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Krajská zdravotní drží pozitivní trend hospodaření

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři Infolistů,
jsem velmi rád, že vedení Krajské zdravotní mohlo uskutečnit
další krok v uplatňování mzdové a sociální politiky – navýšit objem finančních prostředků na motivační program pro zdravotnická oddělení na rok 2016 o 20 % oproti roku 2015. Umožnil to
pololetní výsledek hospodaření, jímž je zisk ve výši 19,7 milionu
korun, tedy o 3,7 milionu korun vyšší oproti plánovanému, spolu
s dalšími úsporami zejména v oblasti realizací veřejných zakázek. Je na místě připomenout, že zlepšeného hospodářského
výsledku společnost dosáhla již v předloňském roce se ziskem 21,7 milionu korun a 15milionovým kladným výsledkem po zdanění za rok 2015.
Velmi mě těší, že se tak děje právě nyní, protože v září si připomeneme deváté výročí vzniku
Krajské zdravotní, a. s., sdružující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě
a Chomutově. V období, kdy Krajská zdravotní zažívá dynamický rozvoj jak v oblasti stavebních investic a velké údržby, tak v oblasti systematické obnovy přístrojového vybavení.
V rámci České republiky drží řada našich zdravotnických pracovišť, v čele s osmi klinikami
Masarykovy nemocnice, špičkovou úroveň.
Důležité je, že se podařilo stabilizovat ekonomickou situaci Krajské zdravotní a realizovat
nejen řadu projektů, ale i zásadních kroků a opatření. Jedním z nejvýznamnějších výsledků
je zachování péče o onkologické pacienty v Ústeckém kraji a následná modernizace a dovybavení obou onkologických pracovišť v Ústí nad Labem i Chomutově. Vynikající reklamu
Krajské zdravotní dělá Školicí centrum robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici
pro lékaře ze střední a východní Evropy, od loňska vybavené nejmodernějším robotickým
systémem Da Vinci Xi. Mezi rozsáhlými rekonstrukcemi v nemocnicích Krajské zdravotní byla
nejvýznamnější loni dokončená rekonstrukce pavilonů mostecké nemocnice.
Uspokojivé ekonomické výsledky se projevují i v oblasti odměňování zaměstnanců. Nová
kolektivní smlouva garantuje zaměstnancům nejen pětiprocentní zvýšení mzdových tarifů,
ale spolu s dalšími mzdovými opatřeními má zvýšení osobních nákladů zaměstnanců vzrůst
do konce roku o 9,4 % a potvrdit návaznost na významný růst mzdových nákladů v loňském
roce, který činil 8,6 %.
Snaha o maximální nabídku komplexní zdravotní péče vedla k zahájení přípravy projektu vybudování komplexního kardiovaskulárního centra při kardiologické klinice v ústecké Masarykově nemocnici. Na rozdíl od zbytku republiky není kardiochirurgické pracoviště na území
Ústeckého kraje, ani na území sousedních krajů Libereckého a Karlovarského. K rukám ministra zdravotnictví jsme proto v minulých dnech podali iniciální žádost o rozšíření statutu.
Věřím, že vše dobře dopadne, protože obyvatelé Ústeckého kraje si komplexní kardiovaskulární péči zaslouží.
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Krajská zdravotní, a. s.
Výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a. s., za první pololetí roku 2016 vykazují pozitivní trend hospodaření, který drží největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji. Dozorčí radu Krajské zdravotní, a. s., o tom informovali na jednání dne 15. 8. 2016
předseda představenstva Ing. Jiří Novák spolu s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou.
Současně také Ing. Novák informoval o rozhodnutí představenstva společnosti navýšit objem finančních prostředků na motivační program pro zdravotnická oddělení na rok 2016
o 20 % oproti roku 2015.
„Čísla jasně dokazují, že Krajská zdravotní potvrzuje své místo mezi úspěšnými firmami v rámci České republiky.
Jsem velmi rád, že po dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v předloňském roce se ziskem 21,7 milionu
korun a 15milionovým kladným výsledkem po zdanění za rok 2015 můžeme
konstatovat dobrý ekonomický výsledek i po hodnocení prvního pololetí
2016,“ oceňuje pozitivní ekonomický vývoj společnosti, kterého dosáhla nejen

Krajská zdravotní jako celek, ale i každá z jejích pěti nemocnic, Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Pololetním výsledkem je zisk ve výši
19,67 milionu korun, tedy o 3,7 milionu
korun vyšší oproti plánovanému, což spolu
s dalšími úsporami zejména v oblasti realizací veřejných zakázek představenstvu společnosti umožnilo navýšit ve srovnání s loňským rokem objem finančních prostředků
na motivační program pro zdravotnická oddělení o 20 %. Hlavním cílem pro Krajskou
zdravotní je udržení ekonomické stability
společnosti a další investice podporující její
rozvoj při důsledném využívání dotačních
titulů,“ uvedl Ing. Jiří Novák.
Jiří Vondra
ředitel Odboru vnitřních věcí
Krajské zdravotní, a. s.

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

K 8. VÝROČÍ ROBOTICKÉ CHIRURGIE V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a.s.
Krajská zdravotní, a. s., Vás zve na

8. výročí robotické chirurgie
a výstavu k 9. výročí Krajské zdravotní, a. s.

v pátek 2. září 2016 od 13.30 do 15.30 h

do Atria Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
•
•

Ukázka nejnovějšího robotického systému da Vinci Xi
Výstava k 9. výročí Krajské zdravotní, a. s.

Parkování ZDARMA na přilehlém parkovišti před pavilonem I (infekce), na parkovací lístek obdržíte razítko.
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Nemocnice Děčín

Sesterská péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
„Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje
sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé
a nenasycené smysly a duše potřebná k růstu.“
Karel Čapek

Mgr. Danuše Tomášková,
hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z.

Nástěnka
„Desatero bazální stimulace“
V minulých vydáních Infolistů jste se dočetli z článků mých kolegyň, hlavních sester jednotlivých nemocnic spadajících
pod Krajskou zdravotní, a. s., o významu profese zdravotní sestry, složitosti
ve vzdělávání v oboru, nedostatečném
finančním ohodnocení, přístrojovém vybavení a modernizaci prostředí jak pro
personál, tak pro pacienty a samozřejmě
o ocenění práce našich kolegyň, kterých
si také velmi vážím. Nyní je řada na mně,
abych vám nastínila, jak naši profesi vnímám já.
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O pacienty nepečují a neposkytují ošetřovatelskou péči jen ony – my, sestry
zdravotní (dnes všeobecné), ale i mnoho
dalších nelékařů, jak jsme „zaškatulkováni“ dle svých kompetencí. Tuto nelehkou práci každodenně odvádí zdravotní
asistenti, fyzioterapeutky, ergoterapeutky, porodní a radiologičtí asistenti, laboranti, nutriční terapeutky, ošetřovatelky
a v neposlední řadě i potřební sanitáři.
Těm všem je potřeba vzdát hold a poděkovat za vše, co své práci obětují.
A KDO JE SESTRA?
Strážný anděl, …, empatie, bolest, injekce, úsměv, pochopení, pohlazení, …,
modré šaty, bílá zástěra a čepeček.
Tato a ještě další slova napadla všechny, co jsem oslovila. Co napadá vás?

Co si představíte vy pod pojmem zdravotní sestra? Nemálo lidí odpovědělo:
„Hrnek“. Ano, i tak nás potkáte či uvidíte, jak „bloudíme“ po nemocničních
chodbách s hrnkem v ruce. Přecházíme
na svá pracoviště, převážně ambulance, kde nemáme možnost si čaj či kávu
uvařit, nebo nemůžeme skladovat láhev
s minerálkou.
V encyklopedii si můžeme přečíst, že
zdravotní sestra je zodpovědná (společně s dalším zdravotnickým personálem)
za léčebnou a rekonvalescenční péči při
akutních a chronických onemocněních
a úrazech lidí. Dále za preventivní péči
o zdravé a za výkony v život ohrožujících
situacích, a to v široké škále zdravotnických zařízení. Jedná se o velký výčet činností, které vykonávají po dlouhém studiu a nadále se celoživotně vzdělávají.
Nejen v medicíně, ale i v ošetřovatelství
jsou pokroky, nová zjištění, poznatky, postupy a metody.
JAKOU ZASTÁVAJÍ SESTRY ROLI?
Jsou to především ženy, matky, manželky
nebo přítelkyně, které pečují nejen o pacienty, ale po skončení pracovní doby
i o svou rodinu a své blízké. I je v osobním životě potkávají nepříjemnosti.
A pojďme si říci, že člověk není stroj. Člověk není robot. I v dnešní době moderních technologií pořád vládnou city, ještě
nenastala doba „R.U.R.“. Proto někdy
potkáte sestru bez úsměvu, zamyšlenou
nebo smutnou. Ne vždy se podaří oddělit
soukromý život od pracovního. Soukromý život zdravotní sestry se řídí rozpisem služeb po nocích, o víkendech, ale
i o svátcích tak, aby byla zajištěna nepřetržitá péče o pacienty. Plánování nejrůznějších aktivit jde na úkor směn a rodiny
se musí přizpůsobit. V časovém přepočtu
tráví sestry se svými kolegyněmi, kolegy
a pacienty spoustu času a možná i více
než se svou vlastní rodinou. Je tedy přirozené, že díky tomu vznikají na pracovišti i přátelství. A je to krásný pocit získat
v kolegyni kamarádku, na kterou se můžeme spolehnout. Je nám oporou, vyslyší

Libuše Konfrštová, staniční sestra lůžkové části C děčínské
chirurgie připravuje lůžko přijatému pacientovi
nás, poradí a podrží v těžkých chvílích.
Já to štěstí měla a pár takových mám.
Ani nejde slovy vyjádřit, jak moc si toho
vážím.
Teď se nabízí otázka: „Proč JÁ jsem chtěla být sestrou?“
Vracím se zpět do minulosti, kdy jsem
se rozhodovala co dál a zdravotní sestra
byla jasná volba. Vždy jsem si přála pomáhat lidem, být s nimi v kontaktu, naslouchat jim, protože o tom práce sestry
je. Není to jen o správně napíchnuté žíle
a zalepení „bolístky“ … S každým pacientem přichází nový příběh, jehož součástí
se většinou sestry stávají … to je jejich
úděl.
Sestřičkou jsem chtěla být již od dětství.
Od čtvrté třídy. Dokáže někdo z vás říci,
proč se rozhodl pro to či ono povolání?
Je to souhra několika věcí. Taky jste měli
brnění v prstech, když jste věděli, že právě takhle to má být? Taky jste zažili ten
hřejivý pocit na hrudi, když jste dělali
něco správně? Taky se vám rozlilo teplo
po celém těle, když vám někdo poděkoval za odvedenou práci? Ne? Tak tohle
všechno se ve mně děje, ať to bylo před
dvaceti lety nebo před pěti minutami. Nikdo v naší rodině ve zdravotnictví nepracoval a nepracuje. Nicméně moje rozhodnutí asi ovlivnila vážná nemoc dědečka,

Zdravotní asistentka neurologického oddělení Lenka
Koktová připravuje diabetické pero pro pacienta
s cukrovkou

kterého jsem nade vše milovala. Možná
to byl impuls k mému přesvědčení stát
se zdravotní sestrou, a to mi vydrželo až
do okamžiku podání přihlášky ke studiu.
Tu jsem během své praxe pak podávala
ještě několikrát. Dnes si říkám, jak jsem
vše mohla zvládnout – práce, rodina,
studium. Zvládla jsem to i díky značné
podpoře ze všech stran, nejen rodiny, ale
i kolegyň. Děkuji, děkuji, neboť svou práci mám velmi ráda. Myslím si, že pacient
pozná, kdo své povolání dělá s láskou.
Nejlepší odměna je úsměv, i když mu
není nejlépe a má bolesti. Poznáte to
na očích, TY oči jsou vděčné, proto tato
práce stojí za to. Úsměv a poděkování
od pacienta byly pro mě vždy tím největším uspokojením za vykonanou práci. Pocit, že moje maličkost je součástí
týmu, který pomohl někoho uzdravit, že
jsem dala někomu naději a byla jsem pro
někoho potřebná, mě naplňoval a hnal
dál. Během svého působení na chirurgii
jsem poznala spoustu skvělých lidí. Jak
pacientů, tak kolegů a kolegyň. V nedávné době mě osud odvál dál, dál od pacientů. Chybí mi kontakt s nimi a vše,
co je bezprostředně nutné při zajištění
nejlepší péče pro ně. Nyní nezkoumám
nové referenční hodnoty odběrů, výsledky a nálezy vyšetření, generika léčiv, ale

učím se být „kancelářskou“ silou. Je to
úplně jiný pohled na práci sestry. Sestry
manažerky. Cože jsem to tenkrát psala
na přihlášku za druhou školu? Ekonomku. Sice nejsem ekonomka v pravém slova smyslu, neúčtuji „má dáti, dal“, ale
přesto stále něco počítám a eviduji ztráty
a zisky. A papírování si také nyní užiji až
dost. Snad jsem tady nakonec správně.
Přijďte mezi nás.
Být sestrou je náročné, psychicky i fyzicky. Ale ten, kdo má v sobě zakořeněnou
potřebu pomáhat, jistě dobře zvolil své
povolání. Možná je to pro někoho poslání, ale každopádně je to práce, za kterou
chceme být dostatečně ohodnocené. Bez
nás by lékaři uzdravovat nemohli. Vždyť
v anketách o prestiži povolání od roku
2011 má zdravotní sestra stoupající
křivku a v současné době zaujímá třetí
příčku. To je přeci skvělé a o něčem to vypovídá! Vám, kteří již na zdravotnických
školách studujete, děkuji. Práce sestry
vám nabízí široký záběr uplatnění a rozvíjení se v mnoha oborech. A vy, kteří se
rozhodujete, neváhejte a přijďte mezi
nás. Společně to zvládneme!
Mgr. Danuše Tomášková,
hlavní sestra
Nemocnice Děčín, o. z.
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Nemocnice Most

Šestinedělí v mostecké nemocnici má modernizované prostory

Město Litvínov

Krajská zdravotní, a. s., dokončila modernizaci prostor stanice šestinedělí Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Most, o. z. Rekonstrukci uskutečnila Krajská zdravotní díky daru Vršanské uhelné a.s.
ve výši 3,2 milionu korun. Na navazující projekt „Obnova přístrojové
techniky a dovybavení šestinedělí a novorozenců“ v nemocnici s poliklinikou v Mostě poskytlo dotaci jeden milion korun město Litvínov.
„Je zřejmé, že rekonstrukce šestinedělí přináší pro matky s dětmi zkvalitnění
poskytované péče a zásadní zlepšení
podmínek pro jejich pobyt. A zároveň to
znamená výrazné zlepšení pracovního
prostředí pro zdravotnický personál,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s., který poděkoval
zhotoviteli rekonstrukce a všem, kteří se
na jejím průběhu podíleli včetně personálu oddělení, před kterým ještě stojí
úkol finálního dovybavení prostor a již
netrpělivě očekávané stěhování maminek s dětmi z náhradního zázemí.

Staniční sestra Soňa Stoklasová s místostarostkou města Litvínova Erikou
Sedláčkovou při prohlídce oddělení
„Pomoci Vršanské uhelné si velmi vážíme. Rekonstrukce mostecké stanice
šestinedělí bezprostředně navázala
na nedávnou modernizaci porodnice
s porodními sály, kterou také spolufinancovala Vršanská uhelná darem ve výši
4,2 milionu korun. Nesmírně si ceníme
také podpory města Litvínov, díky níž
získá stanice šestinedělí nové přístroje
a další vybavení, tak důležité pro její provoz,“ poděkoval Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Současně s poděkováním omluvil nepřítomnost donátorů, manželů Tykačových
a generálního ředitele Vršanské uhelné a.s. Ing. Vladimíra Roučka na slavnostní prezentaci rekonstruované stanice šestinedělí z důvodu dovolené mimo
Českou republiku.
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Pacientský pokoj po rekonstrukci

Po stavebních úpravách na stanici šestinedělí vznikly čtyři nové nadstandardní
jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Zároveň byly zrekonstruovány tři třílůžkové pokoje ve standardním
provedení, modernizací prošlo také sociální zařízení a ostatní zázemí. Součástí
investiční akce byla rovněž rekonstrukce
centrální chodby, na níž došlo k výměně
veškerých dveří včetně zárubní, k opravě

Rekonstruované prostory nabízí maminkám důstojnější
prostředí

Primář MUDr. Jiří Krhounek a starostka města Litvínova
Mgr. Kamila Bláhová

povrchů a instalaci rastrového podhledu s novými svítidly. Celkové náklady na rekonstrukci stanice šestinedělí mostecké nemocnice přesáhly
3,5 milionu korun, přičemž 3,2 milionu Kč pokryl dar Vršanské uhelné a.s.
a zbývající část dodala Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů.
V roce 2015 se v porodnici mostecké nemocnice narodilo 957 dětí, za první polovinu letošního roku se narodilo 478 novorozenců. Vedení Krajské
zdravotní, a. s., i zdravotníci z gynekologicko-porodnického oddělení jsou
přesvědčeni, že celková rekonstrukce porodnice a šestinedělí přispěje
k zájmu budoucích rodiček o služby největší porodnice na Mostecku a přilehlých spádových oblastech. K dlouholeté zdravotní péči na velmi vysoké
úrovni nyní získala mostecká porodnice i krásné nové zázemí, odpovídající soudobým standardům i potřebám.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Ukončení rekonstrukce přilákalo místní i republiková média

Oddělení se pyšní novou výzdobou

Představitelé Krajské zdravotní, a. s. – zprava
předseda představenstva Ing. Jiří Novák,
generální ředitel Ing. Petr Fiala, náměstek
zdravotní péče MUDr. Jiří Mrázek, MHA
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Dětské oddělení otevře lůžkovou část od 1. září 2016

Nemocnice Děčín

Mimo běžná každoroční prázdninová omezení částí oddělení, související s menším počtem pacientů a souběžným
čerpáním dovolených zdravotnického personálu, byla
Krajská zdravotní, a. s., nucena omezit na období letních
prázdnin provoz Dětského oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
Od 1. července tak byl omezen provoz dětského lůžkového
oddělení a odborných dětských ambulancí, provoz novorozeneckého oddělení a porodnice zůstal nepřerušen.
Omezení se nedotkla ani lékařské pohotovostní služby
pro děti. Po třítýdenní přestávce byl obnoven provoz odborných ambulancí. Dětské pacienty, jejichž zdravotní
stav vyžadoval hospitalizaci, přebírala sousední ústecká
Masarykova nemocnice. Kolegové děčínských zdravotníků
z ústecké dětské kliniky a dětské chirurgie zvládli příjem
dětí z Děčínska během prázdnin bez jakýchkoli problémů.
Během prázdnin se podařilo stabilizovat personální situaci a s dostatečným počtem lékařů bude od 1. září zajištěn
plnohodnotný provoz dětského oddělení děčínské nemocnice včetně jeho lůžkové části.
Po třítýdenní přestávce jsou odborné ambulance opět v provozu

redakce Infolistů

Revitalizace prostranství před poliklinikou pro lepší parkování

Nemocnice Teplice

V Teplicích byla v minulých dnech zahájena akce s názvem „Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z“. Smluvní termín dokončení je 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo, a tak by měla
skončit prvním týdnem měsíce listopadu. Maximální snahou
všech zúčastněných je ale zkrácení doby realizace.
Stavbou nebude nijak omezen veřejný provoz ulice U Nemocnice a dojde pouze k omezení části počtu parkovacích ploch před
poliklinikou. Do současné doby byl v prostranství, s výjimkou
části parkovacích míst z ulice, před poliklinikou zákaz vjezdu
nebo zastavení a parkování v místě se tak stalo spíše zvykovým
právem. V průběhu rekonstrukce bude prostor hlídán členem
ostrahy teplické nemocnice, který bude současně na místě
koordinovat možnosti parkování pacientů a umožní průjezd
a parkování tam, kde nebudou vozidla bránit průjezdu vozidel
nebo blokovat nástupní plochu pro potřebu zásahu hasičského
záchranného sboru.
Co revitalizace prostranství před poliklinikou teplické nemocnice přinese? Dojde hlavně ke zvýšení počtu parkovacích míst
pro pacienty nemocnice a také k narovnání výše uvedeného
zvykového práva parkování v zákazu zastavení či nedodržování zákazu vjezdu. Výsledkem úprav bude i celkové zkulturnění
prostředí odpovídající současné době.
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ORL pohotovost vyhledají měsíčně desítky pacientů

Nemocnice Děčín

Lékaři pohotovosti otorinolaryngologie (ORL) děčínské nemocnice ošetřili za uplynulý rok 2 414 pacientů. Nejvíce nemocných vyhledalo pohotovostní službu v prosinci loňského roku, kdy zdravotníci děčínské otorinolaryngologie ošetřili 237 pacientů. Provoz ORL pohotovosti (ušní, nosní, krční) v děčínské nemocnici obnovila
Krajská zdravotní, a. s., 1. srpna loňského roku.
MUDr. Pavel Csuhaj, primář Otorinolaryngologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uvedl,
že pohotovost je určena dětem i dospělým pacientům. „Za první rok působení
znovuotevřené ORL pohotovosti v děčínské nemocnici jsme nejvíce vyšetřovali
malé i velké pacienty se záněty středního ucha. Následovalo ošetření traumat

v otorinolaryngologii, zlomenin obličejového skeletu, krvácení z dýchacích cest
a např. i dušení, kdy v několika případech
bylo nutné provést akutní operaci. Dále
pak stojí za připomenutí ošetření pacientů přicházejících se zánětlivými a hnisavými onemocněními slinných žláz, krku
a uší,“ přiblížil rozsah činností děčínské
otorinolaryngologie MUDr. Pavel Csuhaj.

Ordinace ORL pohotovosti je otevřena
ve všední dny pro ambulantní pacienty
od 16.00 do 21.00 hodin. V sobotu, neděli a svátek od 9.00 do 12.00 hodin,
dále od 16.00 do 21.00 hodin. Mimo
ordinační hodiny ošetřuje sloužící lékař,
který je na oddělení přítomen čtyřiadvacet hodin denně, akutní a neodkladné
stavy, jako jsou například ORL traumata,
krvácení, dušení, záněty středouší u malých dětí. Pacienti ambulanci ORL pohotovosti najdou v 1. podlaží pavilonu E.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Slavnostní prezentace modernizovaných prostor ambulance Otorinolaryngologického oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
včetně nové audiometrie se uskuteční za účasti představitelů vedení Krajské zdravotní, a. s.,
a zástupců médií

ve čtvrtek 29. září 2016 od 13 hodin,
v předvečer „Slámova dne ORL“ – 23. odborné nadregionální konference s mezinárodní účastí.

Otorinolaryngologické oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
Vás zve na 23. odbornou
nadregionální konferenci s mezinárodní účastí

Slámův den ORL – Chirurgie nádorů orofaryngu
pátek 30. 9. 2016 od 9.00 h (registrace od 8.00 h),
Větruše v Ústí nad Labem

Konference je zařazena jako oficiální akce konaná pod hlavičkou České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Konference se koná pod záštitou
1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.

Revitalizace parkoviště před poliklinikou
Náklady na celou akci činí 8 milionů 260 tisíc korun. Částka
vzešla z veřejné podlimitní zakázky. Financování akce je realizováno s podporou Ústeckého kraje. Podporu předem avizovalo také město Teplice, jehož zastupitelé budou o příspěvku
města rozhodovat na svém nadcházejícím jednání.

Odborný garant:
MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Kontaktní osoby:
MUDr. Karel Sláma: karel.slama@kzcr.eu
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová:
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu
Přihlášky k pasivní účasti do 23. 9. 2016!

Účastnický poplatek:
Lékaři: 450,- Kč / po termínu 31. 8. 2016 550,- Kč
Nelékaři: 350,- Kč / po termínu 31. 8. 2016 450,- Kč
Aktivní účastníci bez poplatku.

www.kzcr.eu/konference/ORL2016

Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.
Poplatek zahrnuje konferenční materiály, občerstvení během
konference, účast na společenském posezení po odborném programu.
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy
pro lékaře i nelékaře.

Přihlášky:

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

www.kzcr.eu/konference/ORL2016/prihlasky.aspx nebo prihlasky@kzcr.eu

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Oddělení sportovní medicíny

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., otevírá oddělení sportovní medicíny, které se nachází v budově T ústecké Masarykovy nemocnice. Ambulantní část poskytne komplexní zdravotní péči rekreačním i závodním sportovcům všech věkových kategorií s různou
výkonností. Pacienti oddělení sportovní medicíny budou po operačních zákrocích
hospitalizováni na lůžkové části ortopedického oddělení v budově G. Široká problematika sportu nás vedla k navázání úzké spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem, zejména v oblasti fyziologie sportovní zátěže. Zdravotní péči v takovémto rozměru bychom nebyli schopni zajistit bez úzké a vstřícné spolupráce s ostatními
interními i chirurgickými obory Masarykovy nemocnice. Pro představu, provoz oddělení lze rozdělit do následujících oblastí.

spektrum je zaměřeno na miniinvazivní
operační zákroky a složité rekonstrukční
artroskopické operace.
VRCHOLOVÍ A REGISTROVANÍ
SPORTOVCI
Mezi vrcholové sportovce patří nejen
reprezentanti, ale také mladí sportovci sportovních center mládeže. Oddělení sportovní medicíny zajišťuje péči

Přístroj na odsávání sekretu z dýchacích cest usnadní dětem vykašlávání

Masarykova nemocnice

Přístrojem „Cought Assist“ na odsávání sekretu z dýchacích cest u dětí, které nedokáží efektivně vykašlávat, nově disponují zdravotníci dětské kliniky. Takzvaného „kašlacího asistenta“ pro malé pacienty
pořídila Krajská zdravotní, a. s., z daru od Nadace ČEZ, který obdržela v rámci tradiční charitativní akce
Krása pomáhá dětem.

Slavnostní představení takzvaného „kašlacího asistenta“ pro malé pacienty

Nově vzniklé oddělení sportovní medicíny bude určeno jak rekreačním, tak profesionálním sportovcům.
Na snímku primář MUDr. Pavel Neckař a kapitán A týmu FK Teplice Štěpán Vachoušek.
PREVENCE
Cílem preventivního vyšetření je stanovit
individuální limity jednotlivce vzhledem
k sportovní aktivitě. Na základě vyšetření v ambulanci sportovního lékaře
s pomocí vhodného zátěžového testu
jsme schopni určit a následně individuálně doporučit druh i intenzitu pohybové
aktivity. Každý rekreační i výkonnostní
sportovec by měl znát své zdravotní limity, aby nesprávně zvolenou sportovní
aktivitou neohrožoval své zdraví. Pro registrované sportovce nabízíme na našem
oddělení komplexní vyšetření nejen pro
tzv. „razítko“. Výsledkem vyšetření je
stanovení základních antropometrických
údajů, množství tělesného tuku, určení trénovanosti, dle potřeby stanovení
maximální spotřeby kyslíku (VO2max)
a anaerobního prahu. Tyto údaje jsou
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základem k sestavení individuálních
tréninkových plánů. Ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
máme možnost provést úzce specializované sportovně specifické testy pohybových schopností a dovedností jednotlivců i sportovních týmů.
POHYBOVÝ APARÁT
Jednou z limitací pohybu je porucha pohybového aparátu, ať důsledkem úrazu
nebo chronického přetížení. Na oddělení
sportovní medicíny je pacientům k dispozici ortopedicko-traumatologická ambulance včetně ultrazvukového přístroje
k diagnostice poranění měkkých tkání.
Ambulance je specializována na léčbu
kloubních poruch, které limitují sportovce ve sportovní aktivitě. V indikovaných případech zajišťujeme pro pacienty navazující operační léčbu. Operační

o jednotlivce i celá mládežnická družstva
různých sportovních odvětví v Ústeckém
kraji. Oddělení je zaměřeno zejména
na diagnostiku a terapii získaných poruch pohybového aparátu na podkladě
sportovního jednostranného přetížení
organismu. Ve spolupráci s katedrou
zdravotnických věd Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Rehabilitačním
oddělením Masarykovy nemocnice jsme
schopni diagnostikovat a následně navrhnout terapii takovýchto stavů. Snahou
je rozvíjet preventivní programy v jednotlivých sportovních odvětvích pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.
za celý tým
MUDr. Pavel Neckař
Oddělení sportovní medicíny
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

„Letošní ročník charitativní akce Krása
pomáhá dětem, ve prospěch nemocných
dětí léčících se v Krajské zdravotní, přinesl celkem 450 tisíc korun. Do ústecké
Masarykovy nemocnice putovalo 350 tisíc Kč, za což patří velký dík Nadaci ČEZ,
která přispěla částkou 150 tisíc korun,
z nichž jsme pořídili přístroj „Cought
Assist“ v hodnotě 128 012 Kč včetně
DPH. Zbylé peníze pomohly k dovybavení dětského pavilonu, jehož část prošla
v loňském roce první fází zásadní rekonstrukce. Velké poděkování rovněž patří
naší kolegyni a organizátorce charitativní akce Krása pomáhá dětem Lence
Kocmanové Taussigové, že tuto akci již
pojedenácté zorganizovala a těšíme se
na ročník dvanáctý,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a dodal: „Zbylých sto tisíc Kč z celkové
letošní částky získalo dětské a dorostové
oddělení teplické nemocnice na dovybavení pokojů pro dětské pacienty s doprovodem a pro novorozeneckou stanici.“
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče ústecké Masarykovy nemocnice,

rovněž poděkoval za finanční dar pro
dětskou kliniku. „Jsem hrdý, že jsme vám
mohli při dnešním slavnostním poděkování ukázat naši jednodenní pediatrii,
která vyrostla v loňském roce v rámci
první fáze zásadní rekonstrukce dětského pavilonu tady v ústecké Masarykově
nemocnici. Věřím, že spolupráce mezi
Nadací ČEZ a charitativní akcí Krása pomáhá dětem bude i nadále pokračovat.
Děkujeme moc,“ řekl MUDr. Josef Liehne.
Mgr. Soňa Holingerová, zástupkyně
Nadace ČEZ a manažerka komunikace
Skupiny ČEZ, uvedla, že s charitativní
akcí Krása pomáhá dětem spolupracují
od samého počátku. „Pomáhat nemocnici, zejména těm nejmenším pacientům,
je stále potřeba. Veliké díky patří především zdravotníkům za jejich práci a péči,
ale také Lence Kocmanové Taussigové
za organizaci akce Krása pomáhá dětem,
která finančními prostředky v léčbě dětí
pomáhá,“ uvedla Mgr. Soňa Holingerová.

roky po soutěži krásy. Neustále jsem
se zúčastňovala charitativních projektů a v Ústí nad Labem se žádná módní
charitativní přehlídka nekonala. Každý
rok mám radost z toho, že se mi podařilo někomu pomoci,“ uvedla Ing. Lenka
Kocmanová Taussigová, Miss sympatie
ČR 2002.
MUDr. Adam Cipra, lékař 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., všem
přítomným vysvětlil, jak přístroj „Cought
Assist“ na podporu uvolnění sekretu
z dýchacích cest u dětí pracuje. „Jedná
se o takzvaného ‚kašlacího asistenta‘,
který jednoduchým způsobem asistovaného nádechu a výdechu umožní zlepšení odsátí hlenu z dýchacích cest. Používá
se zejména u neurologicky nemocných
pacientů, kteří trpí svalovou slabostí
a v jejím důsledku nedostatečnou silou
kašle. Také u dětí napojených na ventilátor, které mají v řízeném umělém spánku
sníženou schopnost kašlat a je nutné jim
usnadnit odhlenění. Díky přístroji se snižuje doba jejich hospitalizace a léčení,“
dodal MUDr. Adam Cipra.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

„Akci Krása pomáhá dětem ve prospěch
dětí hospitalizovaných v nemocnici
jsem se rozhodla uspořádat téměř dva
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Děti určené k adopci dostávají „kufřík pro život“
Každý má nárok na přesné informace o svém narození a minulosti, to si
uvědomují i zdravotní sestry Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici. Již zhruba dva roky vybavují
při odchodu z nemocnice novorozence určené k adopci kufříkem, ve kterém si každé miminko odnáší fotografie z porodnice, otisk ručičky a nožičky, hračku a údaje o míře a váze při narození. Nově se ústecké novorozenecké oddělení zapojilo i do celorepublikového projektu Nadačního fondu
LA VIDA LOCA nazvaného Život v kufříku.

republice. „Zajišťujeme všechny tři úrovně péče od péče o fyziologické novorozence přes péči intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči.
Spádová oblast oddělení přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje
Libereckého. V loňském roce naším oddělením prošlo přes tisíc osm set miminek. Z toho v devatenácti případech daly
rodičky novorozence k adopci,“ dodal
MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
Největší podíl na zavedení projektu Život v kufříku na ústeckém novorozeneckém oddělení má staniční sestra Zdeňka
Hrbková. „Když jsem byla před časem
na konferenci v Praze, tak jedno z témat
bylo věnováno této problematice. Řekla
jsem si, že tuto dobrou myšlenku rozjedu u nás na ústeckém novorozeneckém
oddělení. Hračky pro adoptovaná miminka jsem doposud získávala od ostatních
maminek a kolegyň, které mi novorozence také vyfotily. Snímek jsem vždy
doplnila informací o datu narození, míře
a váze, poté jsem ho vytiskla na tiskárně
a dala novorozenci do kufříku. Ten s ním

Staniční sestra Zdeňka Hrbková (vlevo) představuje svůj projekt pro miminka
určená k adopci, takzvané „kufříkování“
následně putoval buď k adoptivním rodičům, nebo do kojeneckého ústavu.
Takzvaný ‚kufřík pro život‘ by měl dítě doprovázet celý jeho život,“ řekla staniční
sestra Zdeňka Hrbková a dodala: „Když
jsem se dozvěděla o Nadačním fondu
LA VIDA LOCA, požádala jsem, zda by

Slavnostní představení projektu Život v kufříku
Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy
nemocnice, uvedla, že projekt Život v kufříku pomáhá nejen
opuštěným novorozencům, ale také zdravotníkům. „Jsou
případy, ať už u miminka, které se rozhodne dát rodička
po porodu k adopci nebo ho odloží do babyboxu, kdy my
zdravotníci o dítěti moc informací podat nemůžeme, protože je neznáme. Díky projektu Život v kufříku tak alespoň můžeme adoptivním rodičům předat například oblečení, otisk
nožičky, dudlík, záznam o konkrétním dni a podobně,“ řekla
Mgr. Markéta Svobodová.
Novorozenecké oddělení ústecké Masarykovy nemocnice je jedním z dvanácti perinatologických center v České

12

www.kzcr.eu

ústecké novorozenecké oddělení mohlo
být do projektu Život v kufříku zařazeno.
Podařilo se.“
Martina Wojtylová Opava, zakladatelka
Nadačního fondu LA VIDA LOCA doplnila,
že velké poděkování patří všem zdravotním sestrám, které jsou anděly a odloženým dětem už takhle ve ztíženém startu
do života pomáhají. „Vím, že tuto pomoc
dělají sestřičky mimo své pracovní povinnosti. Je nám proto ctí, když jim můžeme
pomoci už jen tím, že jim kufříky s vybavením dodáme. Je tam památníček,
do kterého dětem mohou zapisovat první
pocity z miminka v porodnici, jestli bylo
miloučké nebo řvalo jako „tygr“. Jsou
tam prstové barvy na otisk ručičky nebo
nožičky a další věci pro první chvíle miminka po příchodu na svět. V naší nadaci
jsme optimisté a věříme, že když už život
nezačíná zrovna nejlépe bez biologických rodičů, může šťastně pokračovat,“
řekla Martina Wojtylová Opava.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

„Kufřík pro život“ by měl děti určené k adopci
doprovázet celý život

Novorozeneckým oddělením provedla zakladatelky Nadačního fondu
La Vida Loca vrchní sestra Lenka Nováková (vpravo)

Více se o tomto projektu dočtete
v naší odborné příloze Statim
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Zpráva z 8. výroční konference Spojené akreditační komise

Nemocnice Most

V prostorách konferenčního sálu Hotelu Pyramida v Praze se 22. června 2016 uskutečnila již 8. výroční konference Spojené akreditační komise (SAK). Této konference
jsem se měla možnost účastnit již krátce po svém nástupu na pozici hlavní sestry
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Hlavní téma letošní konference bylo
„Lidé a prostředí jako faktor bezpečí zdravotních služeb“. Příspěvky účastníků byly
zaměřeny na oblast řízení lidských zdrojů, na prevenci negativních faktorů na pracovišti (agrese, šikana), ale týkaly se rovněž oblasti fyzického a stavebního bezpečí
zdravotnických zařízení a řešení krizových situací.
Dopolední plenární sekce byla zahájena
příspěvkem prezidenta SAK MUDr. Davida Marxe, Ph.D., původně očekávanou prezentaci ministra zdravotnictví
MUDr. S. Němečka, MBA, jenž převzal
záštitu nad pořádanou akcí, přednesl
jeho náměstek pro ekonomiku a přímo
řízené organizace Ing. Petr Landa. O bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních
krátce pohovořil i předseda správní rady
SAK MUDr. Ivan Staněk, MBA. Velmi zajímavou přednášku přednesl bezpečnostní expert generál A. Šándor, jehož
příspěvek se týkal vnějších a vnitřních
hrozeb pro zdravotnická zařízení, jakož
i nebezpečí kybernetismu a „blackoutu“,
tedy plošného výpadku elektrické energie v zařízeních, a nebezpečí následků
z toho vyplývajících. Příspěvek se dotkl
i zrušení celonárodního systému civilní
obrany v devadesátých letech 20. století, tento systém bohužel nebyl dosud
ničím nahrazen. Pro mne jako zaměstnance Krajské zdravotní, a. s., byla velmi
inspirativní přednáška Ing. Martiny Páté
„Zavádění akreditačních standardů SAK
v nemocnicích Zdravotnického holdingu
Plzeňského kraje, a.s.“. Jmenovaný holding se týkal šesti nemocnic, kde došlo
k akreditaci během roku 2014. Autorka
podrobně popisovala průběh přípravy,
realizaci a samotné akreditační šetření
a vyzdvihla výhody spolupráce se Spojenou akreditační komisí. O současném
a připravovaném vzdělávání zdravotních
sester pohovořila prezidentka České
asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA, která analyzovala příčiny nedostatku zdravotních sester jako jeden
ze zásadních činitelů kvality a bezpečí
ve zdravotnictví. Velmi zajímavý a přínosný byl pro všechny účastníky příspěvek
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JUDr. Ryšky z Krajského soudu v Brně,
který vyzdvihl význam kvalitně vedené
zdravotnické dokumentace. Na jednotlivých kazuistikách pak názorně vysvětlil,
jak může nečitelná, dodatečně upravovaná či neúplná dokumentace vést k takzvanému obrácení důkazního břemene,
případně k vyloučení dokumentace z důkazního řízení.
Odpolední konference se rozdělila
do dvou bloků – „Péče o zdravotnický
personál“ a „Zkušenosti z řízení kvality a bezpečí zdravotních služeb“. Zúčastnila jsem se prvního zmiňovaného,
péči o personál považuji za prioritní
úkol manažera, a to nejen ve zdravotnických zařízeních. Účastníky této sekce byli zdravotníci z řad již akreditovaných zařízení i pracovníci Ministerstva
zdravotnictví ČR. Zajímavá byla přednáška zakladatelky Mobing Free Institutu Mgr. Švejdové o prevenci šikany
ve zdravotnictví a o tom, jak se jí bránit.
Jak uvedla Mgr. Švejdová, více jak čtvrtina zaměstnanců se setkala se šikanou
na svém pracovišti, z toho 54 % zaměstnanců bylo vystaveno šikaně déle než
rok. Tento problém, vyskytující se mezi
zdravotníky, potvrdila i Ing. Holá, Ph.D.,
z Fakulty zdravotnických studií Pardubice, jejíž příspěvek s názvem „Faktory
ovlivňující spokojenost nelékařských
zdravotnických pracovníků“ se týkal výsledků výzkumu, zabývajícího se průzkumem spokojenosti zaměstnanců. Autorka se věnovala též nutnosti provádění
auditů interní komunikace.
Mgr. Drábková z FN Hradec Králové pohovořila o projektu “Psychosociální intervenční péče a podpora pro zdravotníky“, kdy při FN Hradec Králové pracuje
tým 13 vyškolených pracovníků s cílem

poskytnout psychickou podporu zdravotníkům v případě potřeby. Stále se zvyšující agresivitě pacientů se věnoval ve své
prezentaci manažer kvality Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze Mgr. Scholz.
Vzrůstající agresivita pacientů není jen
fenoménem pražských zařízení. Jak potvrdila následná diskuse účastníků, tento fakt je bohužel častý i ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
Zajímavým příspěvkem byla prezentace
Mgr. Bartošové z FN Královské Vinohrady
o zapojení zdravotníků do programu nekuřáctví v rámci Evropské sítě nekuřáckých nemocnic (ENSH). Autorka zároveň
informovala o mezinárodním projektu
„Sestry východní Evropy – Centrum excellence pro kontrolu tabáku (The Eastern Europe Nurses Centre of Excellence
for Tobacco Control (EE-COE)“, který je
zaměřený na proškolování zdravotních
sester v krátké intervenci u kuřáků. Součástí programu je i nekuřácká politika
a vzdělávání personálu v oblasti prevence kuřáctví.
Další příspěvky se týkaly dobrovolnické
činnosti, která je rozšířena také ve všech
nemocnicích KZ, a. s. Jak jsem během
svého krátkého působení v KZ, a. s. –
Nemocnici Most, o. z., zjistila, dobrovolnická činnost je pacienty přijímána velmi
pozitivně. Naší snahou je tudíž pokračování a možné rozšíření dalších dobrovolnických aktivit. Připravované legislativní
změny MZ ČR se týkají rovněž oblasti
dobrovolnictví, snahou je mimo jiné zvýšení informovanosti o dobrovolnických
programech.

Nová otorinolaryngologická ambulance nabízí lepší zázemí

Nemocnice Most

Ve své poliklinice má mostecká nemocnice nově vybavenou, vlastní otorinolaryngologickou (ORL) ambulanci, která se přestěhovala z dosavadních prostor do sousedních, čímž se zvětšila plocha ordinace se zázemím pro personál i pacienty. Umístění
ordinace je blíže vstupu do polikliniky. Náklady na tuto akci dosáhly 100 000 Kč, které Krajská zdravotní, a. s., hradila z vlastních provozních prostředků.

Nová ORL ambulance
„Jelikož naše ordinace původně sousedila s novými prostory a staré, původní prostory si ponecháme, můžeme
v budoucnosti využít cestu pacientů

k audiometrickému vyšetření, aniž by procházeli novou ambulancí kolem dalších
vyšetřovaných pacientů,“ popsal nové
výhodné uspořádání primář oddělení

ORL mostecké nemocnice MUDr. Petr
Najman.
Ordinace je vybavena novým inventářem.
Nové stoly, instrumentační ORL stolek,
nová kuchyňská linka, židle a křesla, to
vše přispěje ke zlepšení prostředí pro
pacienty i zaměstnance. Došlo i k výměně podlahových krytin a samozřejmě je
nově vymalováno. „Pacienti jistě ocení
to, že ordinace je blíž ke vstupu do polikliniky, je pro ně výhodnější průchod
na audiometrické vyšetření a v neposlední řadě se zvýšila kultivovanost prostředí,“ shrnul přednosti přemístění ordinace MUDr. Petr Najman.
„Jsem rád, že přestěhování a modernizace naší ambulance je také ukázkou
efektivního řešení. Za zásadní zlepšení
ovšem považuji větší průchodnost pro
ošetření ORL pacientů, kterou nyní mostecká nemocnice umožňuje. Především
pacientům má toto zlepšení posloužit,“
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
V roce 2015 prošlo ORL ambulancí mostecké nemocnice 3 648 pacientů, jimž lékařští specialisté provedli celkem 6 689
vyšetření.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Účast na výroční konferenci SAK byla pro
mne nejen příležitostí vyslechnout si informace předané odborníky, ale též možností zajímavých setkání a získání nových kontaktů, které jsou přínosné nejen
pro mne osobně, ale hlavně pro zdravotnické zařízení, jehož jsem nyní součástí.
Mgr. Alena Boková
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

Zdravotníci mají v nové ambulanci důstojnější zázemí

Lékařský pult
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Multioborová operace chlapce s meningoencefalokélou

Masarykova nemocnice

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem provádíme kromě rutinních operačních výkonů
i některé náročné a vysoce specializované operace, na kterých spolupracujeme s předními odborníky z jiných nemocnic České republiky. Mezi takové výkony patřila i operace
čtyřměsíčního chlapce s vzácnou vrozenou vývojovou vadou mozku – meningoencefalokélou. Operaci jsme provedli v květnu 2016 spolu s přednostou Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D. Anestezii vedl uznávaný odborník pro dětskou anestezii z Fakultní nemocnice v Motole
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
Meningoencefalokéla patří mezi velmi
vzácné vrozené vývojové vady mozku.
U většiny plodů dojde v případě jejího výskytu ke spontánnímu potratu. Dochází
při ní k prolapsu mozkových obalů a malformované mozkové tkáně defektem lebky
extrakraniálně. Díky rutinnímu ultrazvukovému screeningu v těhotenství dojde
ve většině případů k odhalení encefalokély
již prenatálně. Pokud se narodí dítě s tímto
typem postižení, bývá jeho prognóza obvykle vážná. Závisí na lokalitě encefalokély
a míře výhřezu mozku. Významně ji také
Plánování kožních incizí před resekcí
ovlivňují případné přidružené vrozené vady
centrální nervové soustavy, které se někdy
vaku encefalokély
vyskytují společně.
U prezentovaného případu chlapce došlo operačního výkonu předcházela podrobk zjištění přítomnosti meningoencefalokély ná diskuse s rodiči, kdy jsme jim nastínili
i přes pravidelné ultrazvukové kontroly až nemalá rizika operace a velkou operační
při porodu. Provedená MR mozku prokáza- zátěž pro chlapce spojenou s výkonem. Se
la četné přidružené vrozené vývojové vady souhlasem rodičů jsme naplánovali mulmozku, přesto se klinický stav chlapce vyví- tioborový operační výkon za účasti plasjel překvapivě příznivě. Vzhledem k rizikům tického chirurga doc. Sukopa. Při operaci
složité operace u novorozence jsme ope- jsme provedli resekci vaku meningoencerační ošetření meningoencefalokély pro- falokély, plastiku obalů mozku a plastiku
vedli odloženě, ve věku 4 měsíců. Indikaci defektu lebky (kranioplastiku) titanovou

„Jde o destigmatizační kampaň, která má ukázat, že schizofrenici nejsou nebezpeční. Pokud
mají dlouhodobou podporu, můžou žít v normálním prostředí jako my,“ přibližuje předsedkyně sdružení Fokus Labe a autorka projektu
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová.
Projekt podpořený Norskými fondy prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví České republiky
začal loni v říjnu billboardovou kampaní po České republice. „Výstava ukazuje, že když jsou lidé
trpící schizofrenií pod kontrolou lékařů a pracuje
se s nimi, tak nemusí být agresivní. Je to ukázka
i toho, že lidé s duševním onemocněním nejsou
v životě odepsaní,“ uvedla Mgr. Olga Mučicová,
hlavní farmaceut Krajské zdravotní, a. s., která se
vernisáže výstavy „Neviditelní lidé“ zúčastnila.

Důkladná předoperační příprava a naplánování celého výkonu se zúročily v hladkém průběhu operace, která proběhla bez
jakýchkoliv komplikací. I když má chlapec
vícečetné vrozené vady centrální nervové
soustavy, zotavil se z operace velmi dobře a mohl být po třítýdenní nekomplikované hospitalizaci přeložen z Dětské kliniky
Masarykovy nemocnice do Kojeneckého
ústavu v Mostě, kde ho rodiče pravidelně
navštěvují.
Popsaný případ ilustruje trend moderní medicíny, kdy multidisciplinárním přístupem
k pacientovi můžeme dosáhnout nejlepších
terapeutických výsledků. Špičkové technické vybavení, komplexní medicínské zázemí
a vysoká odborná erudice zdravotnického
personálu Masarykovy nemocnice umožňuje bezpečné provedení i takto složitých
operačních výkonů. Při takových zákrocích
si velmi vážíme vstřícnosti a příkladné spolupráce s předními odborníky z ostatních
zdravotnických zařízení České republiky,
kterou plánujeme nadále rozvíjet.
MUDr. Ivan Humhej
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika MNUL, o. z.

HLEDÁ SE SESTRA SYMPATIE!
V plném proudu je na webových stránkách www.sestrasympatie.cz registrace do dalšího ročníku soutěže Sestra sympatie s možností
přihlásit svou oblíbenou sestřičku, kolegyni nebo sama sebe. O dalším postupu adeptek na tento titul rozhodne široká veřejnost zasíláním SMS hlasů. Finále soutěže Sestra sympatie se pak uskuteční dne 24. února 2017, v paláci Žofín v Praze, u příležitosti konání 8.
reprezentačního plesu sester – Sestry na sál!
Nejedná se o klasickou soutěž krásy, hledá se výjimečná zdravotní sestra! Mottem celého projektu je: Krása má mnoho podob! A jaká
by měla Sestra sympatie být? Především sympatická a srdečná, empatická a stylová. Splňujete tyto předpoklady? Pak se budeme těšit
právě na vás!
Projekt Sesterna, jejíž součástí je i soutěž Sestra sympatie, vznikl s cílem ocenit obětavou a vyčerpávající práci zdravotních sester a zdravotních asistentek, rozptýlit je v době jejich volna, alespoň částečně je odvést od jejich povinností a předejít tak takzvanému syndromu
vyhoření, ke kterému může při jejich náročném povolání dojít. Registrace končí 31. 10. 2016!
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů, Mgr. Eva Ranglová, manažerka projektu Sestra sympatie
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sítí. Po neurochirurgické části operace
provedl doc. Sukop plastiku kožního krytu
nad defektem lebky. Na závěr jsme chlapci
implantovali ventrikulo-peritoneální zkrat
(shunt) k terapii přidruženého hydrocefalu.
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Krajská zdravotní v Atriu hostí výstavu „Neviditelní lidé“

Výstava v Atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Podívat se pomocí fotografií na životní příběhy lidí s duševním onemocněním a schizofrenií mohou v těchto dnech pacienti a návštěvy mířící do Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Atrium
pavilonu A hostí výstavu „Neviditelní lidé – aneb jsou schizofrenici nebezpeční?“. Snímky ukazují nejčastější mýty, které se o lidech s duševním onemocněním ve společnosti vyskytují. Výstava v ústecké Masarykově nemocnici potrvá až do 8. září.

TIP NA NÁVŠTĚVU

ÚSTECKÉ PODZEMÍ – ZÁBAVNÍ AREÁL
Druhá světová válka je zhruba v polovině svého trvání, když přichází říšský
rozkaz budování Luftschutz krytů I. třídy
odolnosti na celém území protektorátu.
V Ústí nad Labem, pod skálou, na které
stojí výletní restaurace Větruše, se v roce
1942 začal budovat protiletecký kryt
civilní obrany. Stavbu prováděli mimo
dobrovolníků i váleční zajatci, jejichž
národnost se nepodařilo zjistit. Bylo vyraženo celkem 750 metrů štol. V letech
1952–1956 došlo k přebudování na kryt
CO III. třídy (atomový kryt). Ve správě ho
měla SPOLCHEMIE v Ústí nad Labem.
V roce 2007 získává podzemí soukromý
majitel a v roce 2012 se parta nadšenců
rozhoduje vybudovat v tomto prostoru

Muzeum civilní obrany. Celkově má kryt
CO 500 metrů zpřístupněných chodeb
a 250 metrů je původních štol, které byly
otevřeny po sedmdesáti letech a nejsou
zatím celé zpřístupněny, ale návštěvníci

mají možnost nahlédnout, jak se tyto štoly budovaly. Návštěvníky čeká rozsáhlá
přehlídka plynových masek od roku 1920
až po současnost, technické zajímavosti
jako funkční strojovna vzduchotechniky, zdravotní ošetřovna, rádio – telefonní ústředna, předměty nalezené v okolí
krytu i ve štolách. V labyrintu 750 metrů
dlouhých chodeb ve skále pod Větruší
se také v bývalém protileteckém krytu
nachází degustační sklípek, který nabízí možnost ochutnávky sudových vín,
organizovaná setkání, školení nebo jen
prohlídku rozsáhlého sklepení s následnou degustací vína. Kapacita sklípku je
60 míst k sezení.
redakce Infolistů
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Proč je důležitá práce sestry na oddělení nukleární medicíny

POZVÁNKA

Nemocnice Chomutov

Trápí Vás vysoký tlak? Hrozí Vám infarkt? Kouříte?

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených
radioaktivních zářičů aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. Zobrazovací diagnostika tvoří největší část náplně oboru, menší pak laboratorní diagnostika
a léčba. Při zobrazovací metodě jsou scintilační kamerou snímány obrazy rozložení
aplikovaného radiofarmaka v anatomické oblasti, která je vyšetřována. Zobrazovací vyšetření jsou indikována z diagnostických důvodů, pro plánování chirurgického
výkonu, stanovení stadia nádorového onemocnění, nebo hodnocení výsledku léčby.
Sestra na oddělení nukleární medicíny
poskytuje, organizuje a metodicky řídí
ošetřovatelskou péči včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí
se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v souvislosti s aplikací
lékařského ozáření v oboru nukleární
medicína. Úzce spolupracuje s lékařem
tohoto oddělení při specializovaných
vyšetřeních, např. perfuzní scintigrafii
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neděle 25. září 2016 | 14.00 h – 16.00 h

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z., Vás zve na Světový den srdce a den otevřených dveří
Kardiologické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem:

Je nutné, aby měla co nejrozsáhlejší znalosti v oboru nukleární medicíny. Informuje pacienty o prováděném odborném
výkonu. Přístup sestry ulehčuje velkou
psychickou zátěž pacientů během specializovaných vyšetření a léčebných postupů. Vytváří svým působením příjemné
a vstřícné prostředí. Musí umět dobře
aplikovat intravenózní injekce. Monitoruje zdravotní a psychický stav pacientů
před, v průběhu a po provedení aplikace

Polohování pacienta před vyšetřením
myokardu, mozku, dynamické a statické
scintigrafii ledvin… Podílí se také na provádění diagnostických metod včetně akvizice a základní analýzy dat jednotlivých
vyšetření a spolupracuje při léčbě pomocí otevřených zářičů, a to na základě
požadavku indikujícího lékaře a indikace
lékaře, který je aplikujícím odborníkem.

PŘIJĎTE SE VYŠETŘIT!

radiofarmaka nebo vyšetření, sleduje
místní i celkové změny. Upravuje připravená radiofarmaka podle požadované
aktivity k přímé aplikaci včetně zajištění
dalších činností souvisejících s jejich používáním, zejména likvidace zbytků a dekontaminace pracoviště. Ovládá práci
na všech úsecích pracoviště – v evidenci

pacientů, v aplikační místnosti a vyšetřovnách. Obsluhuje přístroje pro statické a dynamické studie, jednofotonovou
emisní výpočetní tomografii (SPECT),
hybridní systém SPECT/CT. Připravuje záznamy vyšetření pro vyhodnocení
lékařem nukleární medicíny. Podílí se
na činnostech souvisejících se zajištěním radiační ochrany a zabezpečováním
jakosti pod odborným dohledem radiačního fyzika nebo jiné dohlížející osoby.
Pracuje v kontrolovaném pásmu a řídí
se přísnými předpisy v oblasti radiační
ochrany dle SÚJB (Státního ústavu pro
jadernou bezpečnost). Každým rokem
je přezkoušena formou testů k ověření
způsobilosti k bezpečnému nakládání se
zdroji ionizujícího záření a je vybavena
celotělovým opticky stimulovaným dozimetrem a prstovým termoluminiscenčním dozimetrem s kontrolním obdobím
pro vyhodnocování 1x za měsíc. Je velmi
přínosné, pokud je sestra aktivní, akční
a kreativní, chce se učit a celoživotně
vzdělávat.
Jana Mixová, vrchní sestra
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Chomutov, o. z.

•

vyšetření krevního tlaku a cholesterolu,

•

návštěva Kardiologické kliniky v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem,

•

prezentace prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI,
přednosty kliniky.

SVĚTOVÝ DEN SRDCE

Místo konání: Pavilon A (ATRIUM) v areálu Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

a den otevřených dveří Kardiologické kliniky
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Parkování ZDARMA na přilehlém parkovišti před pavilonem I (infekce),
na parkovací lístek obdržíte razítko.

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana
Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.

Krajská zdravotní, a.s.,
Vászdravotní,
zve na a.s.,
Krajská
Vás zve na

Výroční vědeckou konferenci Krajské zdravotní, a.s.
Výroční vědeckou
konferenci
a.s.
úterý 4.
října 2016 Krajské
od 13.00zdravotní,
h
Konferenční
Krajského
úřadu
úterý sál
4. října
2016
odÚsteckého
13.00 h kraje
Konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje

spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2015
nejúspěšnějším
jednotlivcům
z nemocnic
Krajské
zdravotní,
a.s.,
spojenou
s předáním
ocenění azakolektivům
nejlepší výsledky
v oblasti
vědy
a výzkumu
za rok 2015
která se koná zajednotlivcům
účasti hejtmana
Ústeckéhoz nemocnic
kraje Oldřicha
Bubeníčka.
nejúspěšnějším
a kolektivům
Krajské
zdravotní, a.s.,
Záštitusepřevzal
náměstek
hejtmana
Ústeckého
RSDr.
Stanislav Rybák.
která
koná za1.účasti
hejtmana
Ústeckého
krajekraje
Oldřicha
Bubeníčka.
Záštitu
převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Program:

13:00 – 13:15
Program:
13:15
13:00 – 14:30
13:15
13:15 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00
14:30 – 17:00
15:00
15:00 – 17:00

zahájení konference
vědecká
v Krajské zdravotní, a.s., v roce 2015,
zahájení činnost
konference
vyhlášení
cen povkategoriích,
prezentace
vědecká činnost
Krajské zdravotní,
a.s., voceněných
roce 2015,prací
vystoupení
Clarinet
Society prezentace oceněných prací
vyhlášení cen
po kategoriích,
občerstvení
formou Society
rautu
vystoupení Clarinet
občerstvení formou rautu

Potvrzení účasti do 23. září 2016 na e-mail:
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu
Potvrzení
účasti do 23. září 2016 na e-mail:
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Přihlášky:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Přihlášky:
Středisko
konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s.

Vzdělávací
institut
Krajské
zdravotní,
a.s.Labem, tel.: +420 477 114 146
Sociální péče
3316/12A,
401
13 Ústí nad
Středisko
konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s.
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu
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Nemocnice se otevírá umělcům

Nemocnice Teplice

Náš lékař zasedá v radě České společnosti pro sexuální medicínu

Masarykova nemocnice

Na výstavu pana Jaroslava Lančariče narazí pacienti procházející jednou z chodeb teplické nemocnice. Jde o místo, kudy projdou denně stovky lidí, jelikož se jedná o chodbu
spojující pavilon „D“ (kde se nachází rehabilitační oddělení) s pavilonem „F“.
S myšlenkou uspořádat výstavu
v prostorách nemocnice přišla
přítelkyně pana malíře paní Jana
Trojánková. Rámečky k obrazům
vyrobila teplická koordinátorka
dobrovolníků paní Petronyla Suchomelová. Obrazy nejen z Teplic
a okolí tak dnes a denně zpříjemňují cestu do té doby nepříliš
útulnou chodbou nejen pacientům a zaměstnancům, ale i návštěvníkům teplické nemocnice.
Výstava ve spojovací chodbě teplické nemocnice
A za to patří všem náš velký dík!

Na letošní valné hromadě České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM)
došlo z historického hlediska ke generační výměně. Na pozici předsedy nahradil MUDr. Vladimíra Kubíčka dobře známý MUDr. Ondřej Trojan, FECSM,
a do čtyřčlenné rady byli zvoleni prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc., MUDr. Marek
Broul, Ph.D., FECSM, z ústecké Masarykovy nemocnice, MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM, a PhDr. Katarína Klapilová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

redakce Infolistů

Česká společnost pro sexuální medicínu vznikla na podzim roku 2005 z potřeby pozitivní komunikace mezi obory, které se zabývají diagnostikou a léčbou
sexuálních dysfunkcí a poruchami funkcí pohlavních orgánů. U zrodu společnosti stáli čeští andrologové s urologickými kořeny a sexuologové s kořeny
psychiatrickými a psychologickými. Společnost je otevřená všem oborům, nejen těm, které mají péči o pohlavní ústrojí muže a ženy v hlavní náplni. ČSSM
pořádá konference, kde se snoubí přednášky z andrologických sympozií, sexuologických a endokrinologických dnů, konferencí o asistované reprodukci
a z urologických konferencí. Přináší tak poznatky z oblasti sexuální medicíny,
reprodukčního zdraví, andrologie a také feminologie.

BEETHOVEN A5 sirka.ai 1 13.3.2016 22:46:38

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

placená inzerce

FOTOSOUTĚŽ 2016

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

C

M

Y

CM

MY

CY

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY | SÍLA TERMÁLNÍ VODY

CMY

K

Léčíme
pohybové ústrojí

Léčíme
cévní onemocnění

Léčíme
nervová onemocnění

Poruchy
pohybového
aparátu
zánětlivého a degenerativního
původu, vertebrogenní syndromy,
onemocnění svalů, vazů a povázek,
stavy po úrazech a operacích pohybového ústrojí, vrozené ortopedické
vady, skoliózy, juvenilní chronická
artritida.

Choroby periferních cév, stavy po
zánětech žil a chronického lymfatického otoku, stavy po operacích cévního
systému, profesionální vazoneurózy,
hypertenzní choroba I. – III. stupně,
oběhové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Stavy po mozkových příhodách,
stavy po operacích páteře a mozku,
roztroušená skleróza, vrozená obrna,
dětská mozková obrna, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy,
svalová onemocnění, nervové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Rezervujte na tel.: 417 977 444, nebo na www.lazneteplice.cz
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Ústí nad Labem – průmysl a historie
Kateřina Karafiátová

Můj Vacík
Mária Pidrmanová

Milí fotografové, vážení čtenáři. Nadále pokračujeme ve fotosoutěži, a vy nám můžete
stále posílat snímky z vašich fotoaparátů. Zachytili jste nečekaný záběr, máte poutavou fotografii? Zašlete nám ji na e-mail: infolisty@kzcr.eu. Do těla zprávy nezapomeňte připsat krátký popisek a jméno autora fotografie.
Vyhodnocení klání proběhne na konci roku, kdy na vítěze, stejně jako v roce 2015,
čeká cena věnovaná Krajskou zdravotní, a. s.
redakce Infolistů

Pozdrav z

dovolené
Jarmila K

lausová
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POZVÁNKA

Odborné a vzdělávací akce

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vedení Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední
školy zdravotnické si dovoluje oznámit, že ve dnech

23.–24. září 2016
proběhnou oslavy 70. výročí založení
Zdravotnické školy v Ústí nad Labem.
Podrobný program bude zveřejněn na webových stránkách školy www.szsvzs.cz.
Srdečně zveme bývalé zaměstnance, absolventy i externí vyučující.

www.szsvzs.cz

placená inzerce

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT SPORT UNION
ÚSTECKÁ A LOVOSICKÁ ŠKOLA KARATE

Y
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NO

KARATE

sportovního
dìtí a mládeže

21 764
jchert.cz | tel.: 602 4

www.karate-ra

1. STØEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM
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ZŠ Rabasova, Dobìtice
Pondìlí a støeda
16.30–17.30
pøípravka nejmenších 4–6 let
17.30–19.00 nábor dìtí 6–9 let, dorostu

www.kzcr.eu

záøí 2016
2. STØEDISKO LOVOSICE
1. ZŠ Sady pionýrù, Lovosice
Pondìlí a støeda 16.00–17.00
pøípravka nejmenších 4–6 let
Úterý a ètvrtek
16.00–17.30 nábor dìtí 6–10 let, dorostu

datum

odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

místo konání

2. 9. 2016

9. výročí KZ a 8. výročí robotické chirurgie v KZ, a. s.,
vč. prezentace operačního stolu Trumpf TruSystem 7000dV

KURCH – Masarykova nemocnice v UL, o. z.
– Atrium

5. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

6. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

7. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

7. 9. 2016

Prezentace rekonstrukce Onkologického oddělení
Nemocnice Chomutov

Onkologické oddělení Nemocnice
Chomutov, o. z.

12. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

13. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

13. 9. 2016

Zásady bezpečné analgosedace

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

14. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

14. 9. 2016

Sportovní lékařství

Oddělení sportovní medicíny – Masarykova
nemocnice v UL, o. z. – budova T

14. 9. 2016

Školicí akce – Etiketa zdravotnického pracovníka

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

Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře

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

19. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

20. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

21. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP

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

21. 9. 2016

Porada s předsedy ZO OSZSP Ústeckého kraje

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

Certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče
o chronické rány a defekty

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

25. 9. 2016

Světový den srdce a den otevřených dveří
Kardiologické kliniky MNUL

Pavilon A (ATRIUM) v areálu Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

26. 9. 2016

Školicí akce – Jak nás ovlivňuje naše sebedůvěra a sebevědomí

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

26. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

27. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

28. 9. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP

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

28. 9. 2016

Základy první pomoci – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS

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

29. 9. 2016

Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

29. 9. 2016

Prezentace rekonstrukce ORL MNUL vč. audiometrické kabiny

ORL – Masarykova nemocnice v UL, o. z.

30. 9. 2016

Slámův den ORL – „Chirurgie nádorů orofaryngu“

Větruše, Ústí nad Labem

15. 9. – 26. 1. 2017

22. 9. – 27. 10. 2016

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

23

doporučuje Lenka Kocmanová Taussigová

OD LÉKAŘE PŘÍMO DO NAŠÍ LÉKÁRNY
Děčín

PO – PÁ

7.00–15.30 hodin

+420 412 705 440

Ústí nad Labem

PO – PÁ

7.30–16.00 hodin

+420 477 112 147

Teplice

PO – PÁ

7.30–17.00 hodin

+420 417 519 678

Most

PO – PÁ

7.30–17.00 hodin

+420 478 032 528

Chomutov

PO – PÁ

7.30–18.00 hodin

+420 474 447 248

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

