s IF. Pracovní-
ci oddělení se ve spolupráci s FN Motol 
podílejí na grantovém projektu „Dědičná 
recesivní onemocnění u českých Romů – 
zefektivnění a rozšíření diagnostiky s vy-
užitím homozygotního mapování a celo-
exomového sekvenování“.
Laboratoř se pravidelně úspěšně zú-
častňuje mezinárodního externího hod-
nocení kvality (EHK) cytogenetických 
vyšetření karyotypu z periferní krve a kul-
tivovaných buněk plodové vody a v roce 
2016 úspěšně absolvovala i meziná-
rodní EHK pro vyšetření chromosomo-
vých mikro delecí/mikroduplikací meto-
dou microarray EUROGENTEST v Oxfordu. 
Dále se laboratoř účastní i národního ex-
terního hodnocení kvality pro řadu mole-
kulárně genetických vyšetření – vyšetření 
aneuploidií chromosomů 13, 18, 21, X 
a Y metodou QF PCR, molekulárně gene-
tické vyšetření cystické fibrózy a mole-
kulárně genetické vyšetření mikrodelecí 
chromosomu Y (lokus AZF). 

CO PLÁNUJEME DO BUDOUCNA?
Rádi bychom získali přístrojové vybavení 
pro sekvenování nové generace (next ge-
neration sequencing, NGS). Sekvenování 
DNA patří již řadu let ke standardním po-
stupům používaným při molekulárně-ge-
netické diagnostice dědičných chorob. 
Do poloviny minulého desetiletí jedno-
značně dominovaly sekvenační techniky 
založené na Sangerově principu, a to pře-
devším díky automatizovaným sekvená-
torům na bázi kapilární elektroforézy. Kli-
nická diagnostika využívající metodickou 

platformu NGS umožňuje přinést v krátké 
době správné a přesné výsledky, které 
slouží jako přímý výstup pro stanovení 
diagnózy a určení adekvátní terapie (tzv. 
personalizovaná medicína).
Metody NGS nabízí, obdobně jako meto-
da microarray, široké spektrum aplikací 
pro klinickou genetiku v oblasti moleku-
lární diagnostiky dědičných onemocnění, 
které jsou využitelné v oblasti prenatál-
ní i postnatální genetické diagnostiky. 
V současné době jsou dostupné dia-
gnostické panely vyšetřovaných genů 
z různých oblastí (např. hluchota, men-
tální retardace, autismus, neurologie, 
hematologie, kardiovaskulární onemoc-
nění, primární imunodeficience, kostní 
dysplazie, svalové dystrofie, farmakoge-
nomika, onkogenetika atd.). Lze si navrh-
nout i vlastní panel vyšetřovaných genů. 
Velký potenciál využití je i v oblasti onko-
genetiky či PGD.
Technologii NGS bychom rádi využili pro 
neinvazivní prenatální genetické tes-
tování (non-invasive prenatal testing, 
NIPT). NIPT plodu nabízí těhotným ženám 
spolehlivé a bezpečné určení Downova 
syndromu a dalších nejběžnějších chro-
mosomových vad plodu pouze z jejich 
krve, a to již od 10. týdne těhotenství. Při 
těchto testech se ze vzorku krve těhotné 
ženy izoluje volná nebuněčná (cell free) 
DNA (cfDNA) jejich plodu. Dále bychom si 
chtěli navrhnout i vlastní panely vyšetřo-
vaných genů, abychom co nejvíce pokryli 
klinické diagnózy našich pacientů a po-
kusili se odhalit genetickou příčinu jejich 
obtíží. Platforma NGS totiž umožňuje 
detekovat bodové mutace, které před-
stavují jeden z limitů metody microarray. 
V současné době je přístrojové a progra-
mové vybavení pro platformu NGS již za-
řazeno do projektu Návazné péče Krajské 
zdravotní, a. s.

prim. MUDr. Jana Laštůvková,  
MUDr. Vjačeslav Harmaš  

a Mgr. Vlasta Čejnová 
Oddělení lékařské genetiky  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Oddělení, o kterých se často nepíše... Oddělení lékařské genetiky

Masarykova nemocnice

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Děčín, o.z., pořádá

IV. Děčínské chirurgické dny 
pondělí 5. června 2017 – úterý 6. června 2017, zámek Děčín
Odborná témata: Miniinvazivní chirurgie, traumatologie, varia, sesterská sekce a videosekce

Záštitu převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátorka města Děčín 
Mgr. Marie Blažková a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák.

Odborný garant: 
MUDr. Jan Rejholec,
primář Chirurgického oddělení
Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Děčín o.z., 
e-mail: jan.rejholec@kzcr.eu,
tel.: + 420 412 705 415.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/chirdny2017

Pořadatel konference: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. 
– Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
tel.: +420 477 114 146.

Poplatky:
Lékaři: 700 Kč vč. DPH (přihlášení do 30. dubna 600 Kč)
Nelékaři: 400 Kč vč. DPH (přihlášení do 30. dubna 300 Kč)
Účast na společenském večeru: 600 Kč vč. DPH

Přihlášky k aktivní účasti kontaktním osobám do 30. dubna 2017.
Přihlášky k pasivní účasti do 31. května 2017.

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční a marketingové podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

Konference je zařazena do kreditního systému dle 
platné legislativy pro lékaře, nelékaře a vysokoškolsky 
vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví ČR.

Návštěva Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje
Krajská zdravotní, a. s.

Prohlédnout si jednotlivé nemocnice největšího poskytovatele zdra-
votní péče v Ústeckém kraji, seznámit se s jejich současným stavem 
a připravovanými investicemi, se rozhodli členové Výboru pro zdra-
votnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje. V pátek 7. dubna 2017 tak 
zástupci výboru navštívili první z nemocnic spadajících pod Krajskou 
zdravotní, a. s., nemocnici v Děčíně.

Setkání s vrchními sestrami a jejich 
zástupkyněmi jednotlivých pracovišť 
děčínské nemocnice

„Smyslem pracovní návštěvy nebylo jen 
seznámení s portfoliem poskytovaných 
zdravotních služeb, stavu vybavenosti 
a posouzení nutnosti investic do děčín-
ské nemocnice, ale také získání konkrét-
ních informací o personální situaci. Pan 
ředitel zdravotní péče MUDr. Michal Ha-
nauer odprezentoval současný stav všech 
zdravotnických pracovišť včetně připravo-
vaných a potřebných investic. Rovněž nás 
seznámil s personální situací nemocnice. 
Za důležité pokládám setkání se střed-
ním zdravotnickým personálem, při kte-
rém proběhla naprosto otevřená diskuse 
i na téma přesčasových hodin, odměn 
a vztahu mezi nadřízenými a podřízený-
mi. Pokud mám obecně shrnout situaci 
v Nemocnici Děčín, tak lze konstatovat, 
že všechna pracoviště jsou v současné 
době stabilizována a nutné je posílení 
středního zdravotnického personálu ze-
jména na odděleních interny a chirurgie,“ 
uvedl předseda Výboru pro zdravotnictví 
Zastupitelstva Ústeckého kraje Bc. Pavel 
Csonka. 
„Mám-li se vyjádřit k informacím o jakém-
si bossingu, mobingu či údajné šikaně 

zdravotních sester, které na jednání Za-
stupitelstva Ústeckého kraje pronáší paní 
Vacková z Děčína, stavějící se do role zá-
stupkyně všech zdravotních sester, pak – 
po otevřené diskusi přímo se sestřičkami 
– její informace považuji spíše za šíření 
poplašných zpráv. Plně si však uvědo-
muji, že na některých odděleních je třeba 
posílit střední zdravotnický personál, ale 
bohužel z plastelíny nebo těsta si sestřič-
ky nevymodelujeme. Proto Ústecký kraj 

připravil zařazení středních zdravotnic-
kých oborů mezi tzv. obory preferované. 
Současně naše společnost Krajská zdra-
votní souběžně v rámci nadačního fondu 
připravila řadu motivačních programů, 
a to jak finančních, tak materiálních. Zmí-
ním třeba nové uniformy pro zdravotní se-
stry,“ dodal k návštěvě děčínské nemoc-
nice Bc. Pavel Csonka.
Za Krajskou zdravotní, a. s., návště-
vu přivítali předseda dozorčí rady 
PhDr. Mgr. et Bc. Leoš Moravec, ge-
nerální ředitel Ing. Petr Fiala, ředitel 
zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., 
MUDr. Michal Hanauer, MBA, a hlavní 
sestra děčínské nemocnice Mgr. Danu-
še Tomášková, kteří zástupce výboru pro 
zdravotnictví a vedoucího odboru zdra-
votnictví Krajského úřadu Ústeckého kra-
je Ing. Petra Severu provedli nemocničním 
areálem.
Nemocnice v Děčíně poskytuje zdravotní 
péči na 12 zdravotnických odděleních, 
z toho je devět lůžkových a tři oddělení 
společných vyšetřovacích složek, včetně 
nemocniční lékárny pro spádovou oblast 
80 až 130 tisíc obyvatel východního cípu 
Ústeckého kraje.
V květnu zavítají zástupci Výboru pro zdra-
votnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje 
v rámci návštěv Krajské zdravotní, a. s., 
do ústecké Masarykovy nemocnice.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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MUDr. Petr Polák, primář ústecké dětské chirurgie uvedl, že peníze 
využijí na dovybavení oddělení nábytkem. „V letošním roce plánu-
jeme kompletní rekonstrukci stropních obkladů na naší lůžkové sta-
nici. Získané peníze z projektu „Krása pomáhá dětem“ využijeme 
na nákup nového nábytku a dekorace od firmy Lokki,“ řekl MUDr. Petr 
Polák při přebírání šeku na 100 tisíc Kč od Ing. Lenky Kocmanové 
Taussigové.
Dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice získalo šek 
na 150 tisíc Kč. „Za získané finanční prostředky kompletně vybaví-
me novým nábytkem ambulanci a sesternu na stanici velkých dětí. 
Současný nábytek je již značně opotřebený. Díky vaší podpoře bude 
naše zdravotnické zázemí zase o něco modernější,“ uvedl MUDr. Jiří 
Biolek.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Po deseti ročnících má váš charitativní 
projekt dvě zásadní změny. Z ústeckého 
divadla se módní přehlídka přestěhovala 
do sportovního centra a získané peníze 
neputují jen do Ústí, ale i na ostatní dět-
ská oddělení Krajské zdravotní, a. s. Co 
vás k těmto krokům vedlo?
Změna prostor měla více důvodů. Chtěla 
jsem po deseti letech změnu. V divadle 
jsem už divákům neměla co ukázat, chtě-
la jsem překvapit. Nové prostory mě zase 
naplnily, moje tvořivost a představivost 
mi zase daly impuls v projektu pokra-
čovat, navíc se téměř ztrojnásobila ná-
vštěvnost. A módní přehlídka v divadle 

bez mola není úplně tak pravou fashion 
(smích – pozn. red.). Letošní molo bylo 
tak dlouhé, že po takovém mole jsem 
nešla ani za mlada jako modelka, tak si 
na stará kolena plním své sny (smích) 
a nejen své, neboť i většina z předvádě-
jících byla nadšena. 
Důvod dělby výtěžku je ten, že v Ústec-
kém kraji není jen Masarykova nemocni-
ce, ale i řada nemocnic, které patří pod 
Krajskou zdravotní, a. s. Zároveň partneři 
projektu jsou v rámci celého Ústeckého 
kraje, projekt v tuto chvíli není zaměřen 
jen na Ústí nad Labem, ale na celý Ústec-
ký kraj. V loňském roce bylo podpořeno 

dětské oddělení teplické nemocnice, le-
tos mostecké. 

Závěrem se zeptám, jak po dvanácti le-
tech celkově hodnotíte projekt „Krása 
pomáhá dětem“?
Vyprodaná hala Slunety mi dává impuls 
v projektu pokračovat, to mluví za vše. 
Velké poděkování patří především part-
nerům projektu, bez kterých by to nešlo, 
a samozřejmě Lence Vinické, choreograf-
ce a režisérce večera, která je u tohoto 
projektu od samotného začátku. 

ptal se Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

LETOŠNÍ VÝTĚŽEK ZPŘÍJEMNÍ DĚTEM POBYT V NEMOCNICI

Předání šeku v ústecké Masarykově nemocnici

Organizátorka charitativního projektu „Krása pomáhá 
dětem“ Ing. Lenka Kocmanová Taussigová v první polovi-
ně měsíce dubna letošního roku předala za účasti vedení 
Krajské zdravotní, a. s., zástupcům ústecké a mostecké 
nemocnice výtěžky z letošního ročníku charitativní mód-
ní přehlídky „Krása pomáhá dětem“. Mezi obdarovaný-
mi bylo Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové cen-
trum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Dětské 
a dorostové oddělení Nemocnice Most. Předání šeku v mostecké nemocnici

Proč jste se rozhodla pořádat projekt 
„Krása pomáhá dětem“ a jak vznikl jeho 
název?
Po soutěži Miss České republiky jsem 
jezdila a účastnila se různých charita-
tivních akcí. Tím, že se v mém rodném 
městě Ústí nad Labem žádná taková 
charitativní módní přehlídka nekonala, 
rozhodla jsem se takovou akci uspo-
řádat. Tenkrát ještě s názvem „Hvězdy 
v Ústí aneb pomozme dětem“. První dva 
ročníky jsem pořádala s agenturou, ale 
po neshodách pořádám módní přehlíd-
ku se stejným smyslem podpory sama. 
Název, který jsem změnila na „Krása po-
máhá dětem“, již lidem utkvěl v paměti.

Co vás vedlo k tomu podporovat ne-
mocné děti a ústeckou Masarykovu 
nemocnici?
Vždycky jsem říkala, že když budu 
pořádat akce, tak výtěžek půjde dě-
tem. Po dohodě tenkrát s tehdejším 

Téměř čtyři miliony korun se podařilo organizátorce charitativní módní přehlídky 
„Krása pomáhá dětem“ Ing. Lence Kocmanové Taussigové vybrat ve prospěch dět-
ských oddělení Krajské zdravotní, a. s. Ještě před tím, než české krásky vstoupí 
na módní molo, přijedou za malými pacienty a přivezou jim drobné dárky. Redakce 
Infolistů položila Ing. Lence Kocmanové Taussigové několik otázek.

Charitativní projekt „Krása pomáhá dětem“ již dvanáct let Krajská zdravotní, a. s.

Dvanáctý charitativní ročník

primátorem Petrem Gandalovičem jsme 
zvolili ústeckou nemocnici, a protože ta 
spolupráce mi vyhovovala, tak jsem ne-
mocnici zůstala věrná. 

Každý rok jde výtěžek na konkrétní dět-
ské oddělení. Podle jakého „klíče“ se 
rozhoduje, kam peníze poputují?
První roky šly finance pouze dětské klini-
ce, až do doby, než jsem zjistila, že jsou 
zde také jiná dětská oddělení, například 
dětská chirurgie, novorozenecké a dal-
ší. Abych byla spravedlivá, tak je pocti-
vě střídám a už i primáři vědí, kdy na ně 
přijde řada. Loni to byla dětská klinika, 
letos dětská chirurgie, příští rok obdaruji 
novorozenecké oddělení.

Podle čeho vybíráte dary pro jednotli-
vá dětská oddělení? Mluví vám do toho 
zdravotníci?
Vždy nechám rozhodnutí na primářích, 
protože ti nejlépe vědí, co jejich oddělení 
potřebuje. 

Je některá z českých modelek, která se 
každoročně akce „Krása pomáhá dětem“ 
účastní?
Mezi modelkami jsou patriotky, které jez-
dí každý rok, například Veronika Chme-
lířová, Lucie Smatanová, Lucie Šlégr, Lu-
cie Křížková, která vynechala jen letos, 

protože má jiné krásné povinnosti (před 
dvěma měsíci porodila holčičku). Vždy se 
snažím přivézt také modelky, které zde 
v Ústí ještě nebyly. 

Poslední ročník v divadle
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Osobnosti české medicíny... MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Krajská zdravotní, a. s.

Trombektomie, epileptický záchvat, traumatická brániční kýla, 
tracheální intubace či jak správně odhalit akutní koronární syn-
drom na Emergency – to jsou jen některá z celé řady témat, jimž 
se lékařští specialisté věnovali na jednodenní celostátní odbor-
né konferenci s názvem „Emergency 2017“. Oddělení Emergen-

cy při ústecké Masarykově nemocnici ji uspořádalo ve středu 22. března v přednáš-
kových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Záštitu nad akcí 
převzal RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje. 

Celostátní konference Emergency 2017

Masarykova nemocnice

Celostátní konference Emergency 2017

MUDr. Jana Bednářová, primářka 
ústecké Emergency

„Masarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem je nemocnicí s nadregionální pů-
sobností a také oddělení Emergency 
patří k jejím špičkovým pracovištím. Jeho 
práce je příkladem a podnětem k tomu, 
aby se obdobná oddělení zřídila i v ostat-
ních nemocnicích Krajské zdravotní. Ve-
dení společnosti a management na tom 
pilně pracují, protože jde o oddělení, kte-
ré má své opodstatnění a přispívá k lepší 
péči o pacienty,“ řekl při zahájení konfe-
rence RSDr. Stanislav Rybák a poděkoval 
primářce ústecké Emergency MUDr. Janě 
Bednářové a jejímu týmu nejen za práci, 
kterou denně odvádí, ale i za to, že již po-
osmé uspořádali takovou akci.
K poděkování organizátorům se připojil 
i generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 

Ing. Petr Fiala. „Dík patří paní primářce, 
odbornému garantu konference, vrchní 
sestře oddělení Emergency Anně Valte-
rové i středisku konferenční a marketin-
gové podpory, které akce, z nichž většina 
se koná na půdě Vzdělávacího institutu 
Krajské zdravotní, zajišťuje,“ zdůraznil 
Ing. Petr Fiala. 
„Jsem vděčný zdravotnickým pracovní-
kům na Emergency za jejich pracovní 
nasazení a empatii vůči pacientům, která 
je pochopitelně nutná, a děkuji jim za ni. 
Především proto, že problémů musí řešit 
stále víc a v nejbližší budoucnosti jich ur-
čitě neubude. Akutní příjem totiž ve vel-
ké míře supluje nedostatečnost péče 
lékařů první linie. Lidé v Ústí a bohužel 
i v Teplicích nebo Děčíně vědí, že mohou 

při jakýchkoli obtížích přijít na naši Emer-
gency,“ připomněl nelepšící se situaci 
s přetížením urgentního příjmu MUDr. Jo-
sef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké 
Masarykovy nemocnice.
„Letošní konference, stejně jako její před-
chozí ročníky, přinesla velmi zajímavé 
prezentace prakticky ze všech akutních 
oborů, které jsou s Emergency spojeny. 
Problematika akutní a neakutní medicíny 
na urgentním příjmu je pro většinu speci-
alistů důležitá a inspirující, o čemž svědčí 
jejich zájem o účast na konferenci. Letos 
dorazilo na 230 účastníků,“ zhodnotila 
akci MUDr. Jana Bednářová. 
Oddělení Emergency zajišťuje vyšetření, 
prvotní ošetření a příjem pacientů pře-
devším s akutními, závažnými potížemi, 
pacientů doporučených ošetřujícím léka-
řem nebo přeložených z jiných nemocnic 
k následné péči vyššího specializované-
ho zdravotního zařízení. Emergency je 
součástí traumacentra, kardiocentra a ik-
tového centra s velkou spádovou oblastí 
pro závažně nemocné pacienty. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Psychiatrické oddělení 
Krajské zdravotní, a.s. – 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
pořádá

Sympozium severočeských psychiatrů 2017
pátek 26. května – sobota 27. května 2017 
Hotel Port ****, Doksy.
Zahájení odborného programu: 26. května 2017 od 17:00 h
Účast přislíbil prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví.
Záštitu převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. 

Odborný garant: 
prim. MUDr. Zdenka Staňková,
Psychiatrické oddělení
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. 

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/sysep2017

Pořadatel konference: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. 
– Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146.

Přihlášky k pasivní účasti do 21. května 2017.

Kontaktní osoby: 
MUDr. Erik Petrovský, 
Psychiatrické oddělení
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: erik.petrovsky@kzcr.eu.

Účastnický poplatek: 
Aktivní účastníci: bez poplatku.
Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH. 

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

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční a marketingové 
podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

ZDRAVOTNÍKŮM PŘEDNÁŠELA O URGENTNÍ MEDICÍNĚ LÉKAŘKA MUDr. JANA ŠEBLOVÁ, Ph.D.
Téma „Urgentní medicína pro třetí tisíciletí“ zaujalo posluchače další z řady přednášek cyklu 

„Osobnosti české medicíny“. Předsedkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně a vedoucí lékařka pro vzdělávání Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Jana Šeblová, 
Ph.D., přednášela ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem. 

„Přednášku jsem pojala jako možnost představit tento nový obor medicíny. 
O čem urgentní medicína je, jaké jsou nejčastější typy ošetření, systémy ur-
gentní péče jako přednemocniční a nemocniční péče na urgentních příjmech. 
Požadavky na lékaře, který se chce urgentní medicíně věnovat, jsou kromě těch 
vzdělanostních i na osobnostní charakteristiky. Schopnost zvládat v terénu ná-
ročné zásahy i konfliktní situace, dostatečné sebevědomí, aby byl schopen nést 
zodpovědnost, ale na druhé straně pokora, aby byl ochoten se stále učit. Zmí-
nila jsem se o rozhraních, tedy o oblastech jako je komunikace, psychologie, 
etika, geriatrie, paliativní péče, tedy o všem, s čím jsme konfrontováni. Na závěr 
jsem si neodpustila úvahu o ženském elementu v urgentní medicíně,“ přiblížila 
obsah své přednášky lékařka Jana Šeblová.
Lékařku, mimo jiné i autorku publikace „Úvahy o urgentní medicíně“ a spoluau-
torku knih „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“ či „Urgentní medi-
cína v klinické praxi lékaře“, přivítal ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy 
nemocnice MUDr. Josef Liehne. „Ačkoli cyklus přednášek osobností české me-
dicíny běží více než rok, máme tu první ženu, což jistě stojí za zamyšlení, ale 
jsem přesvědčen, že tento jistý nesoulad napravíme,“ řekl MUDr. Josef Liehne, 
který spolu s kyticí předal doktorce Šeblové almanach Nemocnice v Ústí nad 
Labem „Od historie k současnosti“. 

redakce Infolistů
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
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Neurologové, zdravotní sestry a lékárníci se sešli v Teplicích

Nemocnice Teplice
Kouření a roztroušená skleróza mozkomíšní, vliv těhotenství na toto onemocnění, 
jak je to s užíváním konopí při roztroušené skleróze (RS), ale také v kterých potra-
vinách najít vitamín „D“, tolik potřebný pro podpůrnou léčbu. To byla témata před-
nášek konference Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění 
v Teplicích, která proběhla ve středu 22. března v přednáškovém sále teplické ne-
mocnice. Záštitu nad letošním ročníkem převzal předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

výsledků teplického pracoviště,“ uvedl 
Ing. Jiří Novák, který zároveň poděkoval 
za uspořádání nadregionální konference 
MUDr. Martě Vachové, primářce teplické 
neurologie. 
Nadregionální konferenci na konci mě-
síce března každoročně pořádá RS cent-
rum při Neurologickém oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. 
„V tuto chvíli je v teplickém RS centru 
sledováno přes 1 400 nemocných s dia-
gnózou roztroušené sklerózy mozkomíš-
ní, z nich je téměř 900 na vysoce účinné 
biologické léčbě, dalších 130 je léčeno 
novými léky cestou klinických studií,“ 
doplnila primářka MUDr. Marta Vachová, 
která byla garantem konference.
Přednášejícími, kromě členů teplického 
centra, byly renomované osobnosti čes-
ké medicíny v oboru péče o nemocné 
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní 
či jiní významní specialisté v příbuzných 
oborech. „Akce byla letos velmi úspěš-
ná. Jako obvykle se zúčastnilo téměř sto 
lékařů, sester a farmaceutů. Přednáš-
ky měly veliký ohlas a diskuze ukázala, 
jak je důležitá mezioborová spolupráce 
v komplexní péči o nemocné s roztrou-
šenou sklerózou,“ zhodnotila závěrem 
konferenci MUDr. Marta Vachová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák poděkoval 
primářce teplického RS centra MUDr. Martě Vachové za uspořádání akce

Otevření poradny pro pacienty se stomií

Nemocnice Teplice
Na podzim roku 2016 byla započata rekonstrukce ordinace v pavilonu G 
teplické nemocnice, kde je od dubna letošního roku v rámci odborných 
poraden provozována poradna pro pacienty se stomií (vyvedení střeva 
či močovodu mimo dutinu břišní). Pacienti si tak mohou chodit pro radu, 
pomůcky a povzbuzení. V rámci této rekonstrukce byl v ordinaci vybudo-
ván sprchový kout, který je při ošetřování pacientů se stomií nezbytný. 

Poradna je provozována současně s proktologickou poradnou, tzn. ka-
ždý pátek od 12.30 hodin. V této poradně pracuje odborně proškolená 
stomická sestra, která bude řešit ve spolupráci s lékařem z proktologické 
poradny případné komplikace apod.
V rámci této poradny bychom chtěli poskytnout pacientům komplexní 
péči v předoperačním a pooperačním období. Pacientům poskytneme 
odborné poradenství v ošetřování všech druhů stomií včetně ošetření 
a ochrany kůže a hojení případných komplikací. Zároveň budeme paci-
enty seznamovat s nabídkou a používáním jednotlivých pomůcek a pří-
pravků tak, aby vyhovovaly jejich individuálním potřebám.
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří 
nám přispěli finančními prostředky na vybavení této poradny.

Ing. Květa Bereznaninová, vrchní sestra 
Nemocnice Teplice, o. z.

„Spádovou oblastí pro teplické RS cen-
trum je Ústecký kraj, Karlovarský kraj 
a Liberecký kraj, což je téměř 1,6 milio-
nu obyvatel. Důvodem vzniku RS centra 
v teplické nemocnici byl vysoký výskyt 
nemocných s touto chorobou na Teplicku. 

V osmdesátých až devadesátých letech 
dvacátého století šlo až o dvojnáso-
bek oproti zbytku České republiky, což 
vedlo teplické neurologické oddělení 
k úzké specializaci na toto onemocnění 
a následně k dosahování vynikajících 

Benefiční koncert přinesl přes osm tisíc korun

Nemocnice Teplice

Benefiční koncert v kostele sv. Jana Křtitele

Nová stomická ambulance v teplické nemocnici

Výtěžek 8 182 Kč přinesl Jarní benefiční koncert pro teplickou nemoc-
nici, uspořádaný již potřetí pod heslem „Chceme dělat více pro naše 
pacienty, ne protože musíme, ale protože chceme“. V kostele sv. Jana 
Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích v sobotu 1. dubna vystoupily 
Komorní sbor Teplice a dětský sbor Poupata. Výtěžek z koncertu bude 
použit na nákup aktivizačních pomůcek a na tvůrčí dílny pro pacienty. 

Koncertu se zúčastnili také členka představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., Jitka Hanousková, náměs-
tek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., 
MUDr. Jiří Mrázek, MHA, ředitel zdravotní péče Ne-
mocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý a hlavní 
sestra Mgr. Kateřina Vágnerová. 
Oba sbory připravily skvělé vystoupení. První vystou-
pil Komorní sbor Teplice pod vedením sbormistryně 
paní Pavly Sedlákové a poté dětský sbor Poupata při 
Základní škole Maršovská Teplice pod vedením dvou 
sbormistryní, paní Heleny Mazollini a paní Jany Ptáč-
kové a korepetitorky paní Loskotové. Poděkování pa-
tří paní Mgr. Veronice Vlasákové za moderování, řím-
skokatolickému farnímu úřadu, Diecézi litoměřické 
za poskytnutí prostoru, hlavně všem, kdo si našli čas 
a přišli pořadatele podpořit v jejich snažení.
Novinkou letošního benefičního koncertu byl stánek 
chráněné kavárny Fokus kafe – Teplice, který na pro-
stranství před kostelem zajišťoval pro všechny ná-
vštěvníky možnost zakoupit si drobné občerstvení 
a pití.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Den otevřených dveří
čtvrtek 25. května 2017,  13:00–17:00 h

 » Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

 » Budova „E“, 3. podlaží, Duchcovská 53, 415 29 Teplice.

Program akce zveřejníme v květnovém čísle Infolistů 
a také na webových a facebookových stránkách Krajské zdravotní, a.s.
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Zdravotníci získali infuzní pumpy a notebooky pro dětské pacienty

Masarykova nemocnice
Novými, modernějšími infuzními pumpami dispo-
nují zdravotníci dětské kliniky při ústecké Masary-
kově nemocnici. V polovině března je převzali z ru-
kou zástupců Nadačního fondu Kapka naděje, kteří 
zároveň přivezli pro lepší výuku dlouhodobě hospi-
talizovaných malých pacientů osm notebooků. 

Zdravotníci získali od prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje 
Venduly Pizingerové (uprostřed) infuzní pumpy

Za Krajskou zdravotní, a. s., dar převzal 
MUDr. Adam Cipra, zástupce přednosty ústecké 
dětské kliniky. „Infuzní pumpy umožňují automa-
ticky podávat nitrožilně větší objemy léků a jsou 
nezbytnou součástí každodenní léčebné péče 
o pacienty širokého spektra obtíží, od běžných 
onemocnění po pacienty v intenzivní péči. Pro 
jejich dennodenní využití je nutná pravidelná ob-
měna, která je finančně náročná, a štědrost dárců, 
jako je Kapka naděje, nám v naší péči významně 
napomáhá. Moc děkujeme,“ uvedl MUDr. Adam 
Cipra.
Infuzní pumpy a notebooky předala zdravotníkům 
Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fon-
du Kapka naděje. „Nové infuzní pumpy slouží 
k podávání různých léčiv, krve nebo i výživy. Jsou 
daleko přesnější a spolehlivější než dosud pou-
žívané. Například děti trpící leukémií dostávají 
léčiva a cytostatika, která je nutné dávkovat velmi 
přesně. Celková hodnota zakoupených infuzních 
pump je 235 tisíc korun,“ uvedla prezidentka Na-
dačního fondu Kapka naděje.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Sestřičky z „úrazovky“ darují pacientům nejen péči, ale i vlastní krev

Masarykova nemocnice
V jednom z bodů Etického kodexu zdravotních sester se uvádí, že sestra 
za všech okolností dodržuje pravidla slušného chování, vytváří profesionál-
ní image a prestižní postavení sester ve společnosti, což přispívá k budo-
vání dobré pověsti profese a zvyšuje důvěru občanů. A právě tento bod, 
s naprostou jistotou, naplnila čtveřice sestřiček z lůžkové části U1 Klini-
ky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. Staniční sestra Bc. Simona Šandová, zdravotní sestry Jana 
Vondráčková, Radka Špotáková a ošetřovatelka Eva Pavlíková společně da-
rují krev. Iniciátorkou akce byla Jana Vondráčková. „Na naší stanici spotře-
bováváme hodně krve. Darovat ji jsem plánovala již delší dobu, ale chybělo 
mi odhodlání. První dárcovství tak přišlo koncem října loňského roku. Záro-
veň jsem oslovila kolegyně, zda půjdou do darování krve se mnou. Reago-
valy kladně,“ uvedla k záslužnému činu Jana Vondráčková.
Vrchní sestra ústecké úrazové kliniky Ing. Bc. Soňa Brabcová je na své se-
střičky náležitě pyšná. „Denně se setkáváme nejen s banálními úrazy, ať 
již pracovními nebo sportovními, ale i s úrazy, které během zlomku vteřiny 
našim pacientům změní život úplně od základu. Naše klinika čítá šedesát 
lůžek a je rozdělena na aseptickou a septickou část. Máme suprový ošet-
řovatelský tým, na který je za všech okolností spolehnutí, což také dokládá 
spousta zaslaných pochval od pacientů a nyní i dárcovství krve sestřiček 
ze septické stanice. Ti, co mě znají, vědí, že nikdy nezapomenu poděkovat 
personálu za jejich obětavou práci. A to platí i v tomto případě. Klasicky 

použiji heslo DÁMY s lampou, tak se říkalo Flo-
rence Nightingalové, že ošetřovatelská péče trvá 
bez přestání, dnem i nocí. Ty DÁMY jste dnes VY 
– sestřičky, které svou práci děláte s láskou, na-
sazením a vůbec vám není cizí pojem empatie 
a morálka,“ dodala Ing. Bc. Soňa Brabcová. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Zprava staniční sestra Bc. Simona Šandová, 
zdravotní sestra Jana Vondráčková 
a ošetřovatelka Eva Pavlíková

Krajská odborová konference
v ústecké nemocnici 

Účastníci Krajské konference Odborového svazu zdravot-
nictví a sociální péče ČR (OSZSP) Ústeckého kraje roko-
vali v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu 
Krajské zdravotní, a. s. (VIKZ) v Ústí nad Labem. Jednání, 
kromě například informací o povinnostech základních or-
ganizací rejstříkových soudů či o resortech zdravotnictví 
a sociálních služeb, přineslo shrnutí požadavků svazu 
k projednávané novele zákoníku práce. 
Konference se zúčastnili i předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dag-
mar Žitníková a místopředsedové svazu Ing. Ivana Břeňko-
vá a Mgr. Lubomír Francl. Za vedení Krajské zdravotní, a. s., 
pozdravil delegáty konference Ing. Vojtěch Krump, náměs-
tek pro řízení lidských zdrojů, který se následně zúčastnil 
kolektivního vyjednávání se zástupci odborářů v Krajské 
zdravotní, a. s.
„Sociální dialog a komunikace mezi Kraj skou zdravot-
ní, a. s., jako za městna vate lem a odborovými organizace-
mi jsou pro nás velmi důležité. Sociální a mzdová politi-
ka v oblasti odměňování je dlouhodobě jednou z priorit 
Krajské zdravotní a odborové organizace jsou tradičně pro 
Krajskou zdravotní, a. s., seriózním a spolehlivým partne-
rem. Jistě proto není náhoda, že již tradičně hostí tuto kraj-
skou konferenci,“ řekl Ing. Vojtěch Krump.

Mgr. Ivo Chrástecký, 
tiskový referent

středa 17. května 2017 • 14:00–18:00
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem****

VÝROČNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE 
MASARYKOVY NEMOCNICE 

V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.

spojená s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy 
a výzkumu za rok 2016 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolekti-

vům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 

pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje 
RSDr. Stanislava Rybáka 

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

Vystoupení vokálního uskupení 4TET.

POTVZENÍ ÚČASTI: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu.

Pořadatel konference: 
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., 
Středisko konferenční a marketingové podpory, 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
tel.: +420 477 114 146.

Oddělení klinické biochemie 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá 
regionální mezioborovou odbornou 
konferenci pro pracovníky klinických 
laboratoříINTERLAB 2017

středa 7. června 2017, 9:00–14:00 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.
Záštitu převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala.

Odborný garant: 
Ing. Pavla Eliášová, 
Oddělení klinické biochemie
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: pavla.eliasova@kzcr.eu.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/interlab2017

Účastnický poplatek: 
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 200 Kč. 
Poplatek bude vybírán na místě.

Konference je zařazena do akcí kreditního systému dle platné legislativy 
a ohodnocena kredity u profesních organizací ČLK, KVVOPZ a POUZP.

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční 
a marketingové podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

Přihlášky k pasivní účasti do 31. května 2017.

Pořadatel konference: 
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146.
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svého úkolu žáci 4. ročníku, oboru Zdravotnic-
ký asistent (asistenti rozhodčích, pomoc při 
organizaci), žáci 3. ročníku, oboru Zdravotnic-
ký asistent (nejlepší umístění v soutěži), žáci 
2. ročníku oboru Zdravotnický asistent (simula-
ce zranění). 
Celá akce proběhla v příjemném prostředí 
a v pohodové atmosféře. Ta byla umocněna sa-
motnými studenty, kteří na závěr soutěže secvi-
čili a zatančili společný vítězný tanec. Všichni 
se rozcházeli s příslibem účasti v dalším roční-
ku regionální soutěže první pomoci.

PhDr. Pavla Turková 
Střední zdravotnická škola, Děčín, p.o.

Regionální soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Nemocnice Děčín
Ve středu 22. března pořádala Střední zdravotnická škola Děčín ve spoluprá-
ci s děčínským obchodním centrem Pivovar regionální kolo soutěže PP s me-
zinárodní účastí. Kromě pořádající školy se zúčastnila družstva škol z Dol-
ného Kubína (partnerská škola SZŠ Děčín), Chomutova, Mostu, Rumburka, 
společně se školami z Libereckého kraje – SZŠ Turnov, SZŠ a VOŠ Liberec. 
Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bube-
níčka a Krajské zdravotní, a. s.

KONEČNÉ POŘADÍ:

1. místo  SZŠ MOST
2. místo SZŠ DOLNÝ KUBÍN 
 + SZŠ DĚČÍN
3. místo SZŠ DĚČÍN

Pro studenty byla připravena poranění na 4 stanovištích. Soutěžící posky-
tovali první pomoc při zlomenině, epileptickém záchvatu, ošetřovali také 
bodnou ránu a povrchová poranění. Museli také rozpoznat infarkt myokardu 
a zvládnout kardiopulmonální resuscitaci. Oříškem, který se podařilo všem 
zvládnout, bylo ošetření matky po překotném porodu a správná péče o no-
vorozence. Letos poprvé bylo pro každého soutěžícího součástí hodnoce-
ní vypracování testu základních znalostí PP. Předvedené výkony posuzovali 
a nekompromisně hodnotili pracovníci ústecké záchranné služby, včetně od-
borné učitelky Mgr. Zdeny Bejvlové, která se podílela jako porodní asistentka 
na hodnocení stanoviště s překotným porodem.
Celá akce probíhala v prostorech obchodního centra a upoutala díky skvělým 
hereckým výkonům zraněných (žáků SZŠ Děčín) pozornost mnoha zákazníků. 
Nejenom laická veřejnost sledovala výkony studentů. Soutěžící přišli přivítat 
a popřát jim hodně štěstí – zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, ná-
městek pro školství Mgr. Petr Šmíd, zástupce Krajské zdravotní, a. s., Bc. Mar-
tin Černý, vrchní sestra interního oddělení děčínské nemocnice Bc. Hana 
Michálková a náměstkyně primátorky města Děčína Mgr. Hana Cermonová. 
Jménem Střední zdravotnické školy Děčín soutěžící přišla přivítat a povzbudit 
Mgr. Martina Černá, ředitelka školy.
Velké poděkování za zvládnutí celé akce patří organizačnímu týmu ve složení 
Mgr. Bejvlová, Mgr. Chýlková, Bc. Wimmerová a Ing. Zika. Skvěle se zhostili 

Ceny vítězům za Krajskou zdravotní, a. s., předávala vrchní sestra 
děčínské interny Bc. Hana Michálková

Soutěž v překotném porodu

Nejlepší poskytnutí první pomoci u překotného porodu, který zastihl nastávající maminku při nákupu v obchod-
ním centru v Děčíně, zvládly žákyně třídy 3. A oboru Zdravotnický asistent z Vyšší odborné školy ekonomické, 
sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě. 

První pomoc u překotného porodu pohledem vítězného týmu

Nemocnice Most

 

Dne 22. 3. 2017 proběhlo regionální kolo 
soutěže v první pomoci s mezinárodní 
účastí. Celkem devět družstev mezi se-
bou poměřovalo schopnosti a dovednos-
ti, které získaly při vzdělávání na zdra-
votnické škole. Záštitu nad soutěžním 

kláním převzal hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. 
Akce je zajímavá zvláště tím, že probíhá 
v reálném prostředí obchodního centra 
v Děčíně za plného provozu. Diváky se 
stávají náhodní příchozí a nakupující. 

Vítězný mostecký tým při soutěžním klání

Jednotlivá stanoviště soutěže jsou za-
měřena na různé modelové situace. Le-
tos „mladí záchranáři“ poskytovali první 
pomoc u překotného porodu, bodné rány 
do dutiny břišní, u akutního infarktu myo-
kardu, u epileptického záchvatu a nově 
byl zařazen test odborných znalostí. 
Kapitánkou vítězného záchranného týmu 
byla Alžběta Hézlová, která řídila další 
členky družstva Michaelu Krajánkovou, 
Kateřinu Hájkovou a Melánii Holou.
Vyučující první pomoci Mgr. Zuzana 
Vernerová, která družstvo připravovala 
a doprovázela, nám řekla: „Mám velkou 
radost, že v tak silné konkurenci soutě-
žících naše žákyně předvedly excelentní 
výkony a v soutěži vyhrály 1. místo. Těší 
mě, že své dovednosti a schopnosti by 
uplatnily i v reálném životě, například 
při nákupu ve městě. Budeme se nadále 
připravovat na další mezinárodní soutěž 
v Brně.“

Mgr. Radka Šrámková 
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o.

SJEDNOCENÍ NÁVŠTĚVNÍCH HODIN NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH  
NEMOCNICE MOST, o. z.

V mostecké nemocnici sjednotili od 1. dubna doporučené návštěvní hodiny na lůžkových odděleních:

Na všech standardních odděleních, s výjimkou psychiatrického oddělení  
a jednotek intenzivní péče, platí jednotný čas od 13.00 do 20.00 hodin

Návštěvní hodiny na jednotkách intenzivní péče a na psychiatrickém oddělení 
z důvodu léčebného režimu platí od 14.00 do 18.00 hodin

Pro Oddělení následné péče v Zahražanech, které rovněž patří pod mosteckou 
nemocnici, jsou stanoveny návštěvní hodiny od 13.00 do 18.00 hodin
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Každoročně s příchodem jara pořádá Vyšší odborná škola ekonomic-
ká, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogic-
ká škola a Střední zdravotnická škola v Mostě odbornou konferenci 
ošetřovatelství. 

Stejně tak jsme i letos s potěšením 22. března otevírali další, již šestý 
ročník konference. S radostí jsme na půdě naší školy přivítali jak předná-
šející, tak i posluchače, z nichž se k nám řada vrací již poněkolikáté jak 
za příjemnou atmosférou společného setkání, tak především za kvalitní-
mi odbornými přednáškami. 
Úvodního slova se ujala ředitelka školy Ing. Jitka Hašková, která vyzdvih-
la nejen pokračující tradici odborné konference, ale také vyslovila radost 
nad hojnou účastí posluchačů. 
Čestnými hosty byly hlavní sestry z Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Most, o. z., Mgr. Alena Boková z Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Danuše To-
mášková. Obě hlavní sestry se aktivně zapojily při kladení otázek před-
nášejícím. Obzvlášť nás potěšilo, když se slova ujala Mgr. Alena Boko-
vá, která zavzpomínala na léta studií na naší škole, pozdravila publikum 
a povzbuzující slova vznesla i ke studentům školy.
Po uvítacím proslovu ředitelky školy jsme již měli možnost slyšet prv-
ní přednášející – Mgr. Moniku Horáčkovou z IKEM Praha s přednáškou 
na téma Transplantační program v ČR a role transplantačního koordiná-
tora. Přednáška byla nabitá informacemi z oblasti platné legislativy, pří-
stupu k transplantacím v ČR, etických postojů k této problematice i zku-
šeností transplantačního koordinátora. Také následná diskuze přinesla 
řadu podnětných sdělení a prostor pro upřesnění dalších informací.
Druhou přednášku s názvem Nutriční terapeuti 21. století přijela prezen-
tovat nutriční terapeutka Květa Krajíčková ze společnosti MEDICON Praha. 
Zdůraznila kompetence nutričního terapeuta, systém vzdělávání a regist-
race i nezbytnost vzájemné spo-
lupráce s dalšími nelékařskými 
profesemi. V neposlední řadě 
upozornila i na skutečnost, že se 
naší škole podařilo akreditovat 
vzdělávací program Diplomo-
vaný nutriční terapeut v denní 
i kombinované formě, na jehož 
přípravě s námi spolupracovala. 
První ročník tohoto vzdělávacího 
programu bude zahájen od září 
2017.
Po přestávce následovala před-
náška Jitky Kosíkové z Fakultní 
nemocnice v Motole na téma 
Zkušenosti s Lékaři bez hranic, 
jejíž přednáška získala velké 
uznání, úctu a určitě pro řadu 
z nás byla podnětem k zamyšle-
ní. Seznámila publikum s tím, jak 
fungují Lékaři bez hranic, jako 
jedna z největších humanitárních 

VI. Mostecký den ošetřovatelství Nemocnice Most

Pozorné publikum konference

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy (vlevo), 
a Mgr. Radka Šrámková při zahájení 
konference

Mgr. Monika Horáčková (IKEM Praha) 

Květa Krajíčková, předsedkyně Sekce 
nutričních terapeutů České asociace sester 

Mgr. Alena Boková, hlavní sestra 
Krajské zdravotní, a. s.  
– Nemocnice Most, o. z.

a zdravotnických orga-
nizací na světě, i se svý-
mi bohatými osobními 
zkušenostmi z jednotli-
vých misí. Její přednáš-
ka také přinesla řadu 
otázek do diskuze ne-
jen po vlastní přednáš-
ce, ale také v průběhu 
přestávek v kuloárech 
školy.
Před obědovou pauzou jsme vyslechli i přednášku Aktuální právní pro-
blémy v oblasti ošetřovatelství JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M., který 
pomohl posluchačům orientovat se v aktuální legislativě v oblasti ošet-
řovatelství, upozornil na chystanou novelu zákona č. 96/2004 Sb. i další 
okruhy problémů. 
Předposlední přednáškou bylo vystoupení studentky Denisy Hrdé ze 
3. ročníku VOŠ vzdělávacího programu Sociálně právní činnost, která 
představila závěry své absolventské práce Dárcovství kostní dřeně jako 
pomoc společnosti, kterou uvedla vedoucí její práce Mgr. Eva Povová. Po-
važujeme za smysluplné, aby i odborná veřejnost byla seznámena s pra-
cemi našich studentů, které mají přínos pro širší veřejnost.
Závěrečná přednáška pak patřila primáři Očního oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., MUDr. Radomíru Machovi na téma 
Katarakta. Nejen jeho přednáška, ale i následná diskuze vzbudily velký 
zájem posluchačů o tuto problematiku. Vysoce erudovaná přednáška 
byla obohacena řadou fotografií, videí a zajímavých pohledů na tuto 
problematiku.
Na závěr promluvila organizátorka konference Mgr. Radka Šrámková, kte-
rá poděkovala všem zúčastněným a zároveň vyjádřila víru v setkání při 
7. ročníku konference v roce 2018. Těšíme se na shledání!

PhDr. Věra Potužáková 
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o.

 

Mgr. Radka Koubová 
uvádí přednášku Jitky 
Kosíkové (FN Motol)

Primář Očního oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., 
MUDr. Radomír Mach

Studentka Denisa Hrdá s Mgr. Evou Povovou

Organizační tým konference  
– zprava Mgr. Věra Hordějčuková,  
Mgr. Radka Šrámková, Mgr. Vladimíra 
Müllerová a Mgr. Hana Elexová

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. 
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Cévní přístupy při hemodialýze a jejich ošetřování Nemocnice Děčín
Hemodialýza (HD) – je léčebná metoda nahrazující funkci ledvin. Krev pacienta je 
očišťována přes umělou membránu mimo tělo pacienta pomocí přístroje (tzv. umělá 
ledvina). Provádí se nejčastěji 3x týdně, trvá 4–6 hodin. 

K provádění hemodialýzy je potřeba 
kvalitního cévního přístupu s dosta-
tečným a trvalým krevním průtokem 
(200–400 ml/min.). Cévní přístupy dělí-
me na trvalé a dočasné.

TRVALÉ CÉVNÍ PŘÍSTUPY
• Arteriovenózní fistule  

(AV fistule, AVF, píštěl, shunt)
• Arteriovenózní graft  

(AV štěp, použití umělé náhrady)
AV fistule se považuje za nejlepší cévní 
přístup. S dostatečným předstihem se 
pacientovi nechá založit AVF, kdy v lo-
kální anestezii dochází k chirurgickému 
spojení arterie a vény (cévy a žíly). Toto 
spojení umožňuje dostatečný průtok po-
třebný k hemodialýze. K rozvoji (zvětšení 
a zesílení) AVF dochází přibližně okolo 
6. týdne a více. AVF se zakládá většinou 
v předloktí, na paži, výjimečně na dol-
ní končetině. Pokud se jí dotkneme, cí-
tíme vrnění a pulzaci. Životnost AVF je 
dlouhá, vydrží opakované napichování, 
má nejmenší výskyt trombóz a infek-
cí. V případě, kdy vlastní cévy pacienta 
nemají dobrou kvalitu k vytvoření AVF 
se používá tzv. cévní protéza (AV graft). 
Umělohmotná hadička, kterou cévní 
chirurg našije jedním koncem na arterii 
a druhým na vénu, k rozvoji dochází asi 
za 4 týdny. Komplikace může způsobovat 
fakt, že jde o tělu cizí materiál, který je 
vždy náchylnější k infekcím, trombózám 
a případným zúženinám. Je-li ovšem graft 
dobře vytvořen a správně ošetřován, dis-
ponuje – stejně jako fistule – životností 
až několika let.

PÉČE O AV FISTULI
1. Pacient doma
V prvních měsících je vhodné ruku leh-
ce posilovat, např. mačkáním míčku. Je 
zapotřebí udržovat končetinu v čistotě, 
promazávat neparfémovaným krémem 
(končetina je vysušována dezinfekcí). 
Sledovat funkčnost AV fistule pohmatem 
a poslechem (slyšíme šelest a cítíme pulz 

informuje vždy lékaře. Napichuje šetrně 
končetinu, zbytečně nezaškrcuje, po-
kud ano, tak jen na nezbytně dlouhou 
dobu. Střídá místa vpichů tak, aby ne-
došlo k rozšiřování (aneuryzma) či k zú-
žení (stenóza). AVF se před napojením 
dezinfikuje a po celou dobu napojování 
se dodržuje aseptický postup. Po ukon-
čení HD jehly šetrně vyndáme a místo 
sterilně kryjeme a pak se „odmačkává“ 
místo vpichu. Odmačkáváním sterilními 
tampóny vytváříme na AVF tlak tak, aby 
krvácení přestalo, ale aby v AVF zůstal 
zachován alespoň malý průtok krve. Od-
mačkávání může být dlouhé od 10 minut 
až do 30 minut i déle. Vpich je potřeba 
odmačkat dostatečně. Místo vpichu ste-
rilně kryjeme. Krytí se může druhý den 
odstranit. 
3. Personál při hospitalizaci
AVF se používá jen pro potřeby dialýzy 
(z vitální indikace k záchraně pacienta se 
AVF použít může). Na končetině s AVF se 
neměří tlak, neodebírá krev, nepíchají se 
infuze, injekce. Po dohodě je možné vždy 
poslat pacienta na HDS, kde odběry při 
napichování odeberou sestry. Omezením 
zbytečného napichování (podávání infu-
zí, transfuzí) se šetří nejen končetina, ale 
i pacient. Personál při hospitalizaci sle-
duje funkčnost AVF, stopy zánětu a po-
škození a změny vždy hlásí lékaři na HDS. 
Končetina s AVF se nepolohuje a vždy se 
dbá na to, aby pacient na ruce neležel. 
Po návratu z HDS sleduje krytí vpichů, 
jestli nedošlo ke ztrátě krytí či k jeho 
prosáknutí. Pokud ano, vpichy se znovu 
sterilně přikryje. Pokud dojde ke krváce-
ní, vpichy řádně vymačká a opět sterilně 
přikryje. Pokud vpichy nejdou vymačkat, 
informuje lékaře nebo personál HDS. Kry-
tí se odstraňuje druhý den. AVF je nejběž-
nější řešení k napojení hemodialýzy, má 
nejdelší životnost, menší rizika infekce, 
krevních sraženin a kvalitní průtok krve. 
Bohužel ne všichni pacienti jsou vhodní 
k našití AVF (štěpu), nebo není čas k zalo-
žení AVF, nebo čas k dozrání AVF. V těchto 
situacích se používá katétr – akutní (do-
časný) cévní přístup.

DOČASNÉ (AKUTNÍ) CÉVNÍ PŘÍSTUPY
• Akutní katétr
• Permanentní katétr
Pokud nemá pacient založenou AVF a je 
nutná dialýza, přistupujeme k zajištění 
akutního cévního přístupu centrálním žil-
ním katétrem.

Akutní katétr
V případech, kdy je nutno zahájit dialy-
zační léčbu akutně, není možné čekat 
na přípravu arteriovenózní spojky a cév-
ní přístup se zajišťuje pomocí centrál-
ního žilního katétru. Katétr je plastová 
trubička, která se zavádí do dostateč-
ně velké žíly, v nejlepším případě v. ju-
gularis. Plastový katétr bývá zpravidla 
dvoucestný (někdy je na něm ještě třetí 
cesta určená např. k podávání infuzí 
a injekcí). Při dialýze se jednou linkou 
krevního setu (červenou) krev přivádí 
do dialyzátoru a druhou linkou (modrou) 
se vrací do těla. Obě linky jsou připoje-
ny na jeho konec. Před každou dialýzou 
je nutné obě cesty dostatečně odsát (je 
vyznačeno na koncích katétru či tlač-
kách), po každé dialýze je nutné cesty 
katétru propláchnout roztokem, který 
zabraňuje srážení krve a jejich neprů-
chodnosti. Katétr je až do následující dia-
lýzy na konci uzavřen malými zátkami. 

Oproti AV fistuli je pacient více ohrožen 
kanylovou sepsí neboli infekční kom-
plikací s teplotami a třesavkami. Je zde 
i vyšší riziko srážení krve s uzávěrem ka-
tétru mezi dialýzami. Akutní dialyzační 
katétr je používán jako přechodné řešení 
nejdéle na 1–2 měsíce, delší aplikace je 
výjimečná.

Permanentní katétr
Permanentní (tunelový) katétr je veden 
tunelem v podkoží, vstup katétru je ob-
vykle na hrudi a je chráněn vláknitým 
kroužkem, který postupně vroste do pod-
koží. Díky tomuto způsobu zavedení je 
tunelový katétr lépe chráněn před infek-
cí. Životnost katétru je delší než u akut-
ního katétru, při svědomitém zacházení 
a ošetřování může vydržet několik let. 

1. Pacient doma
Udržujte čistotu a sterilitu. Chraňte kany-
lu před zalomením či posunutím. Místo 
vstupu kanyly do podkoží ponechejte 
mezi dialýzami zalepené. Při koupání 
dbejte na to, aby krytí katétru zůstalo 
vždy suché a čisté. Sledujte příznaky 
zánětu – bolest v místě vstupu katétru 
do podkoží, zvýšená teplota, zimnice. 
Při podezření na infekci bezodkladně na-
vštivte dialyzační centrum.

2. Personál na HDS
Zdravotnický personál kontroluje cévní 
přístup před každou dialýzou. Při ošet-
řování katétru dbá sterilního přístupu, 
podložení místa sterilní rouškou. Nedíl-
nou součástí při ošetřování jsou steril-
ní rukavice a ústenka, kterou má nejen 
sestra, ale i pacient. Katétr používá jen 
pro potřeby dialýzy. Místo vstupu kany-
ly do podkoží ponechá mezi dialýzami 
zalepené a zakryté. Po ukončení dialýzy 
katétr sterilně kryje a fixuje dostatečně 
k tělu pacienta.
3. Personál při hospitalizaci
Kontroluje stav krytí katétru, které musí 
být vždy suché a čisté. Pokud je krytí 
katétru znečištěné, nebo jakkoliv po-
škozené, vždy ho musí sterilně převázat. 
Používají se sterilní rukavice, obvazový 
materiál a ústenky, které má personál 
i pacient. Při sprchování pacienta se sna-
ží krytí nenamočit. Katétr se nepoužívá 
k jiným účelům než k dialýze, pokud ne-
jde o vitální indikaci.
Pokud dojde k uvolnění katétru, či pro-
sakuje krev, nebo se vám cokoliv nezdá, 
informujte, prosím, ihned personál HDS 
nebo lékaře.

Hana Kvízová, Eva Březnická 
Hemodialyzační středisko (HDS) 

Nemocnice Děčín, o. z.

Cévní přístupy

Dialyzační set

Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
ve spolupráci s FZS UJEP v Ústí nad Labem Vás zve na

II. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace
8.–9. června 2017, Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. 

Přihlášky:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146.

Kontaktní osoby: 
Odborný garant - prim. MUDr. Ivan Humhej, 
Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu.

Přihlášky k aktivní účasti kontaktním osobám do 30. dubna 2017!  Přihlášky k pasivní účasti do 31. května 2017! 

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční a marketingové podpory,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu, tel.: +420 477 114 146.

http://www.kzcr.eu/konference/cos2017

a vrnění), změny na končetině, zarudnu-
tí, otok, bolestivost, brnění, chladnutí 
prstů, blednutí tzv. steal syndrom. Při 
jakékoliv komplikaci ihned informovat 
lékaře a nečekat až na HD. Na končetině 
s AVF nenosit těsné rukávy, náramky, ho-
dinky, nenosit těžká břemena, udržovat 

ji v teple. Nenechat si na končetině mě-
řit TK a odebírat krev, aplikovat injekce 
a infúze (výjimkou je ohrožení na životě). 
Chránit končetinu před úrazy.

2. Personál na HDS
Kontroluje AVF pohmatem a pohledem. 
O změnách a případné nefunkčnosti 
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Oddělení Klinické hematologie
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
pořádá

Ústecký hematologický den
pátek 28. dubna 2017, 9:30–14:15 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.

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

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/hema2017

Pořadatel konference: 
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146.

Přihlášky k pasivní účasti do 24. dubna 2017.

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční 
a marketingové podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

Účastnický poplatek: 
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH. 

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy 
pro lékaře, nelékaře a vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky 
ve zdravotnictví ČR.

Novinky na Neurologickém oddělení 

Nemocnice Chomutov
NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
• zajišťuje léčebnou péči pro nemoci 

centrálního a periferního nervového 
systému i nervosvalových onemocnění 
v jihozápadní oblasti Ústeckého kraje 

• akreditované pracoviště 2. typu pro 
postgraduální vzdělávání lékařů a zdra-
votních sester

• statut centra vysoce specializova-
né péče o pacienty s iktem (iktové 
centrum) a regionálního centra pro 
diagnostiku a léčbu spasticity

STRUKTURA ODDĚLENÍ
• jednotka intenzivní péče a standardní 

lůžkové oddělení 
• ambulantní část s příjmovou a vše-

obecnou neurologickou ambulancí, 
s odbornými poradnami a infuzním 
stacionářem 

• dětská neurologie s poradnou a EEG 
laboratoří

• klinická logopedie 
• neurofyziologické laboratoře: EEG, 

EMG, evokované potenciály 
• neurosonografická laboratoř 
Kolektiv lékařů a sester oddělení je rela-
tivně mladý, dobře strukturovaný, soudrž-
ný a perspektivní. Pracujeme jako dobře 
sehraný tým a naším hlavním cílem je 
co nejlepší péče o pacienta. V roce 2016 
(k 23. 12.) bylo na neurologické odděle-
ní přijato k hospitalizaci 1 466 pacientů. 
V ambulancích včetně neurofyziologických 
laboratoří a neurosonologie bylo provede-
no více než 9 500 vyšetření.
Iktové centrum koncipuje interdisciplinární 
péči o pacienty s cévními mozkovými přího-
dami v jihozápadní oblasti Ústeckého kraje 
(okres Chomutov, okres Louny a parciálně 
okres Most). IC je tvořeno JIP, standardním 
lůžkovým oddělením, neurosonografickou 
laboratoří a cerebrovaskulární poradnou. 
Nedílnou součástí IC je logopedie, rehabi-
litace a ergoterapie. Do 23. 12. 2016 bylo 
provedeno 82 intravenózních trombolýz 
v léčbě mozkového infarktu, z toho v 90,3 % 
případů do 60 minut od přijetí (průměrný 
door-to-needle time je 39 min.). Trvale je 
rozvíjena neurosonologická diagnostika 
včetně vyšetřování patentního foramen 
ovale jako rizikového faktoru ischemické 
CMP u mladých osob. IC je registrováno 

v databázi IKTA, RES-Q a v mezinárodním 
registru SITS. IC je též zapojeno do meziná-
rodního projektu Angels Initiative.
Neuromuskulární program s využitím dvou 
moderních elektromyografických labora-
toří zahrnuje diagnostiku a léčbu nervo-
vých a svalových poruch. Závažné akutní 
i chronické zánětlivé polyradikuloneuritidy 
a myastenia gravis léčíme intravenózní-
mi imunoglobuliny. V rámci nadregionální 
péče (pro Ústecký a Karlovarský kraj) pro-
vádíme u dystonií a spasticity lokální léčbu 
botulotoxinem. V současné době je botulo-
toxinem léčeno 95 pacientů. Botulotoxin je 
aplikován pod EMG kontrolou nebo nově 
pod UZ navigací. Neurologické oddělení 
má jako jediné pracoviště v Ústeckém kraji 
statut regionálního centra spasticity. 
Dalšími nosnými programy jsou neuroonko-
logie a epileptologie. Pacientům s epilepsií 
je poskytována standardní péče od stano-
vení diagnózy a pravděpodobné prognózy 
jejich onemocnění, přes léčbu a dlouho-
dobou dispenzární péči ve specializované 
poradně. U pacientů, jejichž stav vyžaduje 
video-EEG monitoring nebo zvážení jiného 
typu léčby než farmakologické, je výhodou 
úzká spolupráce s epileptologickým cen-
trem při Neurologické klinice FN v Motole.
V ambulantní části je péče poskytována 
jak ve všeobecné/příjmové neurologické 
ambulanci, tak ve specializovaných po-
radnách: poradna pro epilepsii, poradna 
pro poruchy periferních nervů a nervosva-
lová onemocnění, poradna pro diagnos-
tiku a léčbu bolestí hlavy, poradna pro 

Parkinsonovu nemoc a neurodegenerativní 
onemocnění, poradna pro roztroušenou 
sklerózu a zánětlivá neurologická one-
mocnění, dětská neurologická ambulance 
a poradna pro poruchy řeči. Pro pacienty 
se sclerosis multiplex a s kořenovými syn-
dromy (při hernii disku apod.) je k dispozici 
infuzní stacionář. 
V roce 2016 jsme se podíleli na 1 rando-
mizované multicentrické klinické studii 
a 1 grantu. Publikovali jsme 1 odborný 
článek a na 5 v impaktovaných časopisech 
jsme se autorsky podíleli. Na celostátních 
nebo zahraničních kongresech jsme pre-
zentovali 8 sdělení, mj. 1x na European 
Stroke Organization Conference v Barce-
loně, 3x na cerebrovaskulárním kongresu 
a 1x na celostátním neurologickém sjezdu. 
Organizovali jsme 22. ročník celostátní 
konference „Podkrušnohorské elektrofy-
ziologické dny“, 6. ročník krajského neu-
rosonologického interaktivního semináře, 
lékařský večer, seminář pro záchrannou 
službu, neuroradiologický seminář a ses-
terský neurologický seminář. 
V roce 2016 jsme realizovali za finanční-
ho přispění sponzorů (Ekochow, Actherm, 
Energo Tušimice) a s podporou KZ, a. s., 
částečnou rekonstrukci lůžkové stanice, 
úpravu interiérů jídelny, sesterny, vyšet-
řovny a zasedací místnosti. Podařilo se tím 
zlepšit pracovní prostředí a zpříjemnit po-
byt našim pacientům. 

prim. MUDr. Jiří Neumann 
Neurologické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Na snímku staniční sestra Dita Černá

KOŽNÍ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE CHOMUTOV:
PONDĚLÍ 24. 4. 2017  
08.00–14.00 HOD.

ÚSTÍ NAD LABEM 
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: 
PONDĚLÍ 15. 5. 2017 
10.00–17.00 HOD.

Krajská zdravotní, a. s., převzala rovněž 
záštitu nad akcí, kterou pořádá Česká 
průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) 
v rámci akce Spolu proti melanomu v Ústí 
nad Labem. V pondělí 15. května lékař-
ky Kožního oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., MUDr. Hana Maxová 
a MUDr. Jaromíra Janků na Mírovém ná-
městí provedou odborné vyšetření, které 
bude zcela zdarma. Mohou ho podstou-
pit všichni zájemci bez omezení věku 

a bez ohledu na to, u které zdravotní 
pojišťovny jsou registrováni. Záštitu nad 
akcí přijala paní primátorka Ing. Věra 
Nechybová.

Kontrolovat mateřská znaménka budou 
lékařky ve speciálním stanu s potřebným 
soukromím v době od 10 do 17 hodin. 
Lidé rovněž dostanou odborná doporu-
čení, jak pokožku správně chránit před 
slunečními paprsky a jak rozpoznat 
první příznaky změny znamének při 

samovyšetření. Zájemci si budou moci 
nechat změřit krevní tlak či množství tu-
kové tkáně v těle.
„Smyslem neziskového vzdělávacího 
programu Spolu proti melanomu je upo-
zornit občany na nebezpečí zvyšujícího 
se výskytu melanomu a na nutnost pre-
vence. Zhoubný melanom totiž patří mezi 
nejzhoubnější druhy rakoviny, neboť za-
číná relativně brzy metastazovat do dal-
ších částí a orgánů lidského těla. Proto 
je životně důležité odhalit nemoc včas,“ 
poznamenala tisková mluvčí České prů-
myslové zdravotní pojišťovny Elenka Ma-
zurová. Podle statistik zemře na zhoubný 
melanom kůže 340 až 400 osob ročně. 

redakce Infolistů

Spolu proti melanomu
Krajská zdravotní, a. s.

Pokud máte na svém těle podezřelé pigmentové skvrny či znaménka, nechte si je 
zdarma zkontrolovat odborníky. Bezplatné vyšetření kůže v rámci akce Spolu proti 
melanomu nabídne obyvatelům kožní oddělení chomutovské nemocnice. V pondě-
lí 24. dubna provede lékařský tým zájemcům odborné vyšetření znamének přímo 
na kožním oddělení, od 8 do 14 hodin, 3. nadzemní podlaží, budova D – dostavba. 
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Dětská ergoterapie

Masarykova nemocnice
Krajská zdravotní, a. s., v dubnu loňského roku v rámci modernizace dětského 
pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici otevřela nové prostory dětské reha-
bilitace. V jedné z ambulancí najdou návštěvníci pavilonu dětskou ergoterapii, 
kterou vede ergoterapeutka Radka Beranová, DiS.

„Ergoterapie je mnohdy označována jako léčba prací, ale tento pojem je ne-
přesný. Jedná se o rehabilitační obor, jehož hlavním cílem je návrat pacienta 
po onemocnění nebo úrazu do společnosti. Pracujeme především na zlepšení 
pohybu, rozvoji řeči či mentálních schopností, v neposlední řadě na nácviku so-
běstačnosti. U předškoláků se zaměřujeme na školní dovednosti, mezi které pa-
tří nácvik držení tužky či používání předmětů denní potřeby. Hlavní rozdíl mezi 
dospělou a dětskou ergoterapií je ten, že dospělý člověk se navrací do známého 
prostředí, ve kterém fungoval, naopak dítě okolní svět teprve poznává svými 
smysly a motorikou, které mohou být navíc postiženy. K využití plného potenci-
álu u dítěte je nutné pochopit jeho individuální potřeby a spolupracovat s rodi-
nou a celým týmem,“ uvádí Radka Beranová, DiS.
Ergoterapie u dětí probíhá buď ambulantně nebo u lůžka na oddělení. Denně 
ambulanci v ústecké Masarykově nemocnici navštíví osm malých pacientů s ro-
dinou. Počet dětí na odděleních je rozdílný, závisí na závažnosti stavu dítěte 
a indikaci lékaře.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

placená inzerce LOKOMAT
Robotická rehabilitace pro děti 

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

NEJPOKROČILEJŠÍ SYSTÉM REHABILITACE NA SVĚTĚ POMÁHÁ DĚTEM V DĚTSKÉ LÉČEBNĚ NOVÉ LÁZNĚ V TEPLICÍCH

Zájemci o zařazení do databáze mohou kontaktovat Nové lázně Teplice na tel. 417 977 703, 
kde také proběhne vstupní vyšetření pro potvrzení vhodnosti zařazení do studie. 

Vstupní vyšetření a 10 terapií v přístroji Lokomat bude vybraným dětem poskytnuto zdarma.

Jak robot učí děti chodit
Lázně Teplice organizují studii o robotické rehabilitaci

a hledají vhodné dětské kandidáty
Připravujeme pilotní studii zlepšení stereotypu chůze pomocí robotické rehabilitace a hledáme děti,
které bychom zdarma rehabilitovali v přístroji Lokomat. Tuto švýcarskou technologii jsme v teplické

dětské léčebně Nové lázně instalovali v roce 2015 jako první zařízení svého druhu v ČR. Pomáhá  dětem
postiženým dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými a ortopedickými onemocněními.

Je považován za nejpokročilejší systém na světě.

Jaké děti hledáme?
Věk 6 – 10 let. Diparetická forma dětské mozkové obrny.
Chůze možná bez kompenzačních pomůcek.

www.lazneteplice.cz

Odborné a vzdělávací akce 

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání
4. 5. 2017 Předatestační kurz Radiační ochrana Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – studovna
9. 5. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
9. 5. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
9. 5. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

10. 5. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
10. 5. 2017 Jak nás ovlivňují osobnostní rysy při výkonu povolání? Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
10. 5. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
11. 5. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
15. 5. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
16. 5. 2017 Centrální žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
16. 5. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
17. 5. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
18. 5. 2017 Předatestační kurz Radiační ochrana Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – studovna
22. 5. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
23. 5. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
23. 5. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
24. 5. 2017 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
24. 5. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
25. 5. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
29. 5. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
30. 5. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

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

26.–27. 5. 2017 Sympozium severočeských psychiatrů 2017 Hotel Port, Doksy
5.–6. 6. 2017 IV. Děčínské chirurgické dny Zámek Děčín

7. 6. 2017 INTERLAB 2017 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL –učebna č. II a III
8.–9. 6. 2017 II. Konference COS a CS Kampus UJEP, Ústí nad Labem

15.–16. 6. 2017 Perinatologické dny Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Tisá
12. 9. 2017 VII. Mostecké dny sester Kinosál, Nemocnice Most, o. z.
14. 9. 2017 Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a. s.,  

10. výročí Krajské zdravotní, a. s.
hrad Střekov, Ústí nad Labem

12.–13. 10. 2017 Německo-České ORL dny – Slámovy ORL dny Větruše, Ústí nad Labem
16.–17. 10. 2017 Traumatologická konference k 65. výročí samostatné 

traumatologie v Ústí nad Labem
Hotel Clarion, Ústí nad Labem

19. 10. 2017 5. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín
20. 10. 2017 28. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

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

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

Na snímku ergoterapeutka  
Radka Beranová, DiS



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

Vejprty Most

Louny

Zahražany

Teplice

Děčín

Ryjice

Ústí nad Labem

Chomutov

tel.: +420 412 705 111
fax: +420 412 527 016
 U Nemocnice 1
 405 99 Děčín II

tel.: +420 417 519 111
fax: +420 417 539 033
 Duchcovská 53
 415 29 Teplice

tel.: +420 474 447 111
fax: +420 474 626 196
 Kochova 1185
 430 12 Chomutov

tel.: +420 478 031 111
fax: +420 476 708 683
 J. E. Purkyně 270
 434 64 Most

tel.: +420 477 111 111
fax: +420 472 774 286
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY,  
ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY

Požadujeme:
◊ vzdělání – SZŠ, VZŠ nebo VŠ 
◊ odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
◊ bezúhonnost a zdravotní způsobilost
◊ spolehlivost, flexibilnost
◊ schopnost samostatné a týmové práce
◊ znalost práce na PC (Word, Excel)
◊ ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
◊ pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
◊ možnost okamžitého nástupu 
◊ zázemí úspěšné a stabilní společnosti
◊ moderní a příjemné pracovní prostředí 
◊ možnost stabilizačního příspěvku
◊ možnost dalšího vzdělávání financovaného  
 zaměstnavatelem
◊ podpora dalšího profesního rozvoje
◊ 5 týdnů dovolené
◊ závodní stravování 
◊ dobrá dopravní dostupnost 

Informace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání
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Kontakt: Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,  
telefon: 477 117 952, e-mail: martina.placatova@kzcr.eu

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
◊ možnost stabilizačního příspěvku
◊ pro studenty stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.  
 (http://www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)
◊ 5 týdnů dovolené
◊ závodní stravování
◊ dobrou dopravní dostupnost

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


