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s novým akademickým rokem 2015/2016
se stejně jako v minulých letech otevřel
studentům vybraných zdravotnických
oborů Stipendijní program Nadačního
fondu Krajské zdravotní, a. s., a Ústeckého kraje. Hlavním důvodem byla finanční
podpora budoucím zdravotníkům, stabilizace personálu a pokračování úsilí ke zvyšování kvality poskytované péče napříč
celou Krajskou zdravotní, a. s. Celkem
o stipendijní program Krajské zdravotní
letos požádalo pět desítek studujících
mediků, farmaceutů, všeobecných sester a radiologických asistentů. Úspěšní
uchazeči tak budou po dobu zimního i letního semestru pobírat na pokrytí nákladů
souvisejících se studiem sedm tisíc korun měsíčně od Nadačního fondu Krajské
zdravotní, a. s. Zajímavou novinkou pro letošní akademický rok bylo rozšíření stipendia od Krajské zdravotní o příspěvek Ústeckého kraje ve výši pět tisíc korun, což
zaručuje studentům při dodržení kritérií dohromady dvanáct tisíc korun měsíčně.
Vedení Krajské zdravotní, a. s., nemyslí jen na budoucí zdravotnický personál, ale
ve své zaměstnanecké politice se snaží motivovat i současné zaměstnance. V rámci plnění hospodářských ukazatelů a vyhodnocení motivačního programu pro rok
2015 tak i letos dostanou zaměstnanci všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., mimořádné odměny. V prvním pololetí letošního roku částka na odměnách dosáhla
zhruba 10,2 milionu korun a pro druhé pololetí činí téměř 11,5 milionu korun. Chtěl
bych všem tímto poděkovat za úsilí i péči, se kterou odvádějí svou práci.
Ing. Petr Fiala
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Obsah
Úvodní slovo

2

Jasnet, spol. s r.o.

Cenu hejtmana převzala lékařka Krajské zdravotní, a. s.

3

Design a tisk:

Iktové centrum Nemocnice Teplice, o. z.

4

Nová vzduchotechnika zajistí i vytápění na porodních sálech

6

Oddělení následné péče Zahražany má nového primáře

7

Sazba a grafická úprava:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
pořízeny zaměstnanci KZ, a. s.,
a použity z archivů jednotlivých
nemocnic společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
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MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdržela v Severočeském divadle 25. října 2015
Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2014 za Sociální a zdravotní oblast včetně
záchrany lidského života. Před slavnostním koncertem u příležitosti oslav 70. výročí
ukončení II. světové války a státního svátku vzniku samostatného Československa
oceněné lékařce cenu předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
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Na snímku MUDr. Jana Bednářová, oceněná za Sociální a zdravotní oblast včetně
záchrany lidského života
„Je to moje první lékařské ocenění v životě. Moc si ho vážím. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě na cenu navrhli. Poděkování také patří celému týmu Emergency
a kardiologii Masarykovy nemocnice, kde
v současné době také působím. Bez spolupráce kolegů zdravotníků bych cenu
těžko získala,“ řekla skromně MUDr. Jana
Bednářová.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala k získání ceny primářce
ústecké Emergency poblahopřál. „Paní
primářce děkuji za práci, péči i úsilí, se
kterým oddělení vede. Je to náročná práce, která si vyžaduje uznání. Jsem rád, že

doktorka Bednářová je již třetím lékařem
Krajské zdravotní, který Cenu hejtmana
Ústeckého kraje obdržel,“ uvedl Ing. Petr
Fiala.
V minulých letech Cenu hejtmana Ústeckého kraje obdrželi také lékaři Krajské
zdravotní, a. s. Nejprve přednosta Neurochirurgické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., prof. MUDr. Martin
Sameš, CSc., podruhé cenu obdržel
přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Letošní předávání Cen hejtmana Ústeckého kraje v Severočeském divadle v Ústí
nad Labem mělo pro Krajskou zdravotní, a. s., ještě jeden přínos. Ing. Štěpán
Popovič, CSc., dr.h.c., který získal Cenu
hejtmana za rok 2014 v oblasti Regionálního rozvoje, se rozhodl finanční dar,
padesát tisíc korun, věnovat Školicímu
centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. „Osobně jsem přesvědčen,
že Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem odvádí skvělou práci a asi bych
měl problém vyjmenovat všechny špičkové obory. Je tu však jeden, který patří
k obzvlášť významným a zároveň slouží
i jako školicí pracoviště pro ostatní nemocnice, včetně zahraničních. Je to centrum robotické chirurgie vedené přednostou Janem Schramlem. Domnívám se,
že takové pracoviště zvyšuje prestiž jak
nemocnice, tak celého ústeckého regionu. Proto jsem se rozhodl ho podpořit,
jakkoliv jsem si vědom, že částka, kterou předávám, je vzhledem k nákladům
pracoviště nepatrná. Chtěl bych, aby to
bylo impulsem i pro ostatní obyvatele
kraje, aby dle svých možností takovou
činnost podpořili,“ uvedl Ing. Štěpán
Popovič, CSc., dr.h.c.
MUDr. Jan Schraml, přednosta Kliniky
urologie a robotické chirurgie v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z., při které školicí
centrum působí, řekl, že si kroku pana
Popoviče nesmírně váží. „Jsem rád, že
mezi oceněnými byl právě pan Popovič.
Vážím si jeho gesta a jsem rád, že se rozhodl pokračovat v tradici, kterou jsem
započal já v loňském roce a obdržené peníze věnoval na rozvoj robotiky v ústecké
nemocnici. Na kroku pana Popoviče je
vidět, že se snaží dělat pro Ústecký kraj
maximum a i letošní finanční dar poputuje na rozvoj robotické chirurgie v Masarykově nemocnici,“ poděkoval MUDr. Jan
Schraml, Ph.D.
Jiří Vondra
vedoucí úseku
generálního ředitele KZ, a. s.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Nemocnice Teplice

Iktové centrum
ZKRACUJEME DOOR TO NEEDLE TIME ANEB TROMBOLÝZA A NÁŠ ALGORITMUS
PŘÍJMU PACIENTA S AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU
Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice, iktus) je postižení mozkové tkáně
vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischemie), kdy cévu zneprůchodní krevní
sraženina (trombus), nebo prasknutím cévy a krvácením (hemoragie).

Staniční sestra Jana Eisová, DiS., stele postel pro pacienta nově zrekonstruované
JIP oddělení Neurologie
Selhání mozkového krevního oběhu patří ve většině států na druhé až třetí místo
mezi příčinami smrti. Výskyt CMP (ischemických i hemoragických společně) je
v České republice 2x vyšší než v jiných
medicínsky vyspělých státech, pohybuje
se okolo 300 případů na 100 000 obyvatel/rok. Ischemické ikty tvoří 80–85 %
všech cévních mozkových příhod.
U ischemického iktu, v případě splnění
kritérií podle Věstníku ministerstva zdravotnictví, přichází na řadu jako léčebný
postup systémová trombolýza.
Trombolýza je, laicky řečeno, rozpuštění krevní sraženiny nitrožilním podáním
léků, které tento proces aktivují a posílí.
Trombolýza umožní pacientovi v ideálním případě odejít několik dnů po ischemické cévní mozkové příhodě domů
bez následků, nehodí se však pro všechny nemocné a má řadu úskalí. Jedním
z nich je krátký časový úsek od vzniku
CMP – 4,5 hodiny, během něhož musí
být trombolýza provedena. Úspěšnost léčby tedy často závisí na tom, jak
rychle se pacient dostane na specializované pracoviště s nepřetržitou péčí
(IC – iktové centrum, KCC – komplexní
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cerebrovaskulární centrum), které dovede stav pacienta správně zhodnotit a navíc zmíněnou léčbu nabízí.
Cílem tohoto článku však není dopodrobna popisovat ať trombolýzu nebo druhy
cévních mozkových příhod, ale seznámit
jak laickou veřejnost, tak i naše odborné
kolegyně a kolegy s novým postupem,
který jsme mohli díky nákupu nového CT
s angio linkou konečně zavést i v našem
iktovém centru.
Přístroj byl zakoupen v listopadu 2014.
12. 12. 2014 byl uveden do provozu
a od 1. 1. 2015 jsme mohli tento nový algoritmus příjmu pacienta uvést do praxe.
K tomuto kroku ovšem bylo také zapotřebí absolutní souhry tří složek systému. A to radiologie (RDG), neurologie JIP
a Zdravotnické záchranné služby (ZZS)
Ústeckého kraje.
V první fázi se dostává pacient s akutní CMP do péče ZZS. Ta podle příznaků
a získané anamnézy převeze pacienta
buď přímo na CT RDG oddělení nebo
na příjmovou ambulanci neurologického oddělení. O tomto rozhoduje lékař

neurologie JIP dle předchozí telefonické
konzultace s posádkou ZZS.
Nejdůležitější roli v tomto případě hraje
čas. Pro podání i. v. trombolýzy je nutno
dopravit pacienta do 4,5 hodin od začátku příznaků do nemocničního zařízení.
Protože čím dříve je možné zahájit léčbu,
tím menší je rozsah trvalého poškození
mozku.
Pokud se tedy u pacienta objeví jeden
z příznaků CMP (zpravidla to bývá kombinace několika z nich), jehož začátek je
do 4,5 hodin před příjezdem ZZS, a nejsou jiné kontraindikace, je transportován přímo na CT RDG oddělení Teplice.
ZZS informuje o svém příjezdu RDG oddělení a zároveň neurologickou JIP. Nadiktují sestře jméno a rodné číslo pacienta, aby mohla tyto údaje zanést do NIS
(nemocniční informační systém) a oznámí předpokládanou dobu příjezdu na CT.
Lékař zajistí žádanku pro CT vyšetření
a sestra vystaví žádanky na odběry krve
nutné před podáním i. v. trombolýzy,
které takto označí. Telefonicky zajistí přítomnost sanitáře z centrálního dispečinku (CDS) na CT. Spolu s lékařem se na CT
přesunou.
Během převozu ZZS je u pacienta zajištěn monitoring EKG, krevního tlaku, saturace kyslíku, je zjištěna hladina krevního
cukru, zajištěn 2x žilní vstup a doplněna
anamnéza. Dále je důležité zajistit kontakt na příbuzné pro eventuální doplnění
informací.
Na RDG pracovišti již očekává příjezd ZZS
radiolog s laborantem, neurolog se sestrou z neurologické JIP a sanitář (CDS).
Neurolog pacienta orientačně vyšetří
a stanoví NIHSS skóre. V případě potřeby nechá pacientovi aplikovat léky pro
stabilizaci vysokého krevního tlaku, proti
zvracení, ke zklidnění apod. Provede se
CT dle indikace i CT angiografie. Během
vyhodnocování výsledků CT sestra odebere pacientovi krev a předá ji sanitáři,
který ji spěšně odnese do laboratoře.
Zároveň stanovuje hodnotu INR (hladina
krevní srážlivosti) pomocí přenosného
přístroje CoaguChek. Pokud není od ZZS
zaveden, zajistí 2. žilní vstup. Zavede

permanentní močový katétr. Zváží zavedení nasogastrické sondy dle celkového
stavu pacienta.
K těmto všem výkonům nám vyhradila radiologie zázemí, kam jsme si mohli všechny potřebné pomůcky uložit a máme je
tak neustále k dispozici. Sestra opouští
oddělení pouze s „trombo košíkem“,
který obsahuje přípravek Actilyse (lék
k trombolýze), léky pro kompenzaci tlaku, uklidňující léky, léky proti zvracení,
kortikoidy, CoaguChek, pulsní oxymetr,
lineární dávkovač, digitální tonometr.
Pokud je dle CT vyloučena hemoragie (krvácení) a není-li u pacienta zjištěna kontraindikace, je zahájena i. v. trombolýza.
Není potřeba čekat na výsledky laboratoří, k podání stačí INR a glykemie (hladina
krevního cukru).

Nedílnou součástí úspěšné léčby iktového centra je včasný zásah profesionálních
záchranářů

Nová počítačová tomografie zakoupená v rámci projektu
„Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra“
Při zjištěném uzavření velkých tepen
s nutností endovaskulárního výkonu je
kontaktován invazivní radiolog nejbližšího komplexního cerebrovaskulárního
centra (KCC) v Ústí nad Labem. Ten zhodnotí možnost provedení výkonu a v případě jeho indikace převezme pacienta
do své péče. Transport je zajištěn čekající
posádkou ZZS.
Pokud pacient zůstává v péči neurologického oddělení, kontaktuje telefonicky sestra sanitáře neurologie JIP, který přijíždí
na CT s převozovým vozíkem vybaveným
transportním monitorem vitálních funkcí,

kyslíkovou tlakovou lahví, maskou nebo
brýlemi k podávání kyslíku a infuzním
stojanem. Pacient je následně za kontroly vitálních funkcí trasportován na neurologii JIP, kde je již zajištěna následná
péče o pacienta.
Toto všechno se odehrává během pár
desítek minut. Při vytváření tohoto postupu bylo naším společným cílem zkrátit čas od příjmu pacienta do nemocnice
po podání i. v. trombolýzy (door to needle time – DTN) do 60 minut. Protože každá minuta je drahá a včasnost podání

i. v. trombolýzy výrazně zvyšuje následnou kvalitu zdraví a života pacienta.
Dle posledních doporučení je cílem zkrátit DTN na max. 45 minut.
Od 1. 1. 2015 k 20. 10. 2015 jsme podali
83 i. v. trombolýz. Z toho
• do 15 minut – 5
• do 30 minut – 34
• do 45 minut – 24
• do 60 minut – 12
• nad 60 minut – 8
K endovaskulárnímu výkonu do KCC bylo
odesláno 16 pacientů.
Pro srovnání jsme v loňském roce měli
celkem 34 trombolýz.
To, co nám významně prodlužuje čas při
podávání i. v. trombolýzy je nejčastěji
přechodné zlepšení stavu pacienta nebo
zvládání hypertenzní krize.
Během velmi krátké doby došlo k souhře teplické RDG, neurologie JIP a ZZS.
Jejich flexibilita a schopnost týmové
práce umožnily tento postup aplikovat
v praxi. Sestřičkám, záchranářům i lékařům patří velký dík. Díky nim můžeme být
v lepší péči o pacienta zase o krůček dál.
Děkujeme.
Jana Eisová, DiS.
staniční sestra Neurologie JIP
Nemocnice Teplice, o. z.
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Nová vzduchotechnika zajistí i vytápění na porodních sálech

Nemocnice Most

V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., došlo 8. října 2015 v rámci rekonstrukce porodnice k montáži vzduchotechniky na střechu budovy pomocí velkotonážního jeřábu. Nová vzduchotechnická jednotka s regulací váží tři a půl tuny a zajistí zdravotníkům i pacientům dostatečnou kvalitu vnitřního prostředí na porodních
a operačních sálech, které v budově sídlí.

Třiapůltunovou vzduchotechniku bylo potřeba na střechu mostecké porodnice
dopravit po částech
Vzduchotechnika bude sloužit primárně
pro operační a porodní sály pavilonu „C“.
Kromě velkotonážního jeřábu řemeslníci k usazení komponentu na střechu

budovy použili také paletové vozíky. Celkem se na montáži podílelo deset dělníků. Nejtěžší bylo vzhledem ke skladbě
střechy vyvážení vzduchotechniky tak,

PMUDr.
REZENTACI
REKONSTRUKCE
VLADIMÍR MACHÁČEK
aby byla v rovině. Musela být například
upravena dlažba, na které stojí.
Marcela Šárová, hlavní sestra Nemocnice
Most, o. z., uvedla, že po dobu rekonstrukce jsou maminky hospitalizovány
v náhradních prostorách pavilonu „C“.
„Několikaměsíční rekonstrukce porodnice si pro maminky nevyžádala žádné
omezení. Oddělení šestinedělí jsme přestěhovali do přízemí budovy a i porodní
sály byly v běžném provozu,“ řekla hlavní
sestra Marcela Šárová.
Rekonstrukci porodnice mostecké nemocnice
spolufinancovala
částkou
4,2 milionu Kč společnost Vršanská uhelná, a. s. Finanční dar tak rozšířil rozsáhlou rekonstrukci mostecké nemocnice
v hodnotě 157 milionů Kč. Jak nemocnice, tak její porodnice „zazáří v novém“
po čtyřiceti letech.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

P
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Krajská zdravotní, a.s.
Vás zve na

PREZENTACI REKONSTRUKCE

MOSTECKÉ PORODNICE
12. listopadu 2015

prezentace rekonstrukce mostecké porodnice - 12.00 h
prohlídka zrekonstruovaných prostor - 12.30 h
ukončení akce - 14.00 h
salonek v přízemí - budova B, areál Nemocnice Most, o.z.

www.kzcr.eu

Nemocnice Most

Primářem Oddělení následné péče Zahražany Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., se od 1. října 2015 stal MUDr. Tomáš Zelenka. Vystřídal tak ve funkci MUDr. Vladimíra Macháčka, který byl dočasně vedením oddělení pověřen a v současné době
zastává post zástupce primáře. Redakce Infolistů položila oběma lékařům pět otázek.

POZVÁNKA
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Oddělení následné péče Zahražany má nového primáře

1. Jak PORODNICE
dlouho působíte na oddělení
MOSTECKÉ

následné péče, potažmo v nemocnici?
V mostecké nemocnici pracuji od 1. 8. 1965
a v Nemocnici následné péče Most od
1. 11. 2007. Po dobu činnosti v mostecké
nemocnici jsem převážně pracoval na interním oddělení v různých funkcích až po primáře. Pracoval jsem i v ambulantní části,
nejdéle v kardiologické ordinaci.
2. 	Chtěl jste vždy pracovat na následné
péči?
Chtěl jsem vždy pracovat v interním oboru. Následná péče je multidisciplinární obor, ale největší část problematiky se vztahuje k internímu
lékařství, takže po skončení práce na interním oddělení jsem přešel
do NNP v Mostě. Osobně pro mě bylo velmi příjemné, že jsem začal pracovat v zařízení, které vedl můj dlouholetý kolega a kamarád MUDr. Leo
Rychlý.
3. Co pro vás tato práce znamená?
Lékařství je práce s lidmi, kteří se nacházejí ve více nebo méně nepříznivé životní situaci. Kromě medicínských znalostí a dovedností je nedílnou součástí léčby schopnost pochopit situaci nemocných a hovořit
s nimi. Tento předpoklad nabývá ještě většího významu při poskytování následné péče, kdy často neexistuje racionální medicínský postup, který může zásadně změnit situaci nemocných. Při práci v oboru
následné péče mohu nejen využít svých dlouholetých zkušeností, ale
mohu věnovat více prostoru kontaktu s nemocnými i v oblasti psychologického působení.
4. Jak hodnotíte Oddělení následné péče v Mostě?
Oddělení následné péče, jako jeden z primariátů Nemocnice Most, o. z.,
vzniklo 1. 9. 2015. Jako zaměstnanci tohoto zdravotnického zařízení,
ve kterém pracuji 7 let, mi nepřísluší hodnotit jeho úroveň, ale mohu
konstatovat, že bývalý ředitel a primář Nemocnice následné péče
v Mostě vybudoval velmi kvalitní zdravotnické zařízení. MUDr. Rychlý
stál při zrodu LDN v r. 1992. Od roku 1998 vznikla NNP jako samostatné zdravotnické zařízení a MUDr. Rychlý vybudoval nemocnici, která poskytovala velmi kvalitní následnou péči s výrazným zaměřením
na rehabilitační složku léčby.
5. 	 Jak byste charakterizoval pacienta, který potřebuje následnou
péči?
Následná lůžková péče zahrnuje komplex léčebné, léčebně rehabilitační a ošetřovatelské péče. Je poskytována nemocným, kteří přestáli
akutní onemocnění nebo u nich došlo ke zhoršení chronické choroby,
a další péči není možné poskytovat ambulantně. Jde o početnou skupinu nemocí různých odborností s převahou interních, neurologických,
chirurgických a ortopedických pacientů. Část našich nemocných tvoří
i osoby, které jsou na pomezí mezi zdravotní a sociální péčí a jejich
návrat domů nebo umístění do zařízení sociální péče je často obtížné.

MUDr. TOMÁŠ ZELENKA
1. Jaká je vaše vize, se
kterou jste do nové
funkce šel?
Mou vizí bylo poskytování
komplexní následné hospitalizační péče občanům
a zlepšení zdraví populace mosteckého regionu.
Především zajistit úspěšný
rozvoj oddělení s využitím
primárně diagnostických
a léčebných prostředků nabízených Nemocnicí Most,
event. jednotlivými nemocnicemi Krajské zdravotní, a. s., a vytvořit tak oboustranně prospěšný akt,
ze kterého plynou pozitiva především pro pacienty.
S tím souvisí i rychlé začlenění do struktur Nemocnice
Most, o. z., a Krajské zdravotní, a. s., personální stabilizace a celkové posílení oddělení, coby prosperující
ekonomické jednotky, při plném respektování specifik procesu poskytované zdravotní péče.
2. 	 Chtěl jste být vždy primářem oddělení následné
péče?
Vždy jsem chtěl především plnit funkci lékaře, postupnou praxí jsem se začal zabývat multidisciplinární medicínou. Naplňuje mě týmová spolupráce a možnost
zúročit své manažerské dovednosti.
3. 	 Na jakém postu jste do jmenování v mostecké
nemocnici pracoval?
Pracoval jsem a stále pracuji na Chirurgickém oddělení Krajské zdravotní a. s. – Nemocnice Most, o. z.
4. 	 Co pro vás znamená přijetí nové úlohy v mostecké
nemocnici?
Otevření nových obzorů a možností vedoucích k dosažení maximální spokojenosti všech osob zainteresovaných do léčebného a ošetřovatelského procesu.
5. 	 Co byste vy osobně vyzdvihl na Oddělení
následné péče Zahražany?
Stávající skvělý pracovní tým s odpovídající kvalifikací, potřebnou praxí a smyslem pro odpovědnost. Moderní vybavení oddělení k zajištění komplexní péče
o pacienty včetně plnohodnotné a koordinované rehabilitace. Možnost zapojení do certifikačních a akreditačních systémů.
ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Celosvětový den srdce přilákal veřejnost i náměstka hejtmana
Nechat si změřit krevní tlak a cholesterol, ale také si prohlédnout prostory Kardiologické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., měli možnost návštěvníci v rámci Světového dne srdce, který proběhl
27. září. Zdravotníci během dvou hodin, kdy se akce konala, vyšetřili zhruba stovku
návštěvníků.

Masarykova nemocnice

možnost navštívit tzv. „zákrokový sálek“,
volný pokoj koronární jednotky nebo si
mohli prohlédnout ambulance odborných poraden.

Návštěvníci Světového dne srdce zaplnili Atrium MNUL

Měření cholesterolu za pomoci speciálního přístroje
Na základě měření krevního tlaku, hodnot
cholesterolu, hmotnosti, věku či kouření,
zdravotní personál ústecké kardiologické
kliniky všem zájemcům vyhodnotil míru
rizika vzniku kardiovaskulární příhody
během následujících deseti let a zároveň
je poučil o režimových opatřeních, která
ke snížení rizika vedou. „Akci jsme zaměřili zejména na prevenci ischemické
nemoci srdeční. S radostí můžeme sdělit,
že naprostá většina zájemců o vyšetření
se nacházela v nízkém či středním riziku
vzniku příhod,“ řekl přednosta kardiologické kliniky profesor MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI.
Součástí „Dne otevřených dveří na Kardiologické klinice MNUL“ byla prezentace přednosty, ve které vysvětlil způsoby
léčby srdečních chorob a statistiku výsledků v rámci této problematiky. Kromě
vyšetření probíhaly po celou dobu akce
komentované prohlídky Kardiologické
kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Zájemci tak nahlédli jak do prostor standardního oddělení, tak měli ojedinělou
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Odborná přednáška v Atriu MNUL, na snímku vpravo
RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého
kraje

MUDr. Jan Tureček seznámil návštěvníky akce s vybavením
lůžka koronární jednotky
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

POZVÁNKA
Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., pořádá regionální odbornou konferenci

4. INTERNISTICKÝ DEN

10. 11. 2015 od 10.00 do 14.30 hodin
za účasti přednášejících doc. MUDr. Debory Karetové, CSc.,
II. Interní klinika, VFN Praha, a doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D.,
III. Interní klinika, VFN Praha.
V programu dne budou dále novinky z interny a příbuzných oborů.
Těšíme se na Vaši účast.
Akce ohodnocena kredity ČLK dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
MÍSTO KONÁNÍ:
Výukové centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
budova B, 5. podlaží
ODBORNÝ GARANT:
prim. MUDr. Jiří Laštůvka, Interní oddělení, KZ, a. s. – MNUL, o. z.
Přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI,
s návštěvníky na katetrizačním sálku

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A TECHNICKÁ PODPORA
Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s.
Multimediální tým OVVDV KZ, a. s.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Šárka Smetanková, tel.: +420 477 112 643,
e-mail: sarka.smetankova@kzcr.eu
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Amatérští běžci pomohli dobrovolníkům z teplické nemocnice

Nemocnice Teplice

Ten, kdo se nezúčastnil běhu, mohl
přispět dobrovolníkům zakoupením
žetonu v hodnotě dvacet korun

MUDr. Mohammed Ghaleb,
primář oddělení následné péče
a vrchní sestra chirurgie Ing. Květa
Bereznaninová z teplické nemocnice

Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a. s.

Jedním z účastníků charitativního
spojená sběhu
předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2014
byl Ing. Jaroslav Dubský, místopředseda
nejúspěšnějším
dozorčí rady Krajské zdravotní,
a. s. „Moc, jednotlivcům a kolektivům z nemocnic Krajské zdravotní.
moc děkuji biskupskému gymnáziu, že
na tuto myšlenku přišlo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli. Zájem lidí je
každý rok obrovský a je vidět, že je mezi
nimi stále solidarita, což je dobře. Při nemoci každý pozná kdo je přítel, a je solidární. Pakliže mi to zdraví dovolí, budu
se charitativního běhu pravidelně účastnit,“ řekl Ing. Jaroslav Dubský, místopředseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.
Podpořit „Charitativní běh Krupkou aneb
Pomáháme teplické nemocnici“ přišli
za Nemocnici Teplice, o. z., hlavní sestra
Mgr. Kateřina Vágnerová, MUDr. Mohammed Ghaleb, primář oddělení následné
V rámci „Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“
péče a další zdravotníci.
nechyběl tradiční závod masek
Výtěžek z letošního ročníku poputuje
na rozvoj Dobrovolnického programu proběhl také doprovodný program, který Agility a také dobrovolníci teplické neKrajské zdravotní, a. s. – Nemocnice zajistili rovněž studenti a učitelé Biskup- mocnice s ukázkami činností, kterým se
Teplice, o. z. „Dovolte mi prosím touto ského gymnázia, Základní školy a Ma- u pacientů věnují.
cestou poděkovat vám všem, kteří jste teřské školy v Bohosudově, pracovníci
Petr Sochůrek
se na této krásné akci podíleli a jakko- Městské policie v Krupce, mládež Česredaktor Infolistů
li přispěli na dobrou věc. Děkujeme,“ kého červeného kříže, studentský tým
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Nemocnice Teplice

Dobrovolníci Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.,
se spolu se studenty Střední školy stavební Teplice, p. o., zapojili
do čtvrtého ročníku celorepublikového dobrovolnického projektu „72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ“. Nové barvy tak
získala chodba pavilonu F teplické nemocnice, která spojuje chirurgickou ambulanci s rentgeny a poliklinikou. Nátěrové hmoty
dobrovolníkům věnovala teplická společnost HET.

Studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy
Bohosudov ve spolupráci s dobrovolníky Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., uspořádali v sobotu 3. října 2015 třetí ročník „Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“. Letos se organizátorům povedlo vybrat
na startovném a dobrovolných příspěvcích částku 16 650 Kč.
řekla Jana Obermannová, koordinátorka
dobrovolníků.
S myšlenkou pomáhat teplické nemocnici charitativním během přišli pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy v Bohosudově. „Jsme
církevní škola. Chceme děti nejen vzdělávat, ale také je učit pomáhat druhým.
Každý z nás v životě potřebuje pomoc
lékařů a zdravotních sester, proto jsme
se rozhodli podporovat teplickou nemocnici,“ shodli se jednohlasně organizátoři
a tvůrci akce.
V rámci „Charitativního běhu Krupkou
aneb Pomáháme teplické nemocnici“

Chodba nemocnice září novotou díky celorepublikovému projektu

Palec nahoru si zaslouží všichni, kteří podpořili projekt
„72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ“
v teplické nemocnici

Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Nemocnice Teplice, o. z., poděkovala všem, kteří se do projektu zapojili.
„Znamená to pro nás velkou pomoc. Těší nás, že lidé z Teplicka začali pomáhat naší nemocnici. Velký dík patří společnosti HET, dobrovolníkům a studentům, kteří se dobrovolně
v rámci praxe zapojili. Chtěla bych také poděkovat vedení
školy, že studenty uvolnilo,“ řekla Mgr. Kateřina Vágnerová.
S myšlenkou vymalovat chodbu teplické nemocnice, kterou
denně projdou stovky pacientů, přišla koordinátorka dobrovolníků Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.,
Jana Obermannová. „Jsem ráda, že se kromě dobrovolníků do projektu zapojili studenti a společnost HET, která
prodává malířské potřeby. Za naše dobrovolnické centrum
se dnešní akce zúčastnilo šest dobrovolníků,“ řekla Jana
Obermannová.
Pavel Čmejla, mistr odborného výcviku Střední školy stavební Teplice, p. o., doplnil, že vymalovat chodbu přišli do teplické nemocnice studenti oboru Malíř pokojů – lakýrník.
„Máme tu dva studenty z prvního ročníku a čtyři studenty
třetího ročníku. Dnešní dobrovolné malování chodby mají
budoucí malíři také v rámci odborného výcviku a přípravy
na své povolání,“ dodal Pavel Čmejla.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

POZVÁNKA

Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a. s.
spojená s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2014
nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z nemocnic KZ, a.s.
Akce probíhá pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka
Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada KZ, a.s. za rok 2014
ź Cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva KZ, a.s.)
ź Cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele KZ, a.s.)
ź Cena za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků

(cena předsedy dozorčí rady KZ, a.s.)

ź Cena za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství

(cena náměstka pro řízení zdravotní péče KZ, a.s.)

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny za účasti Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje

ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 13 h
v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje

POZVÁNKA
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Nemocnice Chomutov

Používání neurosonologických vyšetření na iktové JIP
Neurosonografie = duplexní sonografické vyšetření extra a intrakraniálních
tepen, transkraniální duplexní vyšetření.

příhodou ohroženi (nemocní s postižením srdce a cév, s cukrovkou, s hypertenzí, s vyšší hladinou cholesterolu apod.).
Další velkou skupinou jsou pacienti
po operaci nebo stentingu karotidy, kteří
jsou pravidelně sledováni k vyloučení recidivy zúžení tepny. Vyšetření ukáže stupeň průchodnosti cév a jejich schopnost
dostatečně zásobovat mozek krví. Postupující omezování průsvitu cévy snižuje
množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení
a léčba zúžení tepen může tomuto onemocnění zabránit. K vyšetření se používá

Na našem pracovišti používáme moderní duplexní ultrazvukové přístroje,
které umožní zobrazit vyšetřovanou
část těla (v našem případě tepny nebo
žíly hlavy a krku) a poskytuje též údaje
o průtoku krve ve vyšetřovaných cévách,
tzv. doppler.
Sonografické vyšetření provádějí lékaři
neurologického oddělení pod vedením
MUDr. D. Součkové. Podle výsledku pacientova vyšetření a jeho neurologického nálezu se dávají získané informace
do souvislosti s potížemi nemocného,
přičemž se následně navrhne optimální
postup dalších vyšetření nebo léčby.

Ultrazvukový přístroj

Ultrazvukové vyšetření mozkových
tepen (transkraniální barevná
duplexní sonografie)
Největší skupinu nemocných, u nichž
provádíme ultrazvukové vyšetření, tvoří pacienti po prodělané cévní mozkové
příhodě a ti, kteří jsou cévní mozkovou
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ultrazvukový přístroj s ovládacím pultem
a zobrazovacím monitorem. Pro zobrazení se na ultrazvukovou sondu nebo přímo
na vyšetřované místo nanáší průhledný
gel. Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Provádí se vleže na zádech,
vyšetřující lékař sedí za hlavou pacienta.
Na našem pracovišti využíváme i terapeutického účinku ultrazvuku u pacientů s těžkou akutní CMP v terapeutickém

okně, u kterých nebyla indikována trombolýza ani endovaskulární intervence
(sonotrombotripse).
V individuálních případech provádíme
též sonotrombolýzu (potenciace trombolýzy působením ultrazvuku v místě okluze velké tepny).
V rámci diagnostiky CMP, zejména
u mladších ročníků používáme vyšetření PFO. Je to neinvazivní metoda určená
k detekci pravolevého zkratu pomocí
kontrastní látky.
PROBLEMATIKA CHIRURGICKÉHO
ŘEŠENÍ STENÓZ VNITŘNÍ KRKAVICE
Proč vůbec dochází ke stenózám tepen?
Ateroskleróza je dlouhodobě se vyvíjející
onemocnění cévní stěny, vedoucí ke tvorbě tzv. ateromů (plátů), které zužují průsvit tepny a mohou ji i zcela uzavřít pro
průchod krve.
Mezi rizika patří: věk, rodinná a osobní
anamnéza, vysoká hladina tuků a cholesterolu v krvi, kouření, nedostatek pohybu, strava, alkohol, obezita, případně
poruchy srážlivosti krve.
Méně časté a vzácné příčiny jsou fibromuskulární dysplazie, disekce krkavice,
vaskulitidy (záněty cév), postradiační
stenóza (po onkologické radioterapii oblasti krku), stenózy při útlaku zvenčí.
Diagnostika závažnosti stenóz je neurosonografické vyš., CT a MRI angiografie, vyš. DSA (digitální subtrakční
angiografie).
JAKÉ JSOU MOŽNOSTI LÉČBY?
• konzervativní postup – farmakologická + režimová léčba, úprava
životosprávy
• karotická endarterektomie
• endovaskulární intervence – karotický stenting
Endarterektomie je operace, která se
provádí většinou ve svodné anestezii.
Při ní je anestetikem umrtvena nervová
pleteň v oblasti krku, čímž dojde ke znecitlivění místa, kde je operace prováděna. Pacient je po celou dobu operace při vědomí a spolupracuje (některá

pracoviště provádějí endarterektomie
v celkové anestezii).
Pacient při uzavření krční tepny počítá
(zkouší se stav vědomí a řečové funkce)
a mačká gumovou pískací hračku (test
hybnosti končetiny).
Pokud toleruje uzavření krční tepny beze
změny v neurologickém stavu (neupadá
do bezvědomí, neobjevuje se porucha
řeči, neochrnují končetiny), je možné
v operaci pokračovat. V opačném případě je nutno zavést dočasný shunt, pomocí kterého mozek dostává krev v průběhu
odstraňování zúžení na karotidě. Operace trvá přibližně 2 hodiny.
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA
Alternativní možností ošetření stenózy
karotidy je zavedení stentu – speciální
trubičky – do místa zúžení tepny a tím
dojde k roztažení postižené cévy.
Karotický stenting je až druhou volbou
ošetření stenózy karotidy (preferovaná
je léčba endarterektomií) a provádí se
jenom v následujících případech:
• Když dojde k opětovnému zúžení již předtím operované karotidy
(restenóze).
• U pacientů po opakovaných operacích krku nebo po ozařování krku.

Chirurgická léčba stenózy vnitřní
krkavice (karotická endarterektomie)
• V případech, kdy je stenóza chirurgicky nepřístupná nebo špatně
přístupná.
• U pacientů se závažnými přidruženými chorobami (polymorbidní pacienti), pro které by operace představovala příliš vysoké riziko, nebo
u pacientů v pokročilém séniu s vysokým perioperačním rizikem.
Výhodou endovaskulárního řešení je
miniinvazivita zákroku bez nutnosti chirurgického přístupu a celkové nebo svodné anestezie, kratší doba hospitalizace
i rekonvalescence.

Nevýhodou naproti tomu je finanční náročnost výkonu, obtížná standardizace
postupů při rychlém vývoji instrumentaria, které se neustále zdokonaluje.
Cílem léčby stenóz karotických tepen je
zabránit vzniku nebo recidivě cévní mozkové příhody.
Nejčastější komplikace představují komplikace v jizvě, kam řadíme výskyt hematomu v operované oblasti, otok rány
s tlakem na okolní struktury, infekční
komplikace, rozestup rány.
Další komplikací je poranění tzv. hlavových nervů, kdy může dojít k utlačení
dolní větve lícního nervu, který se projeví
poklesem koutku úst na straně operace.
Dále může dojít k poškození podjazykového nervu, jenž se projeví nesymetrickým plazením jazyka.
Vzácně se můžeme setkat s přetrvávajícím chrapotem způsobeným poruchou
hlasivkového nervu.
Všechny zmíněné poruchy nervů se většinou spontánně během několika týdnů
upraví.
Vážnou komplikaci představují akutní
CMP, v lehčích případech charakteru TIA,
v těžších až teritoriální postižení s rozsáhlým neurologickým deficitem. Dále
jsou to embolizační příhody nebo uzavření operované tepny krevní sraženinou. Méně časté jsou hemoragické mozkové příhody.
Po propuštění pacienta je indikována
antiagregační terapie, tzv. léky na ředění krve, např. Anopyrin, Godasal, Plavix,
Trombex.
Velmi důležité jsou pravidelné kontroly
po operaci. První neurologická kontrola
se provádí po operaci, společně s včasnou pooperační neurosonografickou
kontrolou. Další plánovaná kontrola je
za 3 měsíce a další za 1/2 roku. Je vhodné dbát na správnou životosprávu, vyhýbat se stresu a zanechat kouření.
Zdeňka Novosadová
staniční sestra Neurologie JIP
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Slámův den ORL – špičkoví lékaři se v Ústí zúčastnili konference
Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory (OS ČLK) a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP) uspořádalo pod
hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP 22. odbornou nadregionální ORL konferenci s mezinárodní účastí
„Slámův den ORL – Novinky ve FES“. Akce se zúčastnila více jak stovka zdravotníků
nejen z České republiky, ale také ze zahraničí.

ústecké ORL navíc oceňuji, že využívají
nejmodernějších chirurgických metod
v daném oboru,“ řekl Ing. Petr Fiala. Současně generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., poblahopřál k čerstvě udělenému čestnému členství MUDr. Františku
Plhoňovi a poděkoval mu za dlouholetou
obětavou práci v oboru.
Tradičním přednášejícím na Slámových
dnech ORL je profesor MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, dlouholetý předseda
České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. „Jedná
se o významnou regionální konferenci
podporovanou Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP. Letos se konference účastní kolegové ze zahraničí. Tato konference má
vždy dobrou úroveň jak po lékařské, tak
po společenské stránce,“ uvedl profesor
MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA.

Záštitu nad prestižní konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
RSDr. Stanislav Rybák
Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. „Při minulém ročníku zaznělo z úst pana profesora Betky, aby se
tato každoroční celostátní konference
jmenovala Slámovy dny. Jsem rád, že se
prosba naplnila. Je to ocenění dlouholeté práce především MUDr. Karla Slámy
staršího a celého ORL oddělení ústecké
Masarykovy nemocnice. Já vám, bývalý
pane primáři, děkuji, že jste na ústeckém
oddělení ORL setrval i po svém odchodu
z primariátu. Zároveň vám přeji, abyste
zde ještě mnoho let pracoval a svému
synovi pomáhal. Věřím, že i on bude
jednou tak úspěšný, jako jste vy,“ řekl
RSDr. Stanislav Rybák.
Hned v úvodu profesor MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, přivítal do České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP nového čestného
člena MUDr. Františka Plhoně. „Bylo to
pro mě velkým překvapením. Jde o mimořádné ocenění, ze kterého jsem o to
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více dojat. Od roku 1963 se v severních
Čechách věnuji otorinolaryngologii. Vždy
jsem pracoval tak, aby to bylo ve prospěch pacientů,“ řekl k čestnému členství
MUDr. František Plhoň, dlouholetý primář
a současný lékař děčínské nemocnice,
který pomohl několikrát udržet oddělení
ORL v nemocnici.
Účastníky nadregionální konference přivítal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Jsem velice rád, že
zdravotnické pracoviště Krajské zdravotní
respektive Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, největší a nejvýznamnější
z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní
sdružuje, pořádá konferenci s celorepublikovou i mezinárodní účastí špičkových
lékařů v oboru ORL. Současně si cením,
že pan primář Sláma junior převzal pomyslnou štafetu po svém otci, a to nejen
v oboru a vedení primariátu, ale i pokračováním tradice odborných akcí, které
na návrh předsedy odborné ORL společnosti nově nesou jeho jméno. U lékařů

vedlejších nosních dutin využívá operačních nástrojů zavedených pouze cestou
nosních dírek, bez nutnosti provedení
vnějších řezů v obličeji. Tato moderní metoda je na oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem používána již od roku 1989.
Konference ukázala na současný vývoj
metody FES, ke kterému došlo nejen
v oblasti zlepšení zobrazení operačního
pole pomocí výkonnějších mikroskopů
a endoskopů s vysokým rozlišením, ale
také v možnostech využití anatomické navigace v chirurgii vedlejších dutin
nosních,“ dodal MUDr. Karel Sláma, syn
a pokračovatel svého otce MUDr. Karla
Slámy staršího.
Jiří Vondra
vedoucí úseku generálního ředitele

i

Generální ředitel KZ, a. s., Ing. Petr Fiala přeje lékaři ORL Nemocnice
Děčín, o. z., MUDr. Františku Plhoňovi k čestnému členství a zároveň mu děkuje
za dlouholetou obětavou práci v oboru

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Krajská zdravotní, a. s., přijme do pracovního poměru

lékaře se specializací v oboru

Otorinolaryngologie (ORL)

MUDr. Karel Sláma, primář ORL MNUL
a odborný garant konference
MUDr. Karel Sláma, primář ORL Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., doplnil, že
obsahem 22. odborné nadregionální
ORL konference, konané tradičně na zámečku Větruše, byly přednášky na téma
„Novinky ve Function Endonasal Surgery
(FES)“. „Jedná se o moderní chirurgický
přístup využívaný při ošetření onemocnění vedlejších dutin nosních. Lékař šetrnou miniinvazivní metodou při ošetření

POŽADUJEME:
• VŠ vzdělání – lékařská fakulta
• odborná způsobilost k výkonu povolání
v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb.
• specializovaná způsobilost v oboru Otorinolaryngologie
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost
• schopnost týmové práce
• zájem o obor
NABÍZÍME:
• odpovídající finanční ohodnocení
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
• perspektivní práci v moderních provozech
• příspěvek na penzijní spoření
• příspěvek na dovolenou
• závodní stravování
• další zaměstnanecké výhody

Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní
praxe, kopií dokladů o vzdělání, výpisem
z rejstříku trestů, zasílejte na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.
Úsek personalistiky a vzdělávání
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
nebo na email personalni@kzcr.eu.
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FOTOSOUTĚŽ SE UZAVÍRÁ...
Rodičkám se opět otevřel nadstandard

Masarykova nemocnice
zaplatí maminky se svým miminkem za nadstandardní pokoj
1 100 Kč za den. Oddělení disponuje deseti jednolůžkovými pokoji, které mají oproti standardním
vícelůžkovým pokojům vlastní
sociální zařízení, televizor, vestavěnou ledničku a vlastní telefonní
pevnou linku. Na nadstandardním pokoji je možnost přistýlky
pro doprovod maminky.

Není to nádhera?

Šárka Smetanková

Plitvická jezera 2015
Karolína Hostašová

Není rána jako rána…
Mgr. Josef Rajchert

Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Pláž v St. Malo, Bretaň, Francie
A5 hrazenapece.ai 1 15.1.2015 12:06:41

Radka Homolková

Milí čtenáři, fotografové. V minulých číslech Infolistů jste nacházeli snímky, které jste nám
zasílali do letošní Fotosoutěže.
Ta se však nachýlila ke svému
konci. Děkujeme vám, že jste
se klání amatérských fotografů
zúčastnili. Nadále vám přejeme

dobré světlo a bystré oko při pořizování fotografií z dovolených,
výletů nebo procházek vašimi
oblíbenými místy. V prosincovém čísle najdete vyhodnocení
Fotosoutěže, kdy vítěze vylosuje
porota složená ze členů redakční
rady Infolistů – časopisu Krajské
zdravotní, a. s.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Nová polohovací postel pro maminky po porodu
zakoupená z dotační podpory Ústeckého kraje.
Na snímku staniční sestra Iveta Šebková
Dětský křik a pláč je opět slyšet na oddělení porodnice
(šestinedělí) nadstandard Gynekologicko-porodnické
kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Rodičky tak od 13. října mohou
po necelých třech měsících využívat nadstandardních
služeb, které ústecká porodnice nabízí.
Iva Černá, vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., uvedla, že pokoje lůžkové části porodnice (šestinedělí) nadstandard během uzavírky prošly
částečnou obměnou vybavení. „Rekonstrukce se dočkaly
koupelny, na pokojích jsou nové přebalovací a koupací
pulty pro novorozence, nové postele pro maminky a nové
televizory. Postele jsme zakoupili za dotační podpory Ústeckého kraje a zbylé vybavení z vybraných prostředků,
resp. z úhrad za ubytování na nadstandardním pokoji,“
řekla Iva Černá.
Na Gynekologicko-porodnické klinice v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
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Lázně
C

Teplice
v

Č e c h á c h

M

Dobrá zpráva
Lázně od pojišťovny opět na 4 týdny,
pobyt můžete za čas i opakovat

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Od ledna 2015 platí nová vyhláška,
která zlepšila podmínky lázeňské
péče hrazené zdravotní pojišťovnou.
Nejvýraznější změnou je prodloužení komplexního
lázeňského pobytu (KLP) u vybraných indikací z 21
na 28 dnů. Možné je nyní opět také opakování pobytu.

Nový zrekonstruovaný sprchový kout

V Lázních Teplice v Čechách se prodloužení KLP týká většiny
onemocnění nervových (VI / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10) a několika
onemocnění pohybového ústrojí (VII / 1, 2, 3, 4, 10, 11).

Neváhejte a řešte vypsání
návrhu na lázeňskou péči
co nejdříve.
Jak postupovat?
Poradíme na
tel.: 417 977 444

17

Jestliže bydlíte v docházkové nebo dojezdové vzdálenosti, využijte možnosti ambulantní péče na základě FT poukazů,
a to u dospělých (více na tel.: 417 977 160) i dětí (více na tel.: 417 977 703).

placená inzerce

www.lazneteplice.cz

Internisté se na zámku zúčastnili mezinárodní konference

Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory (ČLK) a Profesní a odborovou unií (POUZ) uspořádala
na děčínském zámku odbornou konferenci s mezinárodní účastí „3. Děčínský den
komplexní interní péče“. Akce se zúčastnilo na dvě stě zdravotníků z celé České republiky.
V úvodu konference přivítala účastníky
ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.,
MUDr. Anna Briestenská. „Jsem potěšena, že konání této konference se
stává v Děčíně tradicí. V tomto ročníku se máme možnost seznámit také

nelehké zdravotní péče při hromadných
neštěstích. Děčínský zámek nabídl opět
tomuto setkání krásnou kulisu a na závěr i pozvání na prohlídku zámeckých
komnat. Zároveň bych chtěl poděkovat
Organizačnímu a tiskovému oddělení
a multimediálnímu týmu OVVDV Krajské

Vchod z nádvoří
zdravotní, a. s., za dobře odvedenou práci,“ zhodnotil akci MUDr. Antonín Novák,
primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., který
byl odborným garantem konference.
Moderátorem konference a odborným garantem byl primář MUDr. Antonín Novák
s příspěvky zahraničních přednášejících.
Setkávání lékařů a sester vítám také
z pohledu předávání si vzájemných profesních zkušeností na poli medicíny,“
řekla MUDr. Anna Briestenská.
Témata přednášek byla zaměřena na problematiku léčby krvácení do gastrointestinálního ústrojí, ischemické nemoci periferních tepen, účinnou hypolipidemickou
léčbu, laboratorní markery v interním
lékařství, na znalecké posudky nejen
v sexuologii, srdeční slabost. „Původní
práci, retrospektivní studii otrav v suicidálním úmyslu přednesla MUDr. Krollová z interního oddělení děčínské nemocnice. Profesor Králinský z Bánské
Bystrice ve své druhé přednášce seznámil přítomné s osobními zkušenostmi
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Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum

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

místo konání

3. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

3. 11. 2015

Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví“ *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

3. 11. 2015

Umírání a smrt v nemocnici

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

4. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

4. 11. 2015

Etika zdravotníka

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

9. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

9. 11. 2015

Právní aspekty ošetřovatelské péče

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

10. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

10. 11. 2015

Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví“ *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

10. 11. 2015

4. Internistický den

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem

11. 11. 2015

Inhalační techniky (aplikace bronchodilatancií,
kortikoidů speacerem nebo nebulizátorem)

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

11. 11. 2015

Mobing a Bossing
8.00–12.30 hodin *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. II

11. 11. 2015

Mobing a Bossing
12.30–17.00 hodin

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. II

11. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

16. 11. 2015

Právo a povinnosti zdravotnického personálu

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

16. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

18. 11. 2015

Péče o pacienta s bronchopulmonální dysplazií
– pro lékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

18. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace
pro nelékaře – JIP *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

18. 11. 2015

Psychická péče o pacienty v terminálním stadiu

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

23. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

24. 11. 2015

Centrální žilní vstupy

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. II

24. 11. 2015

Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví“ *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

24. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

25. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace
pro nelékaře – JIP

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

25. 11. 2015

Jak nás ovlivňují emoce – emoční alchymie *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

30. 11. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

31. 11. 2015

Právo a povinnosti zdravotnického personálu

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

* AKCE NAPLNĚNA
Zdravotníci se školili ve velkém sále děčínského zámku

Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a. s.

19

POZVÁNKA

Multioborová odborná konference ošetřovatelství
2015

VI. MOSTECKÉ
DNY
SESTER
���
�

2. prosince
2015
od 13 do 17 hodin
Místo konání akce:
Městské divadlo v Mostě,
Divadelní 15, Most
Akce probíhá pod záštitou
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
Konferenci pořádá Krajská
zdravotní, a. s., ve spolupráci
s Ústeckým krajem

Nemocnice Most
včera – dnes – zítra
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Krajská zdravotní, a. s., sdružující 5 nemocnic Ústeckého kraje:
Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice,
Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY
POŽADUJEME:
• vzdělání – SZŠ, VZŠ nebo VŠ
• odbornou způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• spolehlivost, flexibilnost
• schopnost samostatné a týmové
práce
• znalost práce na PC (Word, Excel)
• ochotu k dalšímu vzdělávání

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

NABÍZÍME:
• pracovní poměr s odpovídajícím
finančním ohodnocením
• možnost okamžitého nástupu
• zázemí úspěšné a stabilní
společnosti
• moderní a příjemné pracovní
prostředí
• 5 týdnů dovolené
• závodní stravování
• možnost dalšího vzdělávání
financovaného zaměstnavatelem
• podporu dalšího profesního rozvoje
• dobrou dopravní dostupnost

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

