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Krajská zdravotní zahájila výstavbu nového pavilonu operačních
sálů a sterilizace v teplické nemocnici

Krajská zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., ve čtvrtek 22. června 2017 slavnostně zahájila v Nemocnici Teplice, o. z., výstavbu pavilonu pro čtyři 
operační sály a sterilizaci. Poklepání na základní kámen se uskutečnilo v pavilonu F za účasti zástupců vedení a managementu 
Krajské zdravotní, a. s., hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, zástupců statutárního města Teplice, zhotovitele – firmy 
VW Wachal a.s. a dalších hostů.

„Rád bych zdůraznil, že výstavba nového pavilonu pro operační sály bude největší in-
vesticí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské zdravotní. Investiční 
náklady byly podle projektového rozpočtu 217 800 000 Kč včetně DPH, přičemž cena 
vzešlá z veřejné zakázky je 184 milionů 840 tisíc Kč. V současné době je zajištěno 
financování s využitím prostředků od Ústeckého kraje. Pořízení přístrojové techniky 
by mělo přijít dle projektu na dalších přibližně 53 milionů Kč,“ uvedl Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

pokračování na straně 14
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Na snímku hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (třetí zleva), členka představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., Jitka Hanousková (čtvrtá zleva), generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (druhý zleva), ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., 
MUDr. Tomáš Hrubý (druhý zprava), hlavní sestra Nemocnice Teplice, o. z., Mgr. Kateřina 
Vágnerová (první zprava), 1. náměstek primátora statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza 
(třetí zprava), náměstkyně primátora statutárního města Teplice PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., 
(čtvrtá zprava) a statutární ředitel společnosti VW Wachal a.s. Ing. Viliam Wachal (první zleva)

ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení čtenáři Infolistů,

v průběhu deseti let vytvořila společnost Krajská zdravotní, a. s., 
silnou, dynamickou a prosperující firmu, která je největším po-
skytovatelem zdravotní péče v České republice a zároveň největ-
ším celorepublikovým zaměstnavatelem v oboru. Krajská zdra-
votní, a. s., poskytuje kvalitní zdravotní péči občanům našeho 
regionu. Kladné hospodaření v loňském roce umožnilo další in-
vestice ve všech pěti nemocnicích. Pokud bych jmenoval největší 
investiční akce v nemocnicích KZ, a. s., pak je to rekonstrukce 

dětského pavilonu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a pokračování stavebních pra-
cí v areálu ústecké onkologie V Podhájí, rekonstrukce pavilonu interních oborů v Děčíně či 
zahájení výstavby pavilonu operačních sálů a sterilizace v Teplicích. Chomutovská nemocni-
ce nově vlastní jedno z nejmodernějších mamodiagnostických center v České republice a ne-
mohu opomenout ani významnou investici v mostecké nemocnici, jíž je otevření oddělení 
NIP a DIOP a probíhající rekonstrukce dětského a dorostového oddělení. Z pohledu své od-
bornosti vnímám velmi pozitivně vybudování zcela nového a moderního PET/CT pracoviště 
na Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kdy jsem se osob-
ně spolupodílel na všech fázích – od jednání na přístrojové komisi Ministerstva zdravotnictví 
České republiky přes návrh a dohled nad stavebními úpravami, instalací přístroje a zejména 
pak jeho uvedení do klinického provozu. Jednalo se o velkou osobní výzvu a úspěšné do-
končení celého procesu bylo pro mě motivací. Nabídnutá pozice náměstka pro zdravotní 
péči je pokračováním mé dlouhodobé práce, spojené s dalšími úkoly pro tuto společnost. 
V současné době probíhají desítky dalších investičních akcí a další budou v nejbližší době 
zrealizovány. Pozitivní trend ekonomiky společnosti umožňuje zároveň postupnou obnovu 
zdravotnické techniky ve všech pěti nemocnicích. Cílem je zlepšit kvalitu a rozsah poskytova-
né zdravotní péče pro všechny věkové kategorie pacientů celého ústeckého regionu. Nemalý 
podíl na tomto úspěchu má Ústecký kraj, který je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. 

Společnost Krajská zdravotní, a. s., myslí samozřejmě i na své zaměstnance. Vzdělávací in-
stitut nabízí rozsáhlý systém vzdělávání pro zdravotnické pracovníky, organizuje vzdělávací 
akce v řadě oborů, ale je též hostitelem významných odborníků z různých oborů medicíny. 
Neméně důležitá je profesní příprava budoucích zdravotníků, jejichž současný nedostatek je 
řešen založením Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., který prostřednictvím stipendij-
ního programu podporuje studenty a motivuje je pro práci v naší společnosti. Zaměstnání 
v Krajské zdravotní, a. s., znamená zázemí úspěšné a stabilní společnosti a pro samotné 
zaměstnance další možnosti jejich osobního i profesního rozvoje. Je třeba si uvědomit, že 
každý z nás se spolupodílí na vytváření vnitřního i vnějšího obrazu Krajské zdravotní, a. s., 
a mimo jiné i na nás ve velké míře záleží, jaké si vytvoříme prostředí pro svoji práci a vzájem-
nou komunikaci.

Přeji všem krásné léto a těším se na naši vzájemnou spolupráci.

MUDr. Aleš Chodacki 
náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
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Investice Krajské zdravotní, a. s.

REKONSTRUKCE 
HLAVNÍ KOMUNIKACE
Na základě změny zatížení ko-
munikace a po provedení hava-
rijní opravy kanalizace a uložení 
nové plynové přípojky je nutné 
provést komplexní rekonstrukci 
příjezdové komunikace kolem 
kuchyně stravovacího provozu 
Nemocnice Děčín, o. z. Tato ko-
munikace slouží pro obslužnost 
nemocnice městskou hromad-
nou dopravou (MHD), a proto 
je tedy zároveň nutné provést 
změnu skladby vozovky pro na-
výšení její nosnosti v souvislosti 
se zvýšeným zatížením. Předpo-
kládané investiční náklady činí 
0,8 mil. vč. DPH. Předpoklad 
dokončení realizace je v roce 
2017.

INVESTICE VE FÁZI PŘÍPRAV
Krajská zdravotní, a. s., má v děčínské ne-
mocnici naplánované investice i na další 
období. Jedná se například o nový pavilon 
Emergency včetně centrálních operačních 
sálů a jednotky intenzivní péče, který bude 
řešen jako přístavba budovy E východním 
směrem. Dále pak vybudování nového 
pracoviště magnetické rezonance a inter-
ního příjmu včetně reorganizace 1. nad-
zemního podlaží budovy I. Předmětem in-
vestiční akce je zřízení přízemní přístavby 
ke stávajícímu objektu interny, ve které 
bude umístěno nové pracoviště magnetic-
ké rezonance a úprava dispozic stávajících 
prostor interní ambulance. Současně by 
mělo dojít k rozšíření gastroenterologické-
ho oddělení a k rekonstrukci stravovacího 
provozu. V plánu je také rekonstrukce bu-
dovy O, takzvané gynekologické vily, kdy 
dojde k zateplení objektu včetně výměny 
oken, střechy, vodovodních rozvodů, zříze-
ní dvou gynekologických ambulancí, změna 
z ubytovacích prostor na kanceláře a sana-
ce objektu včetně demolice již nevyužívané 
vrátnice u objektu.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Krajská zdravotní, a. s., v letošním roce provede několik investičních akcí v děčínské nemocnici, jež disponu-
je 259 lůžky, na kterých zdravotníci v loňském roce hospitalizovali 12 553 pacientů.

REVITALIZACE OBJEKTU I
Největší a nejvýznamnější investiční 
akcí v letošním roce v Nemocnici Dě-
čín, o. z., je revitalizace objektu I na-
zývaného pavilon Interna. Obsahem 
uvedené investiční zakázky je výmě-
na oken, zateplení obvodového pláš-
tě, výměna výtahů a výměna topných 
těles (radiátorů) v budově. Omezení 
v areálu jsou minimalizována, prostor 
zařízení staveniště a zázemí zhotovi-
tele je umístěno nad budovou mimo 
komunikační trasy. Jedna z největších 
investičních akcí v děčínské nemocnici 
za poslední roky by měla být ukončena 
letos v prosinci. Cena díla vč. DPH je 
27 041 187,75 Kč.

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ E
Jedná se o výměnu stávajících, zcela nevyhovujících oken na budově E Ne-
mocnice Děčín, o. z. Nová okna, nahrazující původní dřevěná v provedení 
dvojskla, jsou plastová v provedení trojskel z důvodu snížení energetické 
náročnosti budovy za účelem energetických úspor a zvýšení komfortu pro 
pacienty dle již dnes běžného standardu. Předpokládané investiční nákla-
dy činí 2,5 mil. vč. DPH. Investiční akce je rozdělena do několika etap, kdy 
jednotlivá oddělení jsou během nezbytných řemeslnických prací přestě-
hována do náhradních prostor, takže je lékařská péče zajištěna v plném 
rozsahu.

ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ SPISOVNY
Předmětem zakázky je provedení stavebních prací, tj. rekonstrukce stávajícího objektu za účelem zřízení nové centrální spisovny. 
Hlavními činnostmi jsou zejména rekonstrukce střechy, vnitřní dispoziční úpravy, silnoproudá elektrotechnika, demolice přístřeš-
ku, montáž okenních mříží a další technické úpravy a rekonstrukce. Centrální spisovna bude po jejím zřízení sloužit pro archivaci 
dokumentů v souladu s interními předpisy a legislativou České republiky. Předpokládané investiční náklady činí 1,4 mil. vč. DPH. 
Dokončení realizace zřízení centrální spisovny je naplánováno na letošní rok.

Rekonstrukce hlavní komunikace v děčínské nemocnici

Vizualizace 
přístavby centrálních 

operačních sálů 
a Emergency 

děčínské nemocnice

První etapa výměny oken budovy E

Revitalizace 
budovy I  

– průběh prací 
a vizualizace 
revitalizace

Nemocnice Děčín
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Perkutánní stabilizace atypické katovské zlomeniny C2 Masarykova nemocnice
trajektorie, délka šroubů, bikortikální zave-
dení i výsledná komprese byly peroperačně 
kontrolovány 2D fluoroskopií i 3D CT rekon-
strukcemi k dosažení maximálního fyzio-
logického postavení a komprese kostních 
úlomků. Pooperační průběh byl bez kom-
plikací. Pacient byl propuštěn 4. pooperač-
ní den do domácího ošetřování s indikací 
Philadephia límce na 6 týdnů. Na kontrole 
3 měsíce od výkonu byl pacient bez obtíží, 
bez omezení hybnosti a bez známek selhá-
ní fixace. Na poslední kontrole 6 měsíců 
od operace byl pacient kompletně zhojen, 
bez jakýchkoliv neurologických i subjektiv-
ních obtíží a bez jakékoliv limitace hybnos-
ti krční páteře ve všech směrech.
Implementace zobrazovacího systému 
O-arm umožňuje bezpečnou skutečně 

minimálně invazivní, v tomto případě per-
kutánní, inserci šroubů i v anatomicky 
delikátní oblasti horní krční páteře bez 
postižení perivertebrálního svalstva při 
dodržení standardních sterilních podmí-
nek, snadném polohování pacienta, pev-
né fixaci hlavy tříbodovým fixatérem spolu 
s peroperační kombinací zobrazení klasic-
kou 2D fluoroskopií i 3D CT rekonstrukce-
mi. Naše unikátní operace byla úspěšně 
prezentována na mezinárodním Spondy-
lochirurgickém kongrese v Olomouci v roce 
2016 a na Cervical Spine Research Society 
kongresu v Salzburku v roce 2017. Podle 
dostupných literárních údajů a našich vě-
domostí bylo zavedení transpedikulární-
ho šroubu do obratle C2 čistě perkutánní 
cestou aplikováno na třetím pracovišti 

ve světě a na prvním pracovišti v České re-
publice. Perkutánní aplikace šroubu ces-
tou laminární do druhého krčního obratle 
dokonce nebylo ve světové literatuře do-
posud popsáno. Perkutánní stabilizace 
atypické Katovské zlomeniny C2 byla oce-
něna na Výroční vědecké konferenci ústec-
ké Masarykovy nemocnice.

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA 
Neurochirurgická klinika MNUL, o. z.

REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ
Většina stabilních zlomenin pediklů a ob-
louku obratle C2 je řešena konzervativně. 
V případě nutné chirurgické terapie nesta-
bilního poranění je preferován přední pří-
stup se stabilizací a fúzí segmentu C2-C3, 
avšak spojený se ztrátou hybnosti v této 
lokalizaci. Alternativou u dislokovaných 
zlomenin s minimálním disko-ligamen-
tózním poraněním je přímá transpediku-
lární osteosyntéza dle Judeta, která byla 
publikována již v roce 1970. Problémem 
spojeným s touto fixací je vysoké riziko 
poranění struktur obklopujících tenký 
pedikl obratle C2. Na zevní straně poten-
ciální trajektorie je uložena vertebrální 
tepna a na druhé straně je lokalizovaný 
páteřní kanál s krční míchou. Ve 20 % 
případů je velikost pediklů natolik malá, 
aby vůbec bylo možné zavést šroub o prů-
měru 3,5 mm bez perforace vlastní kosti 
s rizikem poškození tepny nebo míchy. 
Tato riziková topografická anatomie vedla 
k aplikaci různých navigačních technik pro 
zavedení těchto šroubů. Alternativní mož-
ností je použití jiného typu instrumentace, 
která však vede k méně kvalitní fixaci, nebo 
k omezení hybnosti krční páteře ve větším 
rozsahu. První použití zacílení transpediku-
lárního zavedení šroubů pomocí klasické-
ho CT po skeletizaci C2 poprvé publikoval 
Taller se Suchomelem v roce 2000. Tato 
operace byla prováděna klasickým otevře-
ným způsobem ve standardním CT přístroji 
a přinášela s sebou všechny odpovídající 
komplikace včetně nevratného poškození 

všech odpovídajících šíjových svalů v této 
lokalizaci, problémů s napolohováním a fi-
xací pacienta v klasickém CT a také odpoví-
dající vyšší riziko infekčních komplikací při 
provádění otevřené operace na standard-
ním CT pracovišti. Eliminací těchto pro-
blémů byla první aplikace šroubů perku-
tánně Yoshidou a Kanemurou v roce 2012 
pomocí intraoperační navigace přístrojem 
O-arm. Obdobnou techniku, avšak s pouze 
s iso-C 3D aplikovali Bucholz s Morganem 
v roce 2016. Perkutánní zavedení transpe-
dikulárních šroubů do C2 nebylo dalšími 
autory publikováno a zavedení šroubů 
translaminárně do obratle C2 čistě cestou 
perkutánní nebylo dokonce ve světové lite-
ratuře doposud publikováno vůbec.

Pětatřicetiletý pacient utrpěl po nárazu hla-
vou při jízdě střemhlav na tobogánu atypic-
kou zlomeninu oblouku druhého krčního 
obratle s postižením části těla s horní face-
tou vlevo a oblouku kontralaterálně (klasifi-
kace atypické katovské zlomeniny Levine I, 
Benzel typ I). Pacient byl bez neurodefici-
tu, pouze si stěžoval na silnou bolest krční 
páteře. MR vyšetření neprokázalo poraně-
ní disku C23. Vzhledem k dislokaci 7 mm 
byla po selhání repozice distrahovaných 
úlomků halotrakcí indikována přímá perku-
tánní osteosyntéza s peroperační navigací 
přístrojem O-arm. Fixace byla provedena 
kanylovanými šrouby z jediného vstupu 
transpedikulárně ipsilaterálně a transla-
minárně kontralaterálně. Repozice, poloha 

Zlomenina druhého krčního obratle v předoperačním CT obraze 
(a–d) a operační zavedení šroubů v obraze získaném intraoperačním 
systémem O-arm (e–h)

Výsledný funkční stav pacienta a RTG obraz 
6 měsíců po operačním výkonu bez omezení 
hybnosti krční páteře

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, při vlastním operačním výkonu s využitím 
intraoperační navigace zobrazovacím systémem O-arm spolu s asistentem 
MUDr. Tomášem Radovnickým

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
VZDĚLÁNÍ: 
• 1988–1992 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové 
• 1992–1998 Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy 

v Hradci Králové 
• 1998 Titul MUDr. s vyznamenáním, cena děkana 

LF pro nejlepšího absolventa
• 2000 Transkraniální Dopplerovská sonografie, 

IPVZ, Pelhřimov
• 2001 Atestace I. stupně z všeobecné chirurgie 
• 2001–2003 European Society of Pediatric Neurosurge-

ry postgradual course
• 2001–2004  European Association of Neurosurgical 

Societies postgradual course
• 2004  European Association of Neurosurgical 

Societies exam
• 2005  Test of English as a Foreign Language 

247/300
• 2006  Specializační atestace z neurochirurgie
• 2006–2008 Eurospine spine courses
• 2007–2008 European Association of Neurosurgical 

Societies spine postgradual course
• 2000–2010  Postgraduální studium biomedicíny v obo-

ru neurověd 1. LF UK
• 2015 Získání titulu Ph.D. v oboru neurověd 
• 2015  Certifikace pro peroperační neurosonologii
• 2015  Zvláštní odborná způsobilost dle atomo-

vého zákona (V146/97 Sb., 315/02 Sb.) 
s dosažením úrovně osoby s přímou od-
povědností i dohlížející osoby vykonávají-
cí soustavný dohled s certifikací Státním 
úřadem pro jadernou bezpečnost 

• 2015–2017 Studium oboru Management zdravotnictví 
Central European Management Institute 
zakončené titulem MBA

ZAHRANIČNÍ STÁŽE: 
• 2000 Mt. Sinai Hospital, 

New York, USA, prof. Sen, 
prof. Chen 

• 2006 Neurochirurgische 
klinik, Marburg, Německo, 
prof. Bertallanfy 

KLINICKÁ PRÁCE: 
• Celé spektrum neurochirurgie se zaměřením na chirurgii baze leb-

ní (n. facialis, temporální kost, orbita, neuroonkologie, traumato-
logie, rekonstrukce kalvy a měkkých tkání), cévní neurochirurgii 
(CVRC a ECIC bypass, karotická endarterektomie, přímý peroperační 
Doppler, SAH a vasospasmy), dětskou neurochirurgii (neuroendo-
skopie, neuroonkologie, vývojové vady), spondylochirurgii (trauma-
tologie, onkologie, osteoporotické fraktury, náhrady obratlových těl, 
CC přechod, SI skloubení, sacrum, deformity, minimálně invazivní 
techniky) a klinické využití intraoperačních navigačních systémů. 
Neurosonologie (TCD, TCCS, duplexní neonatální vyšetření a intrao-
perační neurosonologie). 

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE: 
• ORL – patologie lícního nervu a temporální kosti, malignity přední 

jámy lební a VDN 
• Stomatochirurgie – sdružená poranění splanchnokrania, neurokra-

nia a lební baze 
• Oftalmologie – primární a sekundární patologie orbity (extra 

i intrakonální) 
• Traumatologie – kombinované fraktury sacra a pánve 

OPERATIVA: 
• 4 306 neurochirurgických výkonů, jako první operatér k 31. prosinci 

2016

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH: 
• ČLS JEP, Česká neurochirurgická společnost, Česká spondylochi-

rurgická společnost, Česká onkologická společnost, Cervical Spine 
Research Society, Central European Neurosurgical Society, AO Spine 
society, Kolektivní členství v EANS a WFNS, ČSPOTV ops.
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Neurochirurgové používají jako první v Česku tyče vyrobené na míru

Masarykova nemocnice
REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ 
Lékařští specialisté Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jako první v Česku použili 
při operaci skoliózy páteře implantát vyrobený, ještě před samotným ope-
račním výkonem, pacientovi na míru. Výroba implantátu ve Francii trvala 
tři týdny, ústečtí neurochirurgové se připravovali na první operaci, kterou 
podstoupila jako první sedmašedesátiletá žena z Českolipska, dva měsíce. 
Do konce června stihli specialisté tři takové zákroky. Do operačního pro-
gramu se dál hlásí zájemci z celé České republiky.

Operační řešení skolióz a páteřních deformit patří k nejsložitějším operacím 
v chirurgii páteře. Tyto dlouhé a náročné chirurgické výkony jsou zatíženy 
vysokým rizikem komplikací a jsou prováděny pouze na specializovaných 
pracovištích. Neurochirurgická klinika v ústecké Masarykově nemocnici patří 
k nejlepším pracovištím svého zaměření v České republice.
„Principem operačního výkonu je korekce patologického zakřivení páteře 
ve všech třech rovinách s dosažením trvalého postavení pomocí kostní fúze. 
Náprava abnormálního postavení se provádí pomocí systému šroubů zave-
dených v jednotlivých obratlových tělech a následně pospojovaných pomocí 
dlouhých tyčí,“ vysvětlil operatér MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA. 

„Pro každého pacienta na základě jeho individuál-
ních dat získaných z radiologického vyšetření a naše-
ho plánu individuální operační korekce provedeme 
počítačovou simulaci. Analýzou výsledného plánova-
ného upraveného zakřivení páteře, které pacientovi 
přinese největší prospěch, vznikne virtuální model 
a na jeho základě jsou vyrobeny pro pacienta speci-
ficky připravené tyče z titanu nebo ocelové slitiny,“ 
přiblížil MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, co je před 
samotnou mnohahodinovou operací potřeba. 
Operatéři tak získají pro pacienta optimální referen-
ci, kterou operačním výkonem následně dosáhnou 
v sagitální rovině (tedy rovnoběžné se střední rovinou 
těla), aby pacientovi nabídli co nejoptimálnější výsle-
dek tvaru páteře spojený s odstraněním jeho předo-
peračních obtíží. 

„Nezanedbatelným benefitem je také významná 
úspora času při vlastním výkonu, kdy tvarování tyčí 
spojujících velké množství šroubů kleštěmi opera-
térem zabere nemalou dobu,“ upozornil na další 
výhodu neurochirurg s tím, že navíc každá změna za-
křivení tyče následným ohýbáním oslabuje pevnost 
materiálu a zvyšuje riziko selhání v budoucnosti.
„Optimalizovaná terapie upravená podle indivi-
duálních potřeb pacienta, tedy zjednodušeně pro 
každého na míru, je typickým příkladem moderní 
personalizované medicíny,“ dodal přednosta Neu-
rochirurgické 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., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Na operacích páteře se v ústeckém komplexním 
neurochirurgickém centru podílí celý tým specialistů 
od radiologů, radiologických asistentů, anesteziolo-
gů, elektrofyziologů, protetických odborníků až po re-
habilitační pracovníky. „Na neurochirurgii provede-
me každý rok kolem tisíce operací páteře s využitím 
nejmodernějších technologií včetně intraoperační 
navigace pomocí CT přístroje, která zajišťuje správné 
a přesné zavedení jednotlivých implantátů a šroubů. 
Výkony tohoto typu patří k vrcholům ve spektru na-
šich spondylochirurgických operací,“ upozornil profe-
sor Sameš.

redakce Infolistů

PRVNÍ V ČESKU POUŽILI ÚSTEČTÍ LÉKAŘŠTÍ SPECIALISTÉ 
PŘI OPERACI SKOLIÓZY PÁTEŘE IMPLANTÁT VYROBENÝ 
PACIENTOVI NA MÍRU. DO OPERAČNÍHO PROGRAMU SE 
HLÁSÍ ZÁJEMCI Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY.

Plán korekce

Unikátní operace páteře, na snímku vlevo MUDr. Petr 
Vachata, Ph.D., MBA, asistence MUDr. Tomáš Radovnický

Sestry v nemocnicích Krajské zdravotní mohou dostat v druhém
pololetí příplatek 2 000 Kč měsíčně

Krajská zdravotní, a. s.
Sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří pracují bez odborného dohle-
du v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu, 
mají v druhém pololetí letošního roku obdržet zvláštní příplatek 2 000 Kč. Předsta-
venstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 28. června 2017 odsouhlasilo jeho 
poskytnutí s tím, že společnost získá finanční prostředky na tento příplatek z dotace 
Ministerstva zdravotnictví České republiky.

„Nelékařští zdravotničtí pracovníci v na-
šich nemocnicích nový příplatek dosta-
nou. Na základě dostupných informací 

připravujeme podklady pro podání žá-
dosti o dotaci. Předpokládám, že pro-
středky získáme a následně je budeme 
rozdělovat jako zvláštní příplatek pří-
slušným zaměstnancům,“ uvedl Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
Podmínky dotace, z níž by měly být pří-
spěvky financovány, stanoví, že je určena 
pro definovanou skupinu zaměstnanců, 
kteří pracující bez odborného dohle-
du ve třísměnném nebo nepřetržitém 
provozním režimu (tedy zaměstnanci 
se stanovenou týdenní pracovní dobou 
37,5 hodiny týdně, nebo tomu úměrně 
zkrácenou pracovní dobou dle pracovní-
ho úvazku). V Krajské zdravotní, a. s., jde 
o profese: všeobecná sestra, porodní asi-
stentka, dětská sestra, zdravotnický zá-
chranář, radiologický asistent, zdravotní 
laborant, fyzioterapeut, nutriční terapeut 
a zdravotně-sociální pracovník.
Termín, od něhož bude příplatek posky-
tován, není zatím konkrétně stanoven 

– závisí na termínu přiznání dotace. Ve-
dení Krajské zdravotní, a. s., předpoklá-
dá, že pokud bude administrace dotace 
trvat déle, bude příplatek vyplacen zpět-
ně k 1. červenci 2017. 

Ing. Vojtěch Krump 
náměstek pro řízení lidských zdrojů 

Krajské zdravotní, a. s.

Směnová dětská sestra ústeckého 
oddělení šestinedělí – nadstandard 
Jana Šantorová, DiS.

VII. Mostecké dny sester
úterý 12. září 2017, kinosál Nemocnice Most, o.z.

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.

www.kzcr.eu/konference/mosteckednysester

Odborný garant:
Mgr. Alena Boková, 
vedoucí Oddělení kvality zdravotní péče a krizového řízení 
Krajské zdravotní, a.s., e-mail: alena.bokova@kzcr.eu.

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční a marketingové podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu.

Účastnický poplatek: 
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku 
Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH 

Platba při registraci v hotovosti/kartou. 

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

pořádá konferenci

Záštitu nad akcí převzali náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák 
a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák.

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.,

Přihlášky, informace:

Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
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vyžaduje ruce na práci a hlavy na pře-
mýšlení. Řečeno slovy personalisty: 
Uspokojit především očekávání vnitřního 
zákazníka, tedy zaměstnance, který oče-
kává jistotu pracovní pozice, možnost 
profesního růstu, možnost dalšího vzdě-
lávání, zachování počtu pracovních míst, 

oporu v odborech, vedoucího pracovníka 
na „své straně“ při hrozících sociálních 
dopadech a hrozbě ztráty zaměstnání 
při potenciální redukci péče a změnách 
struktury organizace. Mojí snahou bude 
zabránit odchodům pracovníků z důvodu 
lepšího výdělku v jiných společnostech 

a organizacích. Snažit se vysvětlovat 
opatření a postupy zaměstnavatele pro-
to, aby se zaměstnanec dokázal identifi-
kovat s cíli naší společnosti.

ptal se redaktor Infolistů Petr Sochůrek

od 1. května 2008 na pozici primáře ORL 
oddělení. Mé pracovní curriculum zača-
lo v teplické nemocnici 4. května 1998 
na pozici sekundárního lékaře otorino-
laryngologického oddělení. Zde jsem 
absolvoval atestaci I. stupně (2001) 
a atestaci II. stupně jsem již složil jako 
lékař otorinolaryngologického oddělení 
v Mostě (2005). 
MUDr. František Janů, zástupce ředitele 
zdravotní péče: Ve zdejší mostecké ne-
mocnici pracuji již jednadvacet let. Mojí 
odborností je Chirurgie.
MUDr. Miroslav Peleška, zástupce ředite-
le zdravotní péče: V mostecké nemocnici 
pracuji od roku 1992, má specializace 
je Anesteziologie a intenzivní medicína 
(ARIM) se dvěma atestacemi.

Jaké jsou vaše vize do budoucna a čeho 
byste chtěli ve vedení mostecké nemoc-
nice společně dosáhnout?
MUDr. Petr Najman, pověřený funkcí ře-
ditele zdravotní péče: Vize je jednodu-
chá, zachovat základní obory nemocnice 
a soustředit se na poskytování co nejlep-
ší péče pro pacienty jihozápadní části 
Ústeckého kraje. Společně bychom chtěli 
změnit poskytování péče již při vstupu 
do nemocnice na centrálním příjmu. Pře-
měnit jej podle moderních zvyklostí, nej-
lépe i se stavebními úpravami, abychom 
mohli lépe „filtrovat“ jednotlivé případy 
dle složitosti. Dále do budoucna doplňo-
vat přístrojové vybavení nemocnice, mo-
dernizovat jednotlivé prostory a provozy 
a současně zlepšit personální situaci 
v lékařské i nelékařské sekci.
MUDr. František Janů, zástupce ředitele 
zdravotní péče: Udržet stávající základní 
obory medicíny na dobré úrovni, zlepšit 
provoz na centrálním příjmu a dokončit 
vnitřní přestavbu jednotlivých oddělení.
MUDr. Miroslav Peleška, zástupce ředi-
tele zdravotní péče: Vize do budoucna je 
jediná. Zachovat současnou personální 
situaci, což je pro fungování zdravotnic-
kého zařízení nejdůležitější. Lze naku-
povat techniku, lze spřádat grandiózní 
plány do budoucna ohledně perspek-
tivy, rozvoje a expanze. Ale to všechno 

Mostecká nemocnice má nové vedení Nemocnice Most
K zásadním změnám došlo od 1. června ve vedení Krajské zdravotní, a. s. – Nemoc-
nice Most, o. z. MUDr. Petr Najman byl pověřen funkcí ředitele zdravotní péče a jeho 
zástupci jsou MUDr. František Janů a MUDr. Miroslav Peleška. Redakce firemního 
časopisu Krajské zdravotní, a. s., Infolisty položila každému členovi nového vedení 
mostecké nemocnice tři otázky.

Personální změny v KZ, a. s.
 o

d 
1.

 7
. 2

01
7

Mgr. Martina Jůzová
se stala vrchní sestrou gastroenterologického oddělení.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

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

Jak  byste  charakterizovali  mosteckou 
nemocnici?
MUDr. Petr Najman, pověřený funkcí ře-
ditele zdravotní péče: Koncepce mostec-
ké nemocnice byla původně jistě nadre-
gionální, se statutem druhé největší 
nemocnice v Ústeckém kraji. V současné 
době, i vzhledem k neradostné personál-
ní situaci, se jedná o klasickou nemocni-
ci okresního typu, zatím však prakticky 
se všemi odbornostmi kromě Infektolo-
gie a Neurochirurgie. Zatím se daří držet 
převážnou část základních oborů, avšak 
budoucnost nelze vůbec predikovat.

MUDr. František Janů, zástupce ředi-
tele zdravotní péče: Jde o nemocnici 

okresního typu, poskytující zdravotní 
péči v základních medicínských oborech 
s rozsáhlou spádovou oblastí.
MUDr. Miroslav Peleška, zástupce ředi-
tele zdravotní péče: Jak již bylo řečeno, 
mostecká nemocnice je dnes nemocnicí 
okresního typu s velkou spádovou ob-
lastí přesahující hranice okresu města 
Mostu.

Jak dlouho působíte v mostecké nemoc-
nici a jaká je vaše lékařská odbornost?
MUDr. Petr Najman, pověřený funkcí 
ředitele zdravotní péče: V mostecké ne-
mocnici pracuji od 1. srpna 2003, nej-
dříve na pozici zástupce primáře otori-
nolaryngologického oddělení, následně 

Osobnosti české medicíny... prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Krajská zdravotní, a. s.LÉKAŘŮM V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠEL PROFESOR JABOR 

„Určitě nic odborného, ale spíš přehled toho, co jsem zažil, co mě těší a proč 
se mi líbí klinická biochemie,“ odpověděl profesor Antonín Jabor před za-
čátkem své přednášky v Ústí nad Labem na otázku, co především chce po-
sluchačům předat. „Myslím si, že jedním z významných předmětů je pro 
studenty medicíny patofyziologie, a klinickou biochemii beru vlastně jako 
aplikovanou patofyziologii, ačkoli někteří tvrdí, že patofyziologie neexistuje 
a jsou jen důležité obory interna a chirurgie. A ta pestrost spočívající v setká-
vání se s chemií, matematikou, intenzivní péčí či internou se mi na klinické 
biochemii líbí. Navíc jsem měl to štěstí, že jsem potkal v životě hodně zají-
mavých učitelů, na které se také v přednášce odvolávám,“ vysvětlil, v čem 
spatřuje kouzlo oboru, jemuž zasvětil svůj profesní život. 
Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských oborů. 
Nezbytnou podmínkou její správné funkce je součinnost zdravotnických pra-
covníků s různým pregraduálním vzděláním a využití jejich znalostí a doved-
ností k analytické, informační a lékařské činnosti oboru. Klinická biochemie 
je aplikací chemických, molekulárních a buněčných principů a technologií 
s účelem porozumět lidskému zdraví a nemoci a umožnit jejich hodnocení.
V rámci cyklu „Osobnosti české medicíny“ ve VIKZ již přednášeli například 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, prof. MUDr. Jan 
Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM nebo předseda České společnosti 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny prof. MUDr. Karel Cvacho-
vec, CSc., MBA, který působí ve Fakultní nemocnici Motol a vede Katedru 
anesteziologie a intenzivní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

MUDr. Petr Najman
pověřený ředitel  
zdravotní péče  

Nemocnice Most, o. z.

MUDr. František Janů
zástupce ředitele  

zdravotní péče  
Nemocnice Most, o. z.

MUDr. Miroslav Peleška
zástupce ředitele  

zdravotní péče  
Nemocnice Most, o. z.

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., přednosta Praco-
viště laboratorních metod Institutu klinické a ex-
perimentální medicíny (IKEM), přednášel ve středu 
28. června 2017 ve Vzdělávacím institu tu Krajské 
zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ). V cyklu 
„Osobnosti české medicíny“ zahájeném na jaře 
loňského roku představil svůj pohled na obor, 
v němž vynikl nejen v České republice, ale přede-
vším se stal uznávaným odborníkem i pro zahra-
niční odbornou veřejnost.
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Krajská zdravotní má nejmodernější mamodiagnostické centrum Nemocnice Chomutov

Chomutovské mamodiagnostické centrum registruje ročně již čtr-
náct tisíc mamografických vyšetření. Během dvanácti let počet 
vyšetření vzrostl na téměř šestinásobek, proto Krajská zdravot-
ní, a. s., zakoupila druhý mamograf za 12,05 milionu Kč, 3,1 mi-
lionu Kč z této částky pokryly vlastní zdroje společnosti. Ústecký 
kraj stavební úpravy podpořil 6 miliony Kč, na pořízení mamogra-
fu v hodnotě 3,69 milionu Kč získala Krajská zdravotní dotaci ze 
státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví České republiky, 
která činí 2,95 miliony Kč. Dalších 400 tisíc za vybavení zaplatila 
Krajská zdravotní. Všechny uvedené částky jsou včetně DPH.
Chomutovské mamodiagnostické centrum Krajské zdravot-
ní, a. s., splňuje podmínky Věstníku Ministerstva zdravotnictví 
České republiky. Je držitelem rozhodnutí ministra zdravotnictví 
o zařazení centra do programu Ministerstva zdravotnictví České 
republiky screening nádorů prsů.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

   Původní a nový archiv 

   Nový a původní mamograf 

Krajská zdravotní, a. s., otevřela v chomutovské nemocnici počátkem měsíce června nejnovější a nejmodernější mamodia-
gnostické centrum v Ústeckém kraji. Pacientkám z jihozápadního regionu Ústeckého kraje a přilehlé oblasti se tak otevřelo 
zdravotnické pracoviště, které odpovídá standardům zdravotnictví 21. století. Mamodiagnostické centrum se přestěhovala z již 
nevyhovujících prostor 2. nadzemního podlaží do zrekonstruovaných třikrát větších prostor 4. nadzemního podlaží budovy B 
chomutovské nemocnice. Nové prostory přispěly k celkové kultivaci mamodiagnostického pracoviště, a to nejen ve prospěch 
pacientů a jejich blízkých, ale i zaměstnanců. Nově jsou barevně odlišeny jednotlivé ošetřovny s označníky přímo na podlaze, 
což pacientkám umožní lepší orientaci v centru.

POČTY VYŠETŘENÍ PREVENTIVNÍ MAMOGRAFIE

   Původní a nová čekárna 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2004 270 431 564 451 1 716

2005 559 545 477 532 526 605 446 569 541 531 513 421 6 265

2006 585 521 421 415 471 511 388 485 454 544 590 415 5 800

2007 625 580 634 573 585 788 365 526 504 1046 959 594 7 779

2008 827 687 682 850 695 785 692 409 825 772 668 568 8 460

2009 732 732 821 742 705 776 2 018 424 772 724 555 579 7 780

2010 623 757 904 1 034 962 990 607 765 1 033 897 846 626 10 044

2011 861 856 945 939 1 191 1 009 690 835 872 930 874 626 10 628

2012 784 938 1 026 927 1 077 1 105 998 1 054 1 028 1 332 1 244 800 12 313

2013 1 043 919 905 1 005 1 002 1 113 1 138 1 142 1 202 1 369 1 317 805 12 960

2014 1 404 974 1 261 1 036 1 305 1 363 752 725 1 481 1 406 1 177 918 13 802

2015 1 274 1 263 1 031 1 224 846 1 366 813 750 1 258 1 343 1 232 775 13 075

2016 1 276 1 318 1 328 1 079 1 259 1 261 754 986 1 281 1 321 1 289 943 14 095

2017 954 1 282 1 349 1 080 1 277
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Naše vrchní sestra se probojovala do finále prestižní soutěže

Masarykova nemocnice

Mgr. Marie Lulková ve své pracovně

DĚTSKÁ 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.

Krajská zdravotní zahájila výstavbu nového pavilonu 
operačních sálů a sterilizace v teplické nemocnici

Krajská zdravotní, a. s.

pokračování ze strany 3
„Je to veliká investice, jejíž výsledek 
bude sloužit mnoha dalším generacím. 
Krajská zdravotní je základem zdravotní 
péče pro všechny obyvatele Ústeckého 
kraje a její založení byl dobrý nápad, ať 
už se to někomu líbí nebo ne. Děkuji 
všem v teplické nemocnici – lékařům, 
zdravotním sestrám i pomocnému perso-
nálu – protože když je pacient spokojen, 
nic neřekne. A když se mu něco nelíbí, 
jde si stěžovat. Ale já si myslím, že je tu 
dobrý kolektiv a personál, který se snaží 
udělat maximum pro to, aby byla poskyt-
nuta našim občanům taková zdravotní 
péče, jakou si zaslouží,“ vyzdvihl hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„Je to poprvé během deseti let existen-
ce Krajské zdravotní, kdy se bude stavět 
něco nového. Celé generace teplických 
lékařů čekaly na tento okamžik, protože 

stávající operační sály skutečně neodpo-
vídaly moderním požadavkům a standar-
dům. Chci poděkovat panu hejtmanovi 
a zastupitelům Ústeckého kraje, pro-
tože akce bude postupně financována 
za podpory jediného akcionáře Krajské 
zdravotní, kterým je Ústecký kraj,“ řekl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.
„Teplická nemocnice je pro mě částečně 
citová záležitost, jednak jsem se tu na-
rodil a moje maminka zde začínala jako 
zdravotní sestra právě na operačních 
sálech. Městu záleží, i když mu nemoc-
nice nenáleží, aby měla dobré jméno, 
proto dlouhodobě spolupracuje s Kraj-
skou zdravotní na zajištění přístrojového 
a dalšího vybavení. Budeme rádi, když 
nemocnice bude mít – i díky novým ope-
račním sálům – ještě lepší renomé,“ řekl 

první náměstek primátora statutárního 
města Teplice Bc. Hynek Hanza. 
Nová budova pro operační sály vznikne 
v prostoru jižně od pavilonu F, v němž 
jsou soustředěny chirurgické obory, 
směrem k ulici Anglická. S chirurgickým 
pavilonem bude propojena spojovacím 
krčkem, dílčí úpravy proběhnou i v pavi-
lonu F.
V nových operačních sálech bude rea-
lizováno veškeré současné spektrum 
operačních výkonů, které jsou v teplic-
ké nemocnici prováděny. Operovat se 
zde budou cévy, klouby, břišní dutiny 
a provádět laparoskopické zákroky. Nyní 
mají lékaři v teplické nemocnici k dispo-
zici deset operačních sálů, u čtyř z nich 
počítá Krajská zdravotní, a. s., s dalším 
používáním i po realizaci výstavby no-
vých sálů. Dosavadní prostory tak budou 
zachovány pro operační výkony v oblasti 
očního lékařství, urologické endoskopic-
ké operativy, jednodenní gynekologické 
operativy a akutní porodnické operativy. 
Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jed-
nodenní chirurgie a jejího zázemí. 
Projekt počítá také s výstavbou 92 par-
kovacích míst pro osobní auta zaměst-
nanců, dvě z nich budou vyhrazena pro 
tělesně postižené. Díky tomu dojde 
k uvolnění parkovacích míst pro návštěv-
níky nemocnice přímo v jejím areálu. 
Výstavba pavilonu s novými operačními 
sály bude probíhat od července 2017, 
hotovo by mělo být do dvou let od uza-
vření smlouvy o dílo s vítězem tendru.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčíNa této ploše vyroste nový pavilon operačních sálů a sterilizace

Vrchní sestra Mgr. Marie Lulková z Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., se probojovala do finále prestižní soutěže, která nese název Nej sestřička. 
Jedná se o klání, ve kterém nejde ani o věk, ani o fyzickou krásu, cílem je vybrat nejlepší 
zdravotní sestru z odborného a lidského pohledu. Projekt prezentuje náročnou práci sest-
řiček, o které se často říká, že je posláním.

„Pro zdravotnickou profesi jsem se rozhodla 
již v raném dětství, kdy mi velkou inspirací 
a vzorem byla teta. Pracovala v nemocnici 
jako zdravotní sestra a já k ní vzhlížela s té-
měř nábožnou úctou, protože dokázala po-
máhat trpícím lidem. V následujících letech 
pak vážně onemocněla moje babička a já jí 
chtěla strašně pomoct. Současně jsem ale 
cítila velikou bezmoc – nevěděla jsem jak. 
Právě v té době přišel okamžik mého život-
ního rozhodnutí. Najednou mi bylo jasné, 
jakým směrem se bude ubírat můj budou-
cí profesní život. Babičce jsem bohužel již 
pomoct nedokázala, ale uvědomila jsem si, 
že je na světě spousta dalších lidí, o které 
je potřeba v nemoci pečovat. Nejvíc mě to 
táhlo k dětem, proto jsem podala přihlášku 
na střední zdravotnickou školu – obor Dět-
ská sestra,“ říká Mgr. Marie Lulková. 
V té době se jednalo o velmi prestižní ško-
lu, kam bylo možné nastoupit pouze na zá-
kladě úspěšně absolvovaných přijímacích 
zkoušek. „Jak jsem byla hrdá, že jsem byla 
přijata! Musím přiznat, že i dnes jsem stále 
ráda, že jsem si zvolila profesní dráhu dět-
ské sestry. Jednou se mě někdo zeptal, zda 
jsem ve svém životě dospěla do bodu, že 
bych svou profesi chtěla vyměnit za jinou. 

Odpověděla jsem, že se mi to ještě nesta-
lo a že si ani nedokážu představit, co by se 
muselo stát, abych se tak rozhodla. Je prav-
da, že mě osud zlehka od pacientů odklo-
nil. Manažerská pozice mi již nedovoluje se 
v takové míře věnovat pacientům, jak bych 
si představovala. Ale to už trochu předbí-
hám,“ pokračuje ve vyprávění vrchní sestra.
Záhy po škole Mgr. Marie Lulková nastou-
pila na dětské oddělení v děčínské nemoc-
nici. „Zde jsem pracovala téměř patnáct 
let na jednotce intenzivní péče. Protože mi 
středoškolské vzdělání nestačilo a toužila 
jsem po dalším prohlubování svých znalos-
tí v oblasti zdravotnictví, rozhodla jsem se 
absolvovat specializační vzdělání ARIP v pe-
diatrii a zanedlouho jsem se také přihlásila 
na vysokoškolské studium obor Ošetřova-
telství na Karlově univerzitě v Praze. Svého 
rozhodnutí pokračovat ve vzdělávání v rám-
ci profese jsem nikdy nelitovala. Naopak 
jsem dospěla k přesvědčení, že kvalitní kon-
tinuální vzdělávání sester je nezbytností při 
výkonu jejich povolání. Vždyť v dnešní době 
je sestra téměř rovnocenným partnerem lé-
kaře, ne pouhou vykonavatelkou jeho příka-
zů, jak byla tato profese vnímána v dobách 
minulých,“ uvádí sympatická sestřička.

Když dosáhla vytouženého vzdělání, před-
stavovala si, jak bude dál do odchodu 
do důchodu pečovat o nemocné děti ve zmí-
něné okresní nemocnici. Osud tomu však 
chtěl jinak. „Čirou náhodou jsem jednoho 
dne na nemocničním intranetu narazila 
na informaci týkající se vyhlášeného výbě-
rového řízení na pozici vrchní sestry Dětské 
kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem. Výzva to byla pro mě jako hrom. 
Vzhledem k tomu, že se celý život řídím slo-
ganem: Co tě nezabije, to tě posílí, dlouho 
jsem neváhala a poslala přihlášku. Říkala 
jsem si: Osud rozhodne… A rozhodl… Už 
šestým rokem pracuji v ústecké Masaryko-
vě nemocnici na pozici vrchní sestry dětské 
kliniky. Záhy po nástupu jsem opět získala 
pocit, že na tuto pozici nemám patřičné vě-
domosti. Vrhla jsem se tedy znovu na studi-
um a doplnila jsem si vysokoškolské vzdě-
lání v oblasti managementu ve zdravotnictví 
na Karlově univerzitě v Praze. Snažím se 
tuto pozici vykonávat zodpovědně, protože 
cítím velký závazek vůči celému úžasnému 
týmu spolupracovníků, který jsem získala 
přestupem na kliniku. Snad se mi to daří. 
Možná tomu trochu nasvědčuje i fakt, že 
jsem byla panem ředitelem zdravotní péče 
ústecké Masarykovy nemocnice Josefem 
Liehnem oslovena, zda bych přijala nomi-
naci do soutěže Nej sestřička. V první chvíli 
jsem se cítila velice zaskočena, protože se 
vůbec nepokládám za nej sestřičku naší 
nemocnice. Dle mého názoru jsou všechny 
sestřičky, které myslí svou profesi vážně 
a vykonávají ji srdcem, nej. Současně jsem 
ale byla nabídkou velice potěšena a dodnes 
si jí velice vážím. A opět výzva jako hrom. 
Rozhodnutí po chvilce váhání bylo jasné, 
jdu do toho! Už to, že jsem byla vybrána 
z 541 kandidátek ze všech nemocnic Čes-
ké republiky do úzkého finálového kola, 
mě naplňuje uspokojením, že jsem vedení 
nemocnice nezklamala a že snad budu Kraj-
skou zdravotní, zejména ústeckou Masary-
kovu nemocnici důstojně reprezentovat. Co 
říct na závěr? Držte mi palce,“ dodává hrdě 
závěrem Mgr. Marie Lulková.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Odborná konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Masarykova nemocnice
Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádalo ve spolupráci s FZS UJEP v Ústí nad Labem ve čtvrtek 
8. června a v pátek 9. června druhý ročník odborné Konference 
centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy 

nemocnice. Akce se uskutečnila v prostorách Kampusu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Účastníci konference vyslechli jak přednášky 
z chirurgických oborů, tak zkušenosti personálu centrálních operačních sálů s ne-
mocniční sterilizací, se kterou úzce spolupracují. 

Jak šel čas – přehlídka uniforem 

V areálu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
začaly 26. června 2017 stavební práce na zřízení a úpravu parkovací plochy před 
budovou O, sídlem protetického oddělení. Předmětem veřejné zakázky je realizace 
rozšíření stávajícího parkoviště a úprava dosavadního veřejného osvětlení. Parkovi-
ště se nachází podél ulice Sociální péče na Bukově.

Důvodem rozšíření parkoviště je navýšení parkovacích míst pro za-
městnance a pacienty Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z. Parkoviště bude rozšířeno o 25 nových 

Stavební práce na parkovišti před protetickým oddělením

Masarykova nemocnice

Stavební práce

parkovacích míst, takže celkem bude 
po dokončení stavby k dispozici 50 stá-
ní. V souvislosti s rozšířením stávajícího 
parkoviště je nutná úprava veřejného 
osvětlení, která spočívá v navýšení počtu 
lamp. Cena díla dle veřejné zakázky je 
4,67 milionu Kč včetně DPH.
Realizace bude probíhat po dobu osmi 
týdnů ve třech etapách tak, aby omezení 
přístupu do nemocnice bylo minimální.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Den otevřených dveří
čtvrtek 31. srpna 2017, od 10:00–15:00 h
 » Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny 

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

 » Budova A, podlaží 1 – přízemí, Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem

PROGRAM:
 » komentovaná prohlídka prostor kliniky
 » představení přístrojového vybavení, možnost vyzkoušení si práce s ním
 » nácvik neodkladné resuscitace na figuríně používané pro výcvik zdravotníků

Garant akce: MUDr. Josef Škola,
primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Průběh výstavby

RSDr. Stanislav Rybák v úvodu pozdravil 
všechny účastníky jménem Ústeckého 
kraje a poděkoval, že se mu dostalo cti 
převzít nad touto akcí záštitu. „Dovol-
te mi poděkovat panu primáři Ivanu 
Humhejovi a jeho kolektivu za přípravu 
konference. Zároveň i popřát, aby i tato 
konference byla nejméně tak úspěšná, 
jako byla první. Chci současně popřát 
nejen kolektivu centrálních operačních 
sálů, ale celé Masarykově nemocnici, aby 
příprava rozšíření počtu operačních sálů 
proběhla podle připraveného harmono-
gramu. Je to nanejvýš potřebné nejen pro 
zvýšení možností celé nemocnice v rám-
ci přípravy nových potřebných oborů, ale 
především pro zlepšení péče o pacienty 

celého Ústeckého kraje,“ uvedl v úvodu 
RSDr. Stanislav Rybák.
Na konferenci centrálních operačních 
sálů a sterilizace zavítal rovněž ředi-
tel zdravotní péče ústecké Masaryko-
vy nemocnice MUDr. Josef Liehne. „Je 
symbolické, že druhý ročník konference 
se koná v místech, kde byl v roce 1927 
vybudován chirurgický pavilon s operač-
ními sály a kde celá řada chirurgů naší 
nemocnice začínala svoji karieru. Byly to 
zejména sály zvané „U Šprdlíků" pojme-
nované po staniční sestře sálů Haně Špr-
dlíkové, která patřila k nejvýraznějším 
postavám chirurgického sesterského po-
válečného personálu. V těchto místech 
vznikly jako jedny z prvních v republice 

i centralizované operační sály. Masary-
kova nemocnice vždy byla lídrem pro-
gresivních změn ve zdravotnictví kraje 
i celé České republiky. Vývoj nezávisle 
na době prokázal, že operační sály vždy 
byly, jsou a budou srdcem nemocnice,“ 
řekl MUDr. Josef Liehne.
Odborným garantem byl MUDr. Ivan 
Humhej, primář Oddělení centrálních 
operačních sálů a centrální sterilizace 
ústecké Masarykovy nemocnice. „Těší 
mě velký zájem o účast na naší konferen-
ci, což dokládá 39 přihlášených aktivních 
sdělení a více než 250 registrovaných 
účastníků z řad chirurgů nejrůznějších 
odborností, sálových sester, anestezio-
logů, anesteziologických sester, pracov-
níků sterilizací, hygieniků, epidemiolo-
gů a dalších zdravotníků, kteří s těmito 
obory spolupracují, nebo se o nich chtějí 
něco dozvědět. Toto multidisciplinární 
uskupení zdravotníků umožňuje širokou 
diskuzi nad přednášenými tématy z po-
hledu různých odborností. Právě tento 
fakt pokládám za hlavní klad našeho se-
tkání oproti některým jiným odborným 
akcím zaměřeným na úzkou skupinu 
posluchačů. Jedním z nosných témat le-
tošní konference byla multidisciplinární 
spolupráce – trend moderní medicíny. 
Že se jedná o aktuální téma, dokládá 
účast zdravotníků nejen z nejrůznějších 
nemocnic České republiky, ale i kolegů 
ze Slovenska. Konferenci jsme pořádali 
ve spolupráci s Fakultou zdravotnických 
studií Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem, se kterou úzce 
spolupracujeme při výuce a organizaci 
odborných praxí studentů na centrálních 
operačních sálech. Konání konference 
v reprezentativních prostorách Kampu-
su Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem jistě přispělo k dob-
rému dojmu z celé akce, podobně jako 
společenský večer na palubě lodi Porta 
Bohemica při plavbě labským údolím,“ 
dodal MUDr. Ivan Humhej.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů
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Naše dobrovolnice získaly ocenění

Nemocnice DěčínPočátkem měsíce června letošního roku proběhlo pod zá-
štitou Dobrovolnického centra Slunečnice slavnostní oce-
nění nejlepších dobrovolníků statutárního města Děčín 
za uplynulý rok 2016. Hlavním smyslem této každoroční 
akce je poděkování lidem, kteří jsou i v této složité době 
schopni nemyslet jen na materiální potřeby, ale dělají něco 
nezištně pro radost a podporu druhých. 

Za Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., byly 
nominovány čtyři nejlepší dobrovolnice, z toho dvě canis-
terapeutky, Milada Vajglová, Bc. Yveta Fišerová, Monika 
Nevečeřalová a Věra Celnerová. Všechny čtyři ženy tvoří pi-
líře dobrovolnické činnosti v děčínské nemocnici. Tato akce 
byla pozitivní motivací k jejich další dobrovolnické činnosti 
a také jednou z příležitostí, jak jim všem vyjádřit poděko-
vání za jejich nezištnou a prospěšnou pomoc pro všechny 
pacienty a zdravotnický personál v Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnici Děčín, o. z.

Libuše Čejková, koordinátorka dobrovolníků  
Nemocnice Děčín, o. z. Nominované dobrovolnice

Cyklus přednášek lékařek dětského oddělení

Nemocnice Děčín
Během měsíce června se konal cyklus přednášek s různorodými tématy, které uspořádaly pro veřejnost lékařky Dětského oddě-
lení Nemocnice Děčín. Přestože účast na seminářích byla zdarma, zájem veřejnosti byl malý. Zřejmě svoji úlohu na malé účasti 
sehrálo krásné počasí a obtížnější dopravní situace ve městě.

Zajímavé informace jsme se dozvěděli na všech přednáškách. Přítomní na přednášce o zácpě dokonce ochutnali vločkovou kaši 
s malinami a dalšími přísadami a při přednášce o dehydrataci ochutnali vhodné nápoje na doplnění tekutin nejen pro děti. Obdr-
želi i sepsané rady či letáčky od jednotlivých přednášejících a byly jim zodpovězeny jejich dotazy.

TÉMATA:

5. 6. Dieta při chronické zácpě MUDr. Irena Beerová, Bsc.

8. 6. Dehydratace MUDr. Aleksandra Timoshina

12. 6. Antibiotika – pomocník nebo 
zabiják? 

MUDr. Renata Přibíková

15. 6. Když léčí maminka… MUDr. Veronika Lešanovská

19. 6. První pomoc na dovolené  
aneb co vše se může stát…

MUDr. Lenka Skalicová

22. 6. Kašel MUDr. Marie Michálková

26. 6. Otravy u dětí MUDr. Viera Hetmanets

Lékařkám patří velký dík za svoji aktivitu, předané informace a rady. Všem pří-
tomným děkuji za jejich účast. 

Mgr. Danuše Tomášková 
 hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z.Tým dětských lékařek děčínské nemocnice

Májový turnaj v bowlingu

Nemocnice Chomutov
NEJLEPŠÍ VÝKON ŽENY:
Moravcová Jana 146 INT JIP

Ostková Monika 143 FIN

Jančiová Eva 135 ARCHIV

NEJLEPŠÍ VÝKON MUŽI:
Kochlöfl Radek 161 GYN

Baumrt Tomáš 145 DET

Hýsek Milan 136 ÚDRŽBA

Počátkem měsíce května se ve večerních hodinách konal na dvanáctidráhovém 
bowlingu Strikeland v Chomutově Májový turnaj pětičlenných družstev složených 
ze zaměstnanců Nemocnice Chomutov, o. z. Turnaje se zúčastnilo rekordních 
27 družstev tj. 135 soutěžících. Z toho bylo 102 žen a 30 mužů.

Turnaj poctilo svou návštěvou i družstvo extraligového hokejového týmu Piráti 
Chomutov. Soutěžili spolu se zdravotníky a obsadili pěkné osmé místo. Rozdali 
zdravotníkům upomínkové předměty. Na třetím místě skončilo hematologicko-
-transfuzní oddělení 3, druhou příčku obsadilo družstvo děvčat z archivu a vítězem 
letošního ročníku se stalo oddělení gynekologie 2. V náhozech padly dvě šestis-
tovky. Družstvo archivu naházelo 605 kuželek a gynekologie 630 kuželek.
Turnaj se koná pravidelně většinou okolo Vánoc. Letos byla změna, konal se v mě-
síci květnu. Nicméně pro velký zájem se pokusíme turnaj zopakovat. Velký dík patří 
odborové organizaci, která velkou měrou přispěla na občerstvení a dárkové pou-
kázky, které družstva dostala za své výkony.
Ceny na turnaji předával zástupce ředitelky zdravotní péče chomutovské nemoc-
nice MUDr. Miroslav Šofr, který se sice nezúčastnil bowlingového klání, ale celý 
turnaj zahájil úvodním slovem a na turnaji s námi pobyl. 

Lenka Nováková, manažerka kvality, Nemocnice Chomutov, o. z.

Dobrovolnická spolupráce se středoškolskými studenty 

Nemocnice Chomutov
S přicházejícím sluníčkem se probudily i doplňkové dobrovolnické aktivity 
v chomutovské nemocnici. Snažíme se pacientům zpestřit jejich pobyt na lůžku 
různými aktivitami. Kromě pravidelných dobrovolnických návštěv dlouhodobě 
nemocných pacientů na oddělení následné péče se studenti sociálních oborů 
zapojili do loutkového divadélka, které připravuje pohádkové představení pro 
nejmenší pacienty. 

Již druhým rokem studenti ESOZ Chomutov v rámci patronátu pečují o parčík 
před budovou oddělení následné péče 1. Tentokrát se chopila zahradnického 
nářadí parta budoucích hasičů, která si takto strávený volný čas velmi pochva-
lovala. Potěšilo nás, že se do čištění trávníku zapojila i přihlížející veřejnost. 
Stejně jako v loňském roce i letos pro pacienty v tomto upraveném prostoru 
chystáme hudební vystoupení místních sborů.
Mrzí nás, že v současné době nemáme žádné dobrovolníky s vhodnými psy 
na canisterapii. O dobrovolnické návštěvy se psem byl a stále je mezi pacienty 
velký zájem. Věříme, že se nám podaří canisterapii v dohledné době na oddě-
lení zajistit.

Ing. Anna Makarová, koordinátorka dobrovolníků Nemocnice Chomutov, o. z. S údržbou parčíku pomáhají studenti
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Perinatologická centra z Ústeckého kraje a Gynekologicko-
-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala 15. Pe-
rinatologické dny Ústeckého kraje. Odborná konference pro-

běhla 15.–16.června 2017 v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku pod záštitou náměstka 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. Společně s přednostou klini-
ky doc. MUDr. Tomášem Binderem, CSc., byli odbornými garanty konference také 
MUDr. Pavel Gerych z téže kliniky a primář novorozeneckého oddělení ústecké Ma-
sarykovy nemocnice MUDr. Petr Janec, MHA.

DĚTSKÁ 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.

  ÚSTECKÁ DĚTSKÁ KLINIKA MÁ NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Změny nastaly u příjmové ambulance a dětské pohotovosti. Konkrétně došlo k následujícím změnám telefonních čísel:

původní telefonní číslo oddělení nahrazeno novým telefonním číslem 

477 112 346 příjmová ambulance 477 114 230

472 778 335 dětská pohotovost 477 114 231

Nové kufříky pro život přinesly samy děti

Masarykova nemocnice
V úterý 6. června 2017 přišly děti z ústecké Základní školy 
Mírová s učitelkami Mgr. Ivou Řehákovou a Mgr. Markétou 
Sauerovou předat vzpomínkové kufříky pro odložené děti 
na Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Díky spolupráci 
sestry Zdeňky Hrbkové je toto oddělení jedním z partnerů 
projektu „Život v kufříku“, který pomáhá odloženým dětem 
k uchování vzpomínek a vlastní identity. Předání kufříků 
dětmi na novorozeneckém oddělení bylo symbolickým vy-
vrcholením charitativní prodejní výstavy dětských výrobků, 
kdy se do vyrábění zapojily děti z celého prvního a částeč-
ně i z druhého stupně a výtěžek byl věnován na podporu 
projektu. Výstava proběhla o týden dříve na ZŠ Mírová pod 
záštitou pana ředitele Mgr. Bc. Kamila Veigenda.

redakce Infolistů
Návštěva novorozeneckého oddělení

Výtěžek ze Sportovního večírku 2017 doputoval ke zdravotníkům
Šek na 33 500 Kč z výtěžku Sportovního večírku 2017 doputoval 
ve čtvrtek 22. června na Jednotku intermediální péče Dětské klini-
ky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z. Zdravotníkům ho přinesli zástupci ústeckých basketbalis-
tů z klubu Sluneta, kteří každoročně charitativní akci pořádají spolu 
s hokejisty Slovanu, fotbalisty Army, americkými fotbalisty Blades 
a „fitnessáky“ ze Slunety Fitness.
Získané finance se skládají z peněz utržených z tomboly, dražby 
a části vstupného. Letos se na Sportovním večírku dražil kalendář 
modelek v dresech ústeckých sportovních klubů, který byl vyroben 
jen pro tuto akci. Autorkou snímků byla umělecká fotografka Tereza 
Tranová.
Peníze zdravotníci využijí na dovybavení Jednotky intermediální péče 
Dětské kliniky Krajské zdravotní při ústecké Masarykově nemocnici.

redakce InfolistůPředání šeku ze Sportovního večírku 2017

15. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Masarykova nemocnice

Na snímku přednášející doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.,  
z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze  
a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Neonatologie patří k oborům, v nichž Čes-
ká republika dosahuje jedny z nejlepších 
výsledků na světě. Lékařští specialisté 
jsou schopni zachraňovat děti s porodní 
hmotností 500 gramů a z nejkritičtější 
nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 
1 000 gramů přes 50 % úspěšně vrátit, 
vesměs bez většího hendikepu, do živo-
ta. V celé České republice existuje 12 pe-
rinatologických center a z nich má Kraj-
ská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí 
nad Labem a v Mostě. Jde o centra vyso-
ce specializované péče, prostřednictvím 
kterých zdravotníci poskytují komplexní 
péči o nejzávažnější stavy během těho-
tenství, porodu a šestinedělí, vyskytující 
se u matky, plodu či novorozence. Ústec-
ké centrum má přesah do Libereckého 

kraje, mostecké na Lounsko a do Karlo-
varského kraje. 

„Chtěl bych vyjádřit vděčnost Ústeckému 
kraji za podporu edukativních akcí, jakou 
je naše konference. Bez finanční podpory 
kraje by se nemohla uskutečnit, protože 
získat prostředky pro uspořádání tako-
vých akcí, vzhledem k velkému množství 
odborných zdravotnických konferencí, 
je rok od roku obtížnější,“ řekl v úvodu 
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

„Je mi velkou ctí, a říkám to s plnou 
vážností, že jsem mohl převzít záštitu 
nad již 15. ročníkem Perinatologických 
dnů. Jsem totiž přesvědčen, že výsledky 
perinatologické péče v Ústeckém kraji 
jsou vynikající. Jménem svým a jménem 

vedení Ústeckého kraje vám všem 
za práci, kterou odvádíte ve prospěch 
těch nejmenších, děkuji. Lidská společ-
nost není vlčí smečka, kde přežívají jen 
silní, ale je charakterizována tím, jak se 
dokáže postarat o své nejslabší. A vy to 
v každodenní praxi dokazujete," zdůraz-
nil náměstek hejtmana Ústeckého kra-
je RSDr. Stanislav Rybák, který vyslovil 
uznání přednostovi ústecké kliniky do-
centu Binderovi a jeho kolektivu za uspo-
řádání konference. „A nemám na mysli 
pouze tu letošní, ale i předchozí. Loňská, 
kterou jste připravili, byla dokonce celo-
státní a stálo za ní hodně práce a úsilí,“ 
připomněl.
„Podporujeme rozvoj perinatologie. Veli-
ce jsme uvítali a přihlásili se do progra-
mu vypsaného ministerstvem zdravotnic-
tví, což přinese pro obě centra – v Mostě 
a Ústí nad Labem – vybavení v řádu zhru-
ba 70 milionů korun pro každé centrum. 
Zdravotnická technika zastarává a je 
potřeba ji obnovovat. Stejný program 
vypsalo ministerstvo i pro onkogynekolo-
gii, kterou díky tomu vybavíme technikou 
za dalších 60 milionů korun. Kvalita péče 
se tím zlepší, ale je třeba říci, že techni-
ka a budovy nehrají zásadní roli. Tu hrají 
zaměstnanci oddělení, jimž děkuji i já, 
protože výsledky obou perinatologic-
kých center jsou skutečně excelentní,“ 
řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Během konference účastníci zhlédli 
a vyslechli jedenáct vystoupení svých 
kolegů, na dvoudenní akci se přihlásilo 
120 zdravotníků.
Během konference účastníci zhlédli 
a vyslechli jedenáct vystoupení svých 
kolegů, na dvoudenní akci se přihlásilo 
120 zdravotníků. 
Poděkování patří osobně MUDr. Pavlo-
vi Gerychovi, který se podílel na pořá-
dání perinatologických dnů v Ostrově 
od samého zrodu z pozice regionálního 
perinatologa.

redakce Infolistů
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Skákejme
pro zdravé

srdce

Nadační fond Energie pomáhá ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. 
– Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o.z., pro Vás připravují projekt, 
který pomáhá potřebným a zároveň otevírá i důležitá celospolečenská témata.

Na Kostelním náměstí v Ústí rozskáčeme na švihadlech stovky až tisíce 
nadšenců. Máme konkrétní poselství a konkrétní cíle. Chceme, aby naše 
děti byly aktivnější, měly více pohybu. Přáli bychom si, aby byly i vnímavější 
ke svému okolí, dozvěděly se více o trápeních dospělých i svých nemocných 
kamarádů a uměly jim i pomoci.

Prověřte s námi svou fyzickou kondici a ověřte pevnost svého zdraví! 
Významným hostem bude prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, 
přednosta Kardiologické kliniky v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Sledujte též www.energie-pomaha.cz.

Staňte se i Vy součástí projektu 
„Skákejme pro zdravé srdce“!

Zatrhněte si v kalendáři datum 25. září 2017, předvečer celosvětově uznávaného Dne srdce. 
Těšíme se na Vás na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem!

Nové zavinovačky pro miminka

Nemocnice Teplice
Když se chceš opalovat, musíš se chránit

Nemocnice Chomutov
Přibližně 140 návštěvníků si nechalo v pátek 23. června 2017 na Kamencovém je-
zeře v Chomutově bezplatně a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akci 
„Když se chceš opalovat, musíš se chránit“ uspořádalo Kožní oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 

„Ze sto čtyřiceti lidí, které jsme vyšet-
řili, jsme deseti doporučili návštěvu 
ordinace, abychom znaménko vyndali 
a potvrdili, že se nejedná o kožní nádor. 
Běžně je počet nových nádorů u pacien-
tů asi 15 na 100 000 obyvatel. V Česku 
je zvýšený počet objevených nádorů 
u dívek a žen ve věku od 10 do 29 let,“ 
informovala primářka kožního oddělení 
chomutovské nemocnice MUDr. Radka 
Neumannová.
Hlavním smyslem akce bylo upozornit 
na stoupající počet lidí, u nichž se vyskytl 
zhoubný kožní nádor. „Pozitivní ale je, že 
nestoupá počet těch, kteří na zhoubné 
nádory kůže umírají,“ dodala MUDr. Rad-
ka Neumannová.
Dermatologové u jezera lidem také radili, 
jak se správně chránit před slunečním zá-
řením, jak provádět samovyšetření kůže 
a jak poznat kožní nádorové a přednádo-
rové změny. Pro všechny, kteří bezplatné 
vyšetření podstoupili, byly připraveny 
vzorky opalovacích krémů s UV filtrem.

Martin Klimeš, referent
Vyšetření znaménka

Díky dlouholeté spolupráci s paní Machovou získalo 
teplické dětské oddělení od maminek více jak 50 kusů 
zavinovaček. Zavinovačky se staly nepostradatelnou 
pomůckou při péči o novorozence nejen pro maminky, 
ale také pro zdravotnický personál. Splňují nároky na po-
hodlí miminka a snadnou manipulaci. Vnitřní strana za-
vinovačky je tvořena měkkým fleesem a vnější strana ba-
revným plátnem s dětskými motivy. K zajištění zavinutí 
slouží bavlněné tkalouny, kterými lze regulovat pevnost 
zavinutí miminka. Používání zavinovaček se na oddělení 
velmi osvědčilo. Děkujeme paní Haně Machové a dalším 
maminkám, které věnují vyhotovení zavinovaček nejen 
svůj volný čas, ale i nemalé finanční prostředky.

Kamila Tetřevová 
vrchní sestra 

Dětské a dorostové oddělení  
Nemocnice Teplice, o. z. Nové zavinovačky

Špuntomaty si pacienti oblíbili

Nemocnice Most

Špuntomat

Mostecká nemocnice se zařadila mezi další zdravotnická zařízení Krajské zdravot-
ní, a. s., která má na svých odděleních nainstalovány prodejní automaty na špunty 
do uší, původně používané jako automaty na žvýkačky. Automaty tak plní nový účel. 
V České republice již byly nainstalovány na středních i vysokých školách, v knihov-
nách, v hotelech, kavárnách a relaxačních centrech. Dalším využitím je i oblast zdra-
votnictví – nemocnice, lázeňské domy a podobně. 

O jejich využití svědčí fakt, že nápad, který se původně zrodil u studentů Ekonomické 
univerzity ve Vídni, se již rozšířil z Rakouska i do Německa a Francie. Špunty mají 
certifikát jakosti a vyrábějí se v jižním Německu. Materiál, ze kterého jsou špunty 
vyrobeny, byl vyvinut ve spolupráci s ORL lékaři. Jedná se o extrémně měkký materiál, 
který je tvarovatelný podle tvaru zvukovodu tak, aby v uchu netlačil. Špunty snižují 
hluk v průměru o 35 dB, takže uslyšíte budík, školní zvonění i projíždějící auto, ale 
nebude vás rušit hovor nebo chrápání spolubydlících na nemocničním pokoji. Špunty 
jsou v automatu umístěny v praktickém plastovém pouzdře, které se dá opakovaně 
použít pro jejich následné uložení, např. v nočním stolku u lůžka. 
Takzvané špuntomaty najdete na I. interním oddělení, gynekologicko-porodnickém 
oddělení i ORL oddělení. Jsou využívány a cena 20 Kč za jedno balení je adekvátní 
k zajištění klidného spánku na nemocničním pokoji. 

redakce Infolistů
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V sobotu 10. 6. 2017 se u heliportu dě-
čínské nemocnice poprvé v její historii 
konal Dětský den.
Jeho organizaci a průběh zajišťovala hlav-
ní sestra Mgr. Danuše Tomášková pod 
záštitou vedení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z., za spoluprá-
ce členů dobrovolnického centra a per-
sonálu nemocnice. Historické premiéry 
se zúčastnili především děti, vnoučata, 
synovci a neteře zaměstnanců nemocni-
ce. Pro všechny byly připraveny rozličné 
soutěžní atrakce, jako například lovení 
rybiček, srážení plechovek, slalom s míč-
kem na lžíci a celá řada dalších, po je-
jichž absolvování dostal každý za svůj 
výkon různé odměny (sladkosti, bublifuk, 
omalovánky, pohledy, magnetky a další). 
Po splnění všech úkolů si děti došly pro 
nanuk do žlutého autíčka Family Frost 
a na párek v rohlíku.
Dětem i dospělým se, kromě jiného, líbila 
ukázka práce canisterapeutů s jejich pej-
sky a také více sportovně zaměřená psí 
agility. Všechny rozhodně zaujala i stano-
viště hasičů, sanitního vozu a Policie ČR, 
kde si většina dospěláků nenechala ujít 
chůzi s brýlemi simulujícími vliv alkoholu 
či drog. V průběhu Dětského dne si mohli 

Dětský den 

Nemocnice Děčín

Dětský den v děčínské nemocnici

dospělí zájemci ve stánku Všeobecné 
zdravotní pojišťovny nechat odborně 
přeměřit svůj krevní tlak a množství tuku 
v těle, zatímco jejich děti dováděly v ne-
dalekém nafukovacím skákacím hradu, 

popřípadě si vymalovávaly získané oma-
lovánky či si nechávaly malovat různé ob-
rázky na obličej u vedlejšího stanoviště, 
o což byl velký zájem.
Velké poděkování náleží všem zúčastně-
ným, kteří se na zdárném průběhu celé 
akce podíleli. Díky náleží především za-
městnancům údržby, kteří zajistili úpra-
vu prostor, technické zázemí a hudební 
doprovod. 
Zvláštní poděkování přísluší samozřejmě 
všem sponzorům, kteří poskytli materi-
ální vybavení, odměny pro děti a občer-
stvení. Nesmíme opomenout ani práci 
všech zúčastněných fotografů. Za zvlášť 
povedené fotografie děkujeme panu 
Kadlecovi. 
Věříme, že se většině účastníků letošní 
akce líbila a že se za rok opět sejdeme 

na druhém ročníku Dětského dne v Ne-
mocnici Děčín.

Libuše Čejková 
koordinátorka dobrovolníků 

Nemocnice Děčín, o. z.

Ukázka práce canisterapie

Sponzoři: MŠ Bělásek, MC Rákosníček, Billa, Promedica, a.s., Krtek Technik, s.r.o., Výrobna 
lahůdek Stružinský, Lohmann & Rauscher, Město Děčín, Andělé bez křídel, PČR, Hasiči, 
ZEMPRA DC s.r.o., Eismann Vlastimil Donát, Venus 2000, s.r.o., Pivovar a Palírna Česká 
Kamenice, VZP. 

V Ústeckém kraji studují nejlepší zdravotničtí asistenti

Nemocnice Děčín
Dvojnásobným úspěchem středních zdravotnických škol Ústec-
kého kraje skončila Celostátní soutěž první pomoci v Brně, která 
proběhla ve dnech 12.–13. června 2017. Soutěž se konala pod 
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka 
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Z celkem 24 týmů středních zdravot-
nických škol z celé České republiky 
a Slovenské republiky druhé místo ob-
sadilo družstvo Vyšší odborné školy 
ekonomické, sociální a zdravotnické, Ob-
chodní akademie, Střední pedagogické 
školy a Střední zdravotnické školy v Mos-
tě ve složení Alžběta Hézlová, Kateřina 
Hájková a Barbora Mašínová. Žákyně do-
provázela Mgr. Irena Dubová. Třetí místo 
obsadilo družstvo Střední zdravotnické 
školy Děčín ve složení Jiří Donát, Tereza 
Podrazilová a Andrea Schönová, vedoucí 
družstva byla Mgr. Ivana Chýlková. 
Soutěžící družstva musela projít třemi 
stanovišti. Na prvním stanovišti byly 
k dispozici profesionální pomůcky. Úkoly 
na druhém stanovišti vycházely z úrazů 

nejčastěji vznikajících v domácím pro-
středí. Při poskytování první pomoci 
muselo družstvo prokázat schopnost im-
provizovat a vycházet pouze z pomůcek, 
které se nejběžněji nacházejí v domác-
nosti. Hodnoticí třináctičlenná komise 
byla složena z řad lékařů, zdravotníků 
nemocnic města Brna, záchranářů a od-
borných učitelek. Jedná se o mimořádný 
úspěch, v Ústeckém kraji mají na obou 
školách zdravotničtí asistenti výuku 
na vysoké úrovni. Poděkování a gratula-
ce patří zejména samotným vyučujícím 
a soutěžícím.
Krajská zdravotní, a. s., si váží těchto 
úspěchů a také je ocenila. Upomínkové 
předměty předal za KZ, a. s., Mgr. Martin 
Černý, MSc., vedoucí oddělení pro nábor 
a personální vybavení. Vítězům rovněž 
gratulovaly učitelky odborného výcviku, 
v Děčíně Mgr. Ivana Chýlková a v Mostě 
Mgr. Věra Hordějčuková.

redakce Infolistů
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Druzí skončili budoucí zdravotníci 
z mostecké školy
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Strážný dub u budovy generálního ředitelství Krajské zdravotní, a. s., a sídla ústecké 
Masarykovy nemocnice postoupil do celorepublikového finále ankety Strom roku 2017. 
Památný strom v anketě soutěží s číslem 10 a kromě dárcovské SMS lze pro něj hlasovat 
vyplněním podpisového archu. Krajská zdravotní, a. s., jako hlavní partner nominova-
ného ústeckého dubu nechala umístit podpisové archy na vybraných místech v ústecké 
Masarykově nemocnici. 

Návštěvníci hlavního areálu ústecké Ma-
sarykovy nemocnice mohou archy podepi-
sovat v Nemocniční lékárně Krajské zdra-
votní, a. s., a ve zdravotnických potřebách 
v budově L, na příjmové recepci ambu-
lantních pacientů v budově B, 3. podlaží, 
v Atriu na příjmové recepci pacientů k hos-
pitalizaci, v budově A nebo na informa-
cích a platebním místě dětského pavilonu 
ve spojovací chodbě mezi budovami D1 
a D2. Podepsání archu je zdarma, hlasovat 
mohou dospělí i děti, každý však pouze 
jednou. Cena jednoho podpisového archu 
je 60 Kč, přičemž poplatek za vyplněný arch 
uhradí statutární město Ústí nad Labem, 
které Strážný dub do ankety nominovalo. 
Výtěžek bude využit na ošetření památ-
ných a významných stromů v okrese Ústí 

nad Labem, případně k jejich propagaci. 
Vítězný strom bude navíc ošetřen zdarma. 
Při hlasování pomocí dárcovské SMS zprá-
vy na telefonní číslo 87 777 je třeba do tex-
tu zprávy napsat DMS STROM10 60. Každá 
osoba může poslat neomezený počet DMS, 
za každou DMS získá strom 2 hlasy. Cena 
dárcovské SMS je 60 Kč, z toho 59 Kč půjde 
také na ochranu stromů v místě, kde finali-
sta roste. 
Hlasování jak vyplněním podpisového ar-
chu, tak odesláním dárcovské SMS probíhá 
až do 15. září 2017.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

1
= 2 HLASY

DMS

Podpořte ústecký Strážný dub v anketě Strom roku 2017!
Krajská zdravotní, a. s.

MOŽNOST PODPOŘIT DÁRCOVSKOU 

SMS NA TEL. ČÍSLE 87 777:
DMS STROM10 60 

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

Malí pacienti na rehabilitačním oddělení

Nemocnice Most

Tělocvična mostecké rehabilitace

Pět nových televizorů pro Oddělení následné péče v Ryjicích

Masarykova nemocnice

Na snímku (vlevo) primářka MUDr. Petra Kozmová spolu 
s pacientkou přebírá televizor od dárce Jiřího Starého

Krajská zdravotní, a. s., obdržela dar pro Oddělení následné péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice, o. z., v Ryjicích. 
Je jím pět nových televizorů do pacientských pokojů v celkové 
hodnotě 25 tisíc korun. Donátorem je pan Jiří Starý z Ústí nad 
Labem.

„Poprvé jsem měl možnost podívat se do Ryjic před něko-
lika měsíci, kdy jsem navštívil hospitalizovaného strýce, 
a velmi mile mě překvapil přístup personálu. Řekl jsem si, 
proč nepřispět na to, aby se lidé tady cítili ještě víc jako 
doma,“ vysvětlil Jiří Starý, který pracuje jako geolog a velmi 
rád cestuje po světě. „Mohu srovnávat. My se tady máme 
poměrně dobře, a přesto mnoho lidí řeší starosti, které sta-
rostmi podle mého soudu nejsou. Ale každý může přispět 
– někdo korunou, někdo větší částkou,“ nepovažuje své do-
nátorství za nic mimořádného. 
„Myslím si, že jde o mimořádný počin. Líbí se mi přístup, že 
když chce člověk udělat dobrý skutek, tak přispěje na něco, 
co slouží všem. Zdejší pacienti jsou omezeni ve všech svých 
činnostech a televize jim je určitě výborným společníkem,“ 
řekla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice, o. z.
Primářka ryjického oddělení MUDr. Petra Kozmová připo-
mněla, že oddělení následné péče není první, které Jiří Starý 
obdaroval. Podle jejích slov již dříve přispěl onkologickému 
oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a přispívá stále. 
„Nedělá to každý, obdivuji to. Vždy jsem velmi ráda, když 
pacient nebo rodina poděkují. Je to hezké a je tím vidět, že 
se práce dělá dobře. Jsme i za to vděční,“ dodala MUDr. Pet-
ra Kozmová.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Rehabilitační péče o dětské pacienty je v mostecké nemocni-
ci rozdělena do více částí. V ranních a odpoledních hodinách 
za fyzioterapeuty docházejí děti s vadným držením zad a sko-
liózou, u kterých probíhá cvičení buď individuální, skupinové 
nebo v bazénu. Během dopoledních hodin probíhá fyziotera-
peutická intervence na dětských lůžkových stanicích, kde se 
provádí respirační fyzioterapie, aktivní, pasivní, či léčebná 
tělesná výchova s dopomocí, s využitím jednotlivých fyziotera-
peutických metod a postupů, které jsou prováděny na základě 
indikace lékaře. 

Fyzioterapeutka, která je vyškolena v metodě Vojtovy reflexní lo-
komoce se ambulantním pacientům věnuje tři odpoledne v týd-
nu. Dvakrát týdně, v odpoledních hodinách, dochází na lůžkové 
oddělení k dětem, kterým byla předepsána léčebná tělesná vý-
chova touto metodou. Zbývající tři odpoledne dochází na lůž-
kové oddělení fyzioterapeutka z kojeneckého ústavu v Mostě. 
Ostatní dětské pacienty, u kterých není indikována speciální 
terapie, zařazujeme do běžného ambulantního provozu.

Bc. Lenka Mohauptová, vedoucí fyzioterapeut 
Nemocnice Most, o. z.
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Odborné a vzdělávací akce 

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

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

25. 9. 2017 Světový den srdce – „Skákejme pro zdravé srdce“ U kostela před OC Forum, Ústí nad Labem
6.–7. 10. 2017 Sekce dětské ortopedie Větruše, Ústí nad Labem

12.–13. 10. 2017 Německo-české ORL dny – Slámovy ORL dny Větruše, Ústí nad Labem
16. 10. 2017 Traumatologická konference s mezinárodní účastí 

k 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem
Hotel Clarion, Ústí nad Labem

17. 10. 2017 Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně a ortopedii  
– konference s mezinárodní účastí a live-surgery

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

3. 11. 2017 Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
7. 11. 2017 VI. Internistický den v Ústí nad Labem Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
9. 11. 2017 14. Kardiologický den Hotel Clarion, Ústí nad Labem
9. 11. 2017 Onkologická konference Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

16. 11. 2017 Základy ošetřovatelství v geriatrii ONP Ryjice
23.–24. 11. 2017 Ústecké chirurgické dny Větruše, Ústí nad Labem

30. 11. 2017 XIII. KORN a XI. Internistický den – konference registrovaných sester Divadlo Chomutov
7. 12. 2017 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2017 Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
9. 12. 2017 9. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – MOSt 2017 Hotel Cascade, 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.


