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Vážení  kolegové spolupracovníci, vážení pacienti Krajské zdravotní,

dovoluji si Vás pozdravit při této výjimečné pří-
ležitosti prvního vydání našich Infolistů v novém 
formátu a podstatně rozšířeném počtu výtisků. 
Naším cílem je přizpůsobit toto již osvědčené 
informační médium lépe potřebám informova-
nosti v naší velké a dynamicky se měnící společ-
nosti a především zatraktivnit jeho obsah i pro 
všechny naše pacienty.

Jako každá dobře fungující organizace potře-
bujeme předávat velké množství informací jak 

svým zaměstnancům, tak nově i veřejnosti – našim klientům. Celá redakční 
rada i já osobně jako zástupce vedení celé společnosti Vám všem čtenářům 
chceme ukázat fungování a nabídku Krajské zdravotní, a.s. jako nejvýznam-
nějšího a moderního subjektu poskytujícího zdravotní péči obyvatelům Ústec-
kého kraje. V neposlední řadě Vás všechny chceme na konkrétních příkladech 
přesvědčit, že vytvoření naší a.s. byl krok správným směrem a nejlogičtější 
pokračování mimořádně odpovědné politiky Ústeckého kraje v oblasti zdra-
votnictví. 

Ing. Eduard Reichelt
Ředitel KZ, a.s.
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Systém Krajských odborníků Krajské zdravotní, a.s. 

je vytvářen jako poradní skupina náměstka zdravotní péče KZ, a.s. Krajští odborníci Krajské zdravotní, a.s.
- jsou odbornými garanty zdravotní péče v daných oblastech
- spolupodílí se na tvorbě a realizaci koncepce zdravotní péče KZ, a.s.
- určují členy odborných týmů pro jednotlivé lékařské obory
- účastní se v komisích při výběrových řízeních na obsazení vedoucích pracovníků primariátů
- spolupodílí se na metodickém řízení ve svěřené oblasti zdravotní péče
- jsou partnery Vědecké rady KZ, a.s.

Je stanoveno osm základních oborů, které zastřešují jednotlivé specializace v rámci našich pěti nemocnic. Jedná se 
o následující oblasti a pro každou oblast je určen krajský odborník a jeho zástupce:

 OBOR    Odborník    Zástupce                                   
 chirurgické obory  MUDr. Martin Sauer (ÚL)  MUDr. Jan Rejholec (DC)
 interní obory I   MUDr. Jan Nebáznivý (ÚL)  MUDr. Vlastimil Woznica (TP)
 interní obory II   MUDr. Pavel Dlouhý (ÚL)  
 péče o matku a dítě  MUDr. Jiří Biolek (MO)   MUDr. Ivo Blšťák (ÚL)
 zobrazovací metody  MUDr. Milouš Derner (ÚL)  MUDr. Aleš Chodacki (CV)
 komplement   MUDr. Jiří Masopust (ÚL)  Ing. František Hájek (TP)
 intenzivní péče   MUDr. Daniel Nalos (ÚL)  MUDr. Miroslav Peleška (MO)
 lékárny    Mgr. Martin Mátl (ÚL)    Mgr. Žižková Jana (MO)

1. Chirurgické obory: 
 - chirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, urologie, ORL, oční, neurochirurgie, stomatochirurgie

2. Interní obory I:
 - interna, gastroenterologie, kardiologie, neurologie, dialýza, LDN

3. Interní obory II:
 - infekce, kožní, onkologie, rehabilitace, funkční vyšetřování, nemoci z povolání, psychiatrie, sexuologie, plicní

4. Péče o matku a dítě:
 - pediatrie, perinatologie, gynekologie a porodnice, genetika

5. Zobrazovací metody: 
 - radiologie, nukleární medicína

6. Komplement:
 - biochemie, hematologie, transfůzní oddělení, patologie, soudní patologie a toxikologie, mikrobiologie

7. Intenzivní medicína:
 - ARO, anestezie, emergency, centrální JIP

8. Lékárny:
 - lékárny ústavní i veřejné, prodejny zdravotnických potřeb

MUDr. Jan Lami
Náměstek pro zdravotní péči KZ, a.s.
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Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic

V sedmi českých nemocnicích je  
realizován vzdělávací projekt pro ve-
doucí pracovníky, který je financován 
z prostředků Evropského sociálního 
fondu. Chtěli bychom Vás krátce se-
známit s jeho průběhem.
Do projektu, který připravila soukro-
má vysoká škola B.I.B.S., a.s. jsou 
zapojeny všechny nemocnice Krajské 
zdravotní, a.s. Obsah výuky vycházel 
z parametrů britského manažerského 
programu MBA. Účastníci absolvovali 
v první části projektu kurzy zaměřené 
na strategické řízení, na rozvoj své 
vlastní osobnosti a manažerských 
dovedností, dále na přípravu a rea-
lizaci změn a na marketing ve zdra-
votnictví. O účast na vzdělávání byl 
velký zájem, programu se zúčastnilo 
přibližně 150 zaměstnanců Krajské 
zdravotní, a.s.
Druhá část vzdělávacího projektu je 
zaměřena prakticky. Všichni účastní-
ci vzdělávání zpracovávali nebo ak-
tuálně zpracovávají písemné práce –  

případové studie, a to 
z každého vzdělávacího 
modulu. Dochází tak k pro-
pojení teoretických znalostí 
s jejich praktickým využitím 
v konkrétních podmínkách 
nemocnic a jejich jednot-
livých pracovišť. Lektoři 
vysoké školy B.I.B.S., a.s. 
jsou manažerům k dispo-
zici, formou elektronických 
i osobních konzultací, které 
mohou pomoci při zpraco-
vání daného tématu. 
Projekt bude oficiálně 
ukončen konferencí, která 
je součástí programu pro-
jektu. Na tuto konferenci 
budou pozváni zejména 
ředitelé nemocnic, ale i dal-
ších zdravotnických zaříze-
ní. Cílem této konference je 
seznámit co největší počet 
TOP manažerů jednak s kon-
krétním projektem, s jeho 

efekty a hodnocením zúčastněných 
nemocnic, ale i s novými možnostmi 
čerpání prostředků z Evropského so-
ciálního fondu, které se aktuálně ote-
vírají. Konference se koná 15. května 
2008 v Brně – Hotel AVANTI. Začátek 
je v 10.00 hodin. 
Projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky 

Lenka Benešová, 
manažer projektu nemocnice

Ilja Boráň, 
administrativní pracovník projektu 

nemocnice
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Krajské zdravotnictví evropské projekty potřebuje

V současné době jsou vyhla-
šovány nové výzvy k podávání 
žádostí o „evropské peníze“. 
Znamená to možnost získat fi-
nanční prostředky na projek-
ty, které by bez této finanční 
injekce nebylo možné reali-
zovat. Možnost získat peníze 
z evropských fondů se otevírá 
i pro zdravotnictví. Náměstka 
hejtmana a člena předsta-
venstva Krajské zdravotní a.s. 
Petra Fialy jsme se proto zeptali, jaká je 
situace s evropskými projekty v našich 
nemocnicích. 

Příprava na nové programové  6
období

Úvodem musím připomenout, že Minis-
terstvo zdravotnictví bohužel neprosa-
dilo samostatný operační program. O to 
významnější je, že se během přípravy 
programového období podařilo prosadit, 
že projekty z oblasti krajského zdravot-
nictví budou moci do roku 2015 čerpat 
z tzn. Regionálního operačního progra-
mu  NUTS II Severozápad, zkráceně ROP. 
Zdravotnictví je totiž jednou z jeho prio-
rit.
Další důležitou otázkou bylo, zda bude 
moci čerpat evropské zdroje také zdra-
votnické zařízení, které bude akciovou 
společností. I v tomto ohledu se v našem 
ROPu podařilo nastavit podmínky, které 
toto umožňují.

Co konkrétně chystáme 6
Regionální operační program dnes 
umožňuje připravit investiční projekty 
přímo v oblasti zdravotní péče. Chceme 
této možnosti pochopitelně maximál-
ně využít a připravujeme projekty, které 
nám umožní naše nemocnice moder-
nizovat, rekonstruovat a vybavovat no-
vou, moderní zdravotnickou technikou. 
Pro jednotlivé nemocnice vznikají „na 
míru“ podle jejich aktuálních potřeb 
projekty „Doplnění zdravotnického zaří-
zení a techniky“. V rámci těchto projektů 
budou novou technikou vybavena dia-
gnostická pracoviště, jednotky intenziv-
ní péče, nemocnice by také měly získat 

nové specializované pří-
strojové vybavení a počítá-
me i s pořízením informač-
ních a telekomunikačních 
technologií. Počítáme na-
příklad s pořízením spirál-
ní CT pro nemocnice v Dě-
číně, v Chomutově a v Ústí, 
nebo s nákupem nového 
vybavení RTG pracoviště 
pro mosteckou a teplickou 
nemocnici. Kromě toho 
by například Nemocnice 

Děčín měla v rámci projektu získat nové  
vybavení pro endoskopické vybavení 
a vybavení operačních sálů, chomutov-
ská nemocnice by pak v rámci připravo-
vaného projektu měla získat vybavení pro 
artroskopii a  endoskopii. Z evropských 
peněz také pořídíme nové přístroje pro 
oční oddělení teplické nemocnice, půjde 
o optický koherentní tomograf, funduska-
mera a pentacam a kombinovaný laser. 
Pro mosteckou nemocnic projekt počítá 
s novým vybavením pro gastropracoviště 
a s dovybavením ultrazvuky. Nové pří-
stroje pro ultrazvuková vyšetření bychom 
chtěli s využitím dotace nakoupit také 
pro nemocnice v Teplicích, Mostě a Ústí 
nad Labem. Kromě toho by připravované 
projekty měly pomoci všem nemocnicím 
s pořízením počítačů a telekomunikační 
techniky. Celkový finanční objem projek-
tů zaměřených na doplnění zdravotnic-
kých  zařízení je přibližně 420 milionů 
korun.  

Zázemí pro vzdělávaní  6
V Ústí nad Labem dlouhodobě směřujeme 
k nemocnici univerzitního typu, proto se 

připravují projekty, podporující  tuto ori-
entaci. Příkladem takového investičního 
projektu je výstavba auly, která původně 
měla být součástí nemocnice, avšak z její 
dostavby byla vypouštěna. Vybudování 
auly přinese  nezbytné zázemí pro vzdě-
lávání lékařů a dalších zdravotnických 
pracovníků z celého Ústeckého kraje, spo-
lupráci se školami a dalšími vzdělávacími 
institucemi. Moderní zázemí umožní po-
řádání odborných konferencí a kongresů 
s mezinárodní účastí a celorepublikovým 
významem. Středisko tak umožní sdílet 
vědecké poznatky a moderní léčebné 
procesy a postupy s předními odborníky 
v ČR i ve světě. 

Využít všech příležitostí 6
Možnosti čerpat evropské prostředky 
jsou ale daleko širší. Pro zdravotnictví 
můžeme využít i některé oborové operač-
ní programy. Půjde např. o zateplování 
budov, výměny oken nebo další opatření 
směřující k úsporám energií, či o řadu ak-
tivit v programech neinvestičních – např. 
vzdělávacích. Tyto aktivity se úspěšně 
rozeběhly v našich nemocnicích již v mi-
nulém období a budeme je podporovat 
i nadále. Zajímavá je i možnost využití 
programů přeshraniční spolupráce s na-
šimi německými partnery. 
Všechny tyto zdroje jsou pro Krajskou 
zdravotní otevřené a mohou přinést 
potřebné finanční prostředky. Celkový 
finanční objem dnes zpracovávaných 
projektů je přibližně 650 milionů korun. 
V souvislosti s tímto číslem bych upozor-
nil na to, že určitou část nákladů bude 
vždy muset nést Krajská zdravotní jako 
svoji spoluúčast a její rozpočet s tím také 
musí počítat. 
Pro úspěšné získání projektu a jeho re-
alizaci je nutné naplnit řadu podmínek, 
základem jsou  přitom dobře připravené 
projekty. Důležitá je také spolupráce s pří-
slušnými zdravotníky, kteří se na tvorbě 
i realizaci projektů budou podílejí. 
Evropské peníze nabízejí našim nemoc-
nicím řadu možností a byla by chyba je 
nevyužít a proto si příprava a následná 
realizace projektů Krajské zdravotní za-
slouží naší plnou podporu.

Ing. Petr Fiala
Člen představenstva KZ, a.s.

Projekt nové Auly 
Centra výchovy a 
dalšího vzdělávání 
KZ, a.s.
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Konference ARO 
Nemocnice CHOMUTOV

Dne 20. 3. 2008 se v sále chomutovského 
kina OKO u příležitosti 20. výročí odděle-
ní ARO Chomutov konala X. Regionální 
konference nelékařských zdravotnických 
pracovníků.
Z původního počtu 380 přihlášených se 
nakonec kvůli nepřízni počasí konferen-
ce zúčastnilo 300 zdravotnických pracov-
níků nejen z Chomutova, ale i z okolních 
měst Ústeckého kraje. Dle informace, 
které mi podal pan Kotrba.
 Sestřičky tohoto oddělení v připrave-
ných přednáškách informovaly poslucha-
če o historii a současnosti svého oboru, 
mj. se i krátce zmínily o problematice 
práce na jednotlivých stanicích.
Vrchní sestra oddělení ARO L. Řimnáčová 
informovala o poznatcích a zkušenostech 
z proběhlých kurzů resuscitace, které se 
pořádají v naší nemocnici zatím pouze 
pro místní zaměstnance.
Staniční sestra lůžkové části Z. Soukupo-
vá krátce pohovořila o nozokomiálních 
nákazách a následovalo video dekoloni-
zace klienta z MRSA.
Vedoucí stanice anesteziologické čás-
ti, Jan Kotrba, spolu se svou kolegyní 
M. Hrabákovou zpracovali netradičním 
způsobem vývoj anestezie nejen jako 
oboru, ale i její vývoj přímo v naší nemoc-
nici.
Hostem konference byla paní Bc. J. Ně-
mečková z firmy B. Braun, která se 
s námi podělila o své zážitky sálové sest-
ry v Ugandské nemocnici. Myslím, že si 
mnohé z nás uvědomily, jak je na tom 
naše zdravotnictví dobře. Její přednáška 
byla několikrát přerušena spontánním 
potleskem.
V předsálí kina představila své výrobky 
firma Cheirón, každý návštěvník si zde 
mohl vyzkoušet intubaci pomocí nového 
video-laryngoskopu. 
Po přečtení těchto řádků, byste asi řek-
li konference jako mnohá jiná. Opak je 
však pravdou. V jedné věci se lišila od 
ostatních. Velkým a milým překvapením 
pro mne bylo zpracování prezentací jed-

notlivých přednášek. Přednášející vše 
vsadili na velké množství fotografií, zvu-
kový doprovod, vtipný komentář a vrcho-
lem bylo natočené video, které vtipným 
způsobem přiblížilo práci na tomto od-
dělení. Z natočeného videa bylo zřejmě, 
že se přípravy konference účastnilo celé 
oddělení včetně lékařů, kteří též účinko-
vali. Nešlo tedy jen o práci jednotlivců, 
ale celého kolektivu.
Že jejich snaha nebyla marná, je přesvěd-
čil velký aplaus a kladné ohlasy, které 
bylo slyšet při opuštění kinosálu.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům tohoto oddělení. Konfe-

rence byla 
o p r a v d u 
netradiční, tak jak bylo slíbeno hned 
v úvodu. 
Bylo zřejmé, že vzdělávací akce jdou při-
pravit zajímavým způsobem a shromaž-
ďování kreditních bodů může být velmi 
příjemnou záležitostí. 
Byl to nejhezčí seminář, kterého jsem se 
kdy zúčastnila. Jen tak dál a přeji mnoho 
úspěchů do další práce.

A. Beránková 
a ARO, Nemocnice Chomutov
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VI. Regionální konference sester
Nemocnice DĚČÍN

„Děčínská nemocnice se představuje“, to je název již VI. regio-
nální konference sester, která se konala dne 13. 3. 2008 v dě-
čínském Kině Sněžník. Akce se zúčastnilo téměř 300 zdravot-
nických pracovníků z celého regionu. Na odborném programu 
se podíleli lékaři a sestry Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice 
Děčín,o.z. napříč odbornostmi tak, aby byla obsažena co největ-
ší oblast ošetřovatelské péče v různých oborech. Zdravotnická 
témata byla doplněna přednáškou o novinkách ve vzdělávání 
nelékařských zdravotnických pracovníků. Tato odborná setkání 
jsou nedílnou součástí celoživotního vzdělávání. Další kon-
ferenci sester plánujeme na červen 2008, veškeré informace 
k připravované akci budou v předstihu k dispozici na webových 
stránkách Nemocnice Děčín,o.z.

Barbora Mudrová
hlavní sestra Nemocnice Děčín

Odborná konference  „Ošetřovatelská péče v gastroenterologii“

Nemocnice TEPLICE
Dne 22. ledna 2008 proběhla v Nemocnici Teplice konference, 
kterou  uspořádalo II. Interní oddělení – gastroenterologie spo-
lu s oddělením mikrobiologie.
Přednášky sledovalo přes 170 sester a lékařů ze všech pěti ne-
mocnic KZ, a.s., ambulantních specialistů i zdravotníků nemoc-
nic mimo KZ,a.s. 
Celý soubor  přednášek uváděla a moderovala  staniční sestra 
Jana Šteflová. Sestry  Lucie Vodrašková a Jitka Brunerová refe-
rovaly  o zavádění perkutánní endoskopické gastrostomie a vý-
živě cestou PEG. Olga Škáchová  s Leonou Ulahelovou připra-
vily přednášku  Biliární endoprotezy, kdy seznámily auditorium 
s indikacemi a  zavádění plastikových a kovových stentů. Vladi-

míra Kozlíková s Jitkou  Fischerovou zhodnotily vyšetření reflux-
ní choroby jícnu (endoskopie, pH mterie) z pohledu sester.
Prim. MUDr. Woznica s MUDr. Asalou referovali o endoskopické 
léčbě plošných lezí a kapslové enteroskopii.  Základy parazito-
logie a vyšetření stolice si připravily  Ludmila Vrbová s Janou 
Vackovou  a o kultivačním vyšetřením stolice hovořily  Jitka Ku-
nová a Drahomíra Hrabošová.
                 Na závěr konference proběhla v kuloárech diskuze za 

účasti velkého množství posluchačů. Akci garantovala hlavní 
sestra Nemocnice Teplice Soňa Brabcová.    

Jana Šteflová
Interna II., Nemocnice Teplice

Zpráva o regionální konferenci sester
Nemocnice TEPLICE

Dne 18.3.2008 proběhla v přednáškovém sále Nemocnice Tep-
lice odborná konference sester, kterou připravilo oddělení Lé-
čebny dlouhodobě nemocných. Tématem byla „Péče o pacienta 
v gerontologii“.
Kromě přednášek zaměřených na péči o pacienta handicapova-
ného, o diabetu  a výživě ve stáří, péči o dekubity, péči o paci-
enty v terminálním stádiu či psychických poruchách ve stáří, se 
také prezentovalo oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných 
(LDN).
Naším cílem bylo ukázat, že i na LDN může být práce zajímavá 
a pokud se podaří vytvořit dobře spolupracující tým, může být 
přínosem jak pro pacienty, tak i pro nás.

Kromě témat, které zpracovalo oddělení LDN se také ZZS připo-
jila přednáškou o resuscitaci a první pomoci v terénu.
Součástí konference bylo seznámení s výrobky pro inkontinen-
ci firmy a výživových doplňků.
Konference bylo určena pro všeobecné sestry, nutriční terapeu-
ty a zdravotnické záchranáře.
Věřím, že možná i po této konferenci se změní Váš pohled na 
práci Vašich kolegyň na oddělení Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných.

Věra Sinčáková
vrchní sestra oddělení LDN, Nemocnice Teplice
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Téměř sedmdesátiletá historie našeho oddělení.
Nemocnice MOST 

Historii každého pracoviště tvoří přede-
vším lidé, kteří jím prošli, jejich pracovní 
naděje, úspěchy, omyly, jejich životní 
osudy.

Základ pro rentgenové oddělení nemoc-
nice v Mostě byl dán již v roce 1938. V pro-
storách komplexu pozdějšího traumato-
logického oddělení staré nemocnice byla 
vybudována diagnostická a terapeutická 
provozovna. V době protektorátu patřil 
Most jako Sudety k Německu.
V poválečném období roku 1945 nastou-
pil na naše oddělení prim. MUDr. Ladi-
slav Slavík. V souhlasu s tvorbou nové 
koncepce zdravotnictví a oboru začal od 
základu budovat centrální rentgenologic-
ké oddělení ve staré nemocnici. Nesmír-
nou pílí dosáhl centralizace oboru a stan-
dardizoval metodiky i kvalitu výkonů. 
Rozvoj však velmi ztěžoval jednak stálý 
nedostatek lékařů radiologů jednak sta-
ré přístrojové vybavení přetrvávající do 
prvních sedmdesátých let částečně ješ-
tě z předválečné doby. Když byla v roce 
1975 dostavěna a otevřena nová nemoc-
nice a s ní i nově vybavené centrální ra-
diodiagnostické oddělení s deseti rtg 

pracovišti a s mobilními rtg přístroji, situ-
ace se podstatně zlepšila. Nové moderní 
rentgenové přístroje umožnily zavádět 
další vyšetřovací metody a odděleni po-

stupně získávalo 
nové lékaře.
V roce 1979 ode-
šel prim. MUDr. 
Slavík do důcho-
du a ve funkci ho 
vystřídal MUDr. 
Zdeněk Vejvalka, 
který byl primá-
řem oddělení 
do roku 2003. 
Nejen odděle-
ní, ale i obor se 
dále rozvíjel, do 
praxe se dostalo 
vyšetřování ultra-
zvukem, pořízen 
byl přístroj pro 
počítačovou to-
mografii a nový 

angiografický přístroj. Pod jeho vedením 
se zde začala provádět některá nová an-
giografická vyšetření. Na oddělení vyrost-
li dobří odborníci z nichž někteří odešli 
na vedoucí místa do jiných okresů. 
Nástupcem MUDr. Zdeňka Vejvalky se 
od roku 2003 stal MUDr. Ivan Čech, kte-
rý pokračuje v práci svých předchůdců. 
V červnu roku 2005 obdrželo RDG oddě-
lení certifikát ČSN EN ISO 9001:2001. Im-
plementací této normy se oddělení zava-
zuje dbát ve zvýšené míře o spokojenost 
zákazníka. 
V roce 2006 byl uvedeno do provozu 
nové CT pracoviště, které je umístěno 
v prostorách Centrálního příjmu. Nový 
přístroj umožňuje provádět vyšetření, 
která nebyla dříve vzhledem ke konstruk-
ci starého CT možná. 
V současné době pracuje na RDG odděle-
ní 8 lékařů, 17 R.A., 8 zdravotních sester, 
1 sanitářka a 5 administrativních pracov-
nic a 1 fotografka.

Běžné snímkování pro ambulantní pa-
cienty je prováděno bez objednávání. 
Běžné snímkování lůžkových pacientů 
je objednáváno, důvodem je eliminace 
nahromadění pacientů s různým one-
mocněním a zkrácení jejich pobytu na 
oddělení.
Na rtg vyšetření s použitím kontrastních 
látek a s potřebnou přípravou pacien-
ta, na vyšetření počítačovou tomografií 
(CT) a na ultrazvuková vyšetření, je nut-
né předchozí objednání. U výkonů, pro 
které není nutná individuální příprava 
ambulantního pacienta před vyšetřením    
( tj. pití kontrastní látky před vyšetřením, 
aplikace glycerínových čípků, premedika-
ce Dithiadenem - tyto přípravky dostává 
ambulantní pacient na RDG oddělení), je 
možné telefonické objednání. Pro lůžko-
vé pacienty potřebnou přípravu zajišťuje 
příslušné oddělení. Nově byl zaveden 
v roce 2006 souhlas pacienta s aplikací 
kontrastní látky.
Pracoviště a výkony:
Oddělení má 11 stálých rtg pracovišť, 
5 pojízdných rtg přístrojů a 2 vyšetřovny 
ultrazvukové, 1 CT pracoviště.
Tři rentgenová pracoviště jsou umístěna 
v budově polikliniky a jsou určena z 90% 
pro běžnou skiagrafii ambulantních paci-
entů. Je zde možné i snímkování lůžko-
vých pacientů, umístění snímkoven tuto 
možnost nevylučuje. 
Jedno skiagrafické pracoviště je určeno 
pro běžné snímkování lůžkových paci-
entů, neuroradiologické vyšetření (RSG) 
a cílená vyšetření lebky, která se zde pro-
vádí i u ambulantních pacientů.
Další skiagrafické pracoviště je určeno 
pro urologická vyšetření ambulantních 
i lůžkových pacientů. 
Na skiagraficko skiaskopickém pracoviš-
ti se vyšetřuje GIT, některé neuroradiolo-
gické výkony (PMG), cystografie a skia-
skopické výkony podle potřeby. Na tomto 
pracovišti vyšetřujeme ambulantní i lůž-
kové pacienty. 
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Angiografické pracoviště je určeno pro 
výkony:

angiografie mozkové• 
abdominální a končetinové s nava-• 
zujícími intervenčními výkony (PTA, 
embolizace, TIPS, trombolýza)
některé nevaskulární intervenční vý-• 
kony urologické (punkční nefrosto-
mie, PEK)
intervence na žlučových cestách  • 
(drenáže a stenty), zavádění jícno-
vých nebo rektálních stentů a.j. 
ascendentní pyelografie• 
vyšetření trávicího traktu (ERCP, en-• 
teroklýza)

Tři skiagrafická pracoviště jsou detašo-
vaná:

snímkování ambulantní dětské orto-• 
pedie, dětských kyčlí
snímkování dětských lůžkových pa-• 
cientů
snímkování plic pro oddělení TRN • 
lůžkové i TRN ambulantní, vzhledem 
ke   svému umístění se zde provádí i 
běžná skiagrafie pacientů z Budovy 
přenosných chorob

Pracoviště s mamografickým přístrojem 
je také umístěno mimo hlavní budovu. 
Snímkují se zde pacienti s nescreeningo-
vou dg. Pacienty s  požadavky na preven-

tivní rtg vyšetření nelze v N.M. vyšetřit, 
nemáme povolení ke screeningu. Těmto 
pacientům lze provést mamografii pouze 
za přímou platbu, její výše je dána v ak-
tuálním sazebníku nadstandardních slu-
žeb. 
CT pracoviště (vybavení fy Philips – pří-
stroj Brilliance 10) - zde provádíme CT 
vyšetření nativní i s podáním kontrastní 
látky, výkony kontrolované počítačovou 
tomografií (punkce a drenáže abscesů, 
cyst, dutin, odběry vzorků pro punkční 
cytologie a biopsie). Spirální CT přístroj 

umožňuje vzhledem ke své konstrukci 
provedení vyšetření v kratším časovém 
úseku. Také se rozšířila nabídka vyšetře-
ní, některá nebyla dříve možná, byla limi-
tována konstrukcí CT přístroje.
Pojízdné přístroje: 

3 přístroje skiagrafické VMX síťové 1. 
GEM na jednotkách intenzivní péče 
a ARO
skiaskopický přístroj STENOSCOP 2. 
9000 - GEM na operačních sálech 
 skiaskopický přístroj STENOSCOP 3. 
6000 - GEM na traumatologii

Ultrazvukové přístroje  jsou na oddělení 
v provozu dva. Oba přístroje jsou starší 
10ti let, jejich konstrukce omezuje mož-
nosti vyšetření, která jsou požadována.
Všechna rtg pracoviště jsou vybavena ana-
logovými přístroji. Vzhledem ke stáří ně-
kterých přístrojů jsou poruchy velmi časté. 
Doufáme v brzkou obměnu těch nejvytíže-
nějších a nejporuchovějších, měla by urči-
tě přínos jak pro pacienty tak i pro všechny 
zaměstnance RDG oddělení. 

MUDr. Ivan Čech,
primář RDG oddělení, Nemocnice Most

Oldřiška Koťarová,
vedoucí radiologický asistent RDG odd., 

Nemocnice Most
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Intervenční kardiologie
Masarykova nemocnice

Kardiovaskulární onemocnění jsou nej-
častější příčinou úmrtí ve všech vyspě-
lých zemích světa. Ani České republika 
není výjimkou, protože srdečně-cévní 
onemocnění jsou příčinou úmrtí ve více 
než 50%. Nicméně, pokroky v diagnos-
tice, léčbě a prevenci vedly k poklesu 
kardiovaskulární mortality za posledních 
20 let o přibližně 30%.
Kardiologické oddělení Masarykovy ne-
mocnice Ústí nad Labem vzniklo admi-
nistrativně 1.6.2003 z Interní kliniky IPVZ 
MN Ústí nad Labem. Faktický vznik oddě-
lení se však datuje otevřením katetrizač-
ní laboratoře v „Dostavbě 
Na Bukově“ dne 6.10.2003 
a zejména kompletním pře-
stěhováním oddělení do 
těchto nových prostor v lis-
topadu 2003. Vznik tohoto 
pracoviště byl plně v soula-
du s koncepcí Národního 
kardiovaskulárního progra-
mu MZ České republiky. 
Hlavním cílem, se kterým 
oddělení vznikalo, bylo 
poskytnout obyvatelům 
celého Ústeckého kraje 
odpovídající diagnostic-
kou i léčebnou péči pod-
le nejnovějších poznatků 
současné medicíny na 
poli kardiologie. Jedná se 
především o diagnostiku 
a léčbu nemocných s akut-
ními i chronickými formami ICHS a dia-
gnostiku a léčbu nemocných s vrozenými 
i získanými srdečními vadami. Ústecký 
kraj byl totiž jedním z posledních, který 
tuto péči svým obyvatelům neposkyto-
val, ačkoliv se jedná o region populačně 
velmi silný (cca 830 000 obyvatel).  
Během necelých 8 měsíců provozu se 
podařilo vytvořit strukturu oddělení (ko-
ronární jednotka, standardní oddělení, 
pracoviště neinvazivní kardiologie, pra-
coviště invazivní kardiologie a konečně 
pracoviště kardiostimulace a elektrofyzio-
logických vyšetřování), která je shodná 

s kardiologickými pracovišti fakultních 
nebo jiných velkých krajských nemocnic.       
Pro rozvoj oddělení bylo zásadní zahá-
jení činnosti katetrizační laboratoře. 
Během října až listopadu 2003 probíhal 
zkušební provoz a již v prosinci 2003 byl 
zahájen 24 hodinový nepřetržitý provoz 
pro nemocné s akutními formami ICHS. 
Každým rokem je na tomto pracovišti 
provedeno 2300-2500 vyšetření s asi 
1000 intervenčními zákroky. Díky zkuše-
nostem personálu a technickému vyba-
vení se provádí prakticky všechny typy 
intervenčních výkonů. V rámci České re-

publiky jsou tohoto schopna pouze dal-
ší 2 pracoviště (IKEM Praha a FN Hradec 
Králové). Jde o výkony jako implantace 
bifurkačních stentů, rotační koronární 
aterektomie, intravaskulární koronární 
ultrazvukové vyšetření, vyšetření koro-
nární průtokové rezervy, z nekoronárních 
intervencí pak  implantace okluderu do 
defektu septa síní, otevřeného foramen 
ovale a balonková mitrální valvuloplasti-
ka u mitrální stenózy.
Nepostradatelnou součástí oddělení 
je koronární jednotka, která disponuje 
v současné době 14 plně monitorovanými 

lůžky. Díky technickému vybavení a eru-
dovanému týmu jsme schopni léčit i nej-
komplikovanější kardiologické nemocné 
včetně těch, kteří vyžadují mechanickou 
podporu oběhu (IABK, mechanická pod-
pora levé komory). Oddělení ošetří při-
bližně 1200 nemocných/rok s průměrnou 
ošetřovací dobou 3,3 dne. Obložnost se 
pohybuje okolo 85%. Oddělení neinva-
zivní kardiologie provádí kompletní ne-
invazivní kardiovaskulární diagnostiku. 
Standardně se provádí jícnová UZ vyšet-
ření, dobutaminové zátěžové ECHO testy 
i všechny ostatní typy zátěžových testů. 

Běžně se provádí test 
na nakloněné rovině, 
Holterovo monitorování 
srdečního rytmu i am-
bulantní měření krevní-
ho tlaku. Tento segment 
kardiologického oddě-
lení vyšetří okolo 5000 
nemocných ročně.
V průběhu roku 2004 
byl zahájen provoz elek-
trofyziologické labora-
toře, kde jsou vyšetřo-
váni a léčeni nemocní 
se srdečními arytmiemi. 
Běžně se provádí ra-
diofrekvenční ablace 
či programovaná stimu-
lace komor. V roce 2005 
pracoviště získalo také 
licenci pro implantace 

kardiovertrů-defibrilátorů a přístrojů pro 
resynchronizační terapii. V roce 2007  
bylo provedeno  více než 50 implantací 
kardiovertrů-defibrilátorů, okolo 200 im-
plantací standardních kardiostimulátorů 
a provedeno 60 radiofrekvenčních abla-
cí. Plánem do budoucna je zahájit léčbu 
levokomorových arytmií a fibrilací síní.  
Standardní oddělení má k dispozici 
39 lůžek, z nichž 12 má možnost telemet-
rického sledování. Pracoviště představu-
je lůžkovou základnu pro intervenční vý-
kony a současně slouží jako diagnostický 
segment i jako „doléčovací“ oddělení pro 
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nemocné po akutních koronárních přího-
dách. O velkém tlaku na lůžka a tím i na 
výkon personálu svědčí to, že každým 
rokem projde tímto segmentem okolo 
2800 nemocných s průměrnou ošetřova-
cí dobou 4,3 dne. Obložnost se pohybuje 
okolo 86-90%!
O velmi dobré úrovni pracoviště svědčí 
to, že v roce 2006 získalo akreditaci Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR pro kardiolo-
gii, čímž se zařadilo mezi 14 prestižních 
kardiologických pracovišť v ČR. Toto zna-
mená možnost školit lékaře v oboru kar-
diologie. 

Oddělení nezaostává ani v publikační 
či přednáškové činnosti. Každým rokem 
pořádá seminář „Ústecké kardiologic-
ké dny“ s účastí předních odborníků 
z oboru kardiologie z celé ČR. Pracoviš-
tě  pravidelně prezentuje práce nejen na 
tuzemských, ale také na zahraničních 
kongresech. Výsledky řady originálních 
prací byly publikovány v renomovaných 
zahraničních časopisech s vysokým im-
pakt faktorem (např. Lancet, Journal of 
Američan College of Cardiology, Cathe-
terization and Cardiovascular Interventi-
ons, Corornary Artery Disease, Journal of 

Thrombosis and Thrombolysis, Circulati-
on Journal, Circulation). Těmito výsledky 
se může pochlubit jen několik kardiolo-
gických fakultních pracovišť. Na odděle-
ní probíhá pregraduální výuka studentů 
medicíny Univerzity Karlovy Praha, LF UK 
Plzeň. Pracoviště je také školitelem ucha-
zečů doktorandského studia (PhD titul). 
Velkým oceněním dosavadních výsledků 
naší práce bylo to, že MZ ČR jmenovalo 
v srpnu 2007 oddělení  „Kardiologickou 
klinikou“ při UJEP Ústí nad Labem.
Naším plánem do blízké budoucnosti je 
ustanovení kardio-angio centra, kam by 
byli směřováni všichni nemocní se srdeč-
ně-cévními onemocněními. Toto by vedlo 
zcela jistě nejen ke zjednodušení objed-
návání nemocných, ale také k centraliza-
ci a tím i zlepšení péče o tyto pacienty. 
V dohledné době bychom také chtěli 
zprovoznit poradny pro srdeční selhání, 
srdeční vady a také poradnu pro odvyká-
ní kouření. 
Závěrem bych velmi rád poděkoval všem 
spolupracujícím zdravotnickým zaříze-
ním v regionu i jednotlivým kardiologům 
či internistům, kteří na naše pracoviště 
pacienty odesílají. Doufám, že jsou s vý-
sledky péče spokojeni a že spolupráce, 
která byla navázána bude i v budoucnu 
rozvíjena ku prospěchu všech našich 
společných nemocných. 

                                                    Doc. MUDr. 
Pavel Červinka, Ph.D, FESC, FSCAI

primář Kardiologické kliniky, 
Masarykova nemocnice

Předání finanční částky pro Novorozenecké oddělení

Masarykova nemocnice
Zástupci TV LYRA ve spolupráci s OC 
Teplice předali dne 4.4.2008 spon-
zorský dar z charitativní akce konané 
dne 22.3.2008 pro Novorozenecké 
oddělení Masarykovy nemocnice na 
fototerapeutické světlo šek v hodno-
tě 10 000,- Kč

Redakce Infolistů
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Klíšťová encefalitida a možnosti ochrany očkováním
Masarykova nemocnice

Přisátí klíštěte zažili mnozí z nás a oba-
vy z infekčních komplikací mají všichni, 
kteří vyrážejí do přírody. Nemusí to být je-
nom pobyt v lese, setkání s infikovaným 
klíštětem je možné také při procházce 
v městských parcích nebo při práci na 
zahrádce. Ve střední Evropě přenášejí 
klíšťata nejčastěji borélie, tedy baktérie 
vyvolávající různé formy lymské nemoci, 
a dále virus klíšťové encefalitidy. Zatímco 
lymskou boreliózu lze ve většině případů 
vyléčit antibiotiky, proti virovému původ-
ci klíšťové encefalitidy žádné účinné léky 
neexistují a jedinou možností ochrany je 
očkování.

Klíšťová encefalitida začíná obvykle jako 
necharakteristické chřipkové onemocně-
ní se zvýšenou teplotou, únavou, bolest-
mi svalů a kloubů a pobolíváním hlavy. 
Průběh onemocnění je často dvoufázový: 
po první „chřipkové“ fázi se může paci-
entovi ulevit, teploty poklesnou a po ně-
kolika dnech udeří druhá vlna s vysokými 
horečkami, krutými bolestmi hlavy, zvra-
cením, světloplachostí a někdy také s roz-
vojem obrn končetin, hlavových nervů či 
dýchacího svalstva. Bývá třes končetin, 
poruchy spánku, poruchy soustředění, 
v těžších případech i poruchy vědomí. 
Nejtěžší forma postihuje důležitá centra 
v prodloužené míše a úmrtí může nastat 
selháním základních životních funkcí.

Zajímavou skutečností 
je, že závažnost one-
mocnění silně závisí 
na věku. U dětí probí-
há infekce často mír-
ně, pod obrazem letní 
chřipky a bez zjevné 
souvislosti s klíštětem. 
Nižší vývojová stádia 
klíšťat (larva a nymfa) 
jsou totiž velmi drobná 
a jejich přisátí nemusí 
být vůbec zpozorováno. 
U mladších dospělých 
vede nákaza obvyk-
le k typickému zánětu 

mozkových blan (meningitidě), ve vyšším 
věku jsou časté obrny, které se mnohdy 
nepodaří zrehabilitovat a následky bývají 
trvalé. V očkovacích centrech slýcháme 
od rodičů a prarodičů větu: „Pro mě už to 
očkování nemá cenu, raději to zaplatím 
dětem.“ Vzhledem k nebezpečí vážných 
komplikací ve vyšším věku je nutné tato 
slova poopravit: „Pro děti není toto očko-
vání špatné, ale přednostně bychom měli 
ochránit rodiče a prarodiče“. Zatímco 
v Rakousku je očkováno přes 90% oby-
vatel, u nás je chráněno necelých 15% 
populace – máme tedy co dohánět.

K očkování se používají vakcíny od dvou 
výrobců, které se významně neliší, obě 
jsou vysoce účinné a bezpečné. Jedná 
se o očkovací látky inaktivované – neob-
sahují živý virus, ale pouze jeho neživé 
části. Ty se v těle očkovaného člověka 
nemohou množit a proto po očkování 
v žádném případě nehrozí vznik infekce. 
Očkování nebývá obvykle spojeno s ne-
žádoucími účinky, někdy může pobolívat 

místo vpichu, objevit se mírně zvýšená 
teplota nebo většinou mírná bolest hla-
vy.

Klasické očkovací schéma počítá se tře-
mi dávkami vakcíny, druhá dávka se po-
dává za 1-3 měsíce po první, třetí injekce 
za 9-12 měsíců po druhé dávce. Ochran-
né protilátky se vytvoří u většiny očko-
vaných do 14 dnů po druhé dávce, třetí 
dávka je nutná pro zajištění dlouhodobé 
ochrany. Přeočkování jednou dávkou se 
provádí po 3-5 letech, u dětí a mladších 
dospělých platí delší z uvedených inter-
valů, u osob nad 50 let je nutno přeočko-
vávat po 3 letech.

U obou vakcín lze zejména v letních mě-
sících použít i zrychlené postupy, se kte-
rými dosáhneme ochrany o dva týdny 
dříve, ale za s nutností přeočkování již za 
rok. Očkovat lze po celý rok. Vhodné je 
začít včas, aby byl ochranný účinek vakcí-
ny využit po celou sezónu aktivity klíšťat, 
tedy od dubna do října.

Očkování provádějí mnozí praktičtí lékaři 
nebo Centrum cestovní medicíny a očko-
vání při Infekčním oddělení Masarykovy 
nemocnice. V tomto centru se můžete 
poradit také o jiných očkováních – proti 
meningokokům, infekčním žloutenkám, 
neštovicím, pneumokokům. Pracovníci 
centra poskytnou doporučení i těm z Vás, 
kteří se chystáte na daleké cesty a chtě-
li byste se ochránit třeba proti břišnímu 
tyfu, žluté zimnici a malárii nebo potře-
bujete vystavit mezinárodní očkovací 
průkaz.

MUDr. Jiří Vyvial, 
Centrum cestovní medicíny a očkování

Infekční oddělení a AIDS centrum,
 Masarykova nemocnice
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Z programu divadla vybíráme:
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
25. 4. 2008 - 19:30     premiéra
Komedie o lásce až za hrob. Napůl černá 
a napůl duchařská komedie významného 
argentinského dramatika založená na 
vtipných dialozích a situacích, které vy-
plývají z jejího základního konstruktu: po 
deseti letech se za svým synem vrací ze 
záhrobí matka, aby se pokusila napravit 
to, co v jeho výchově a životě zanedbala, 
nebo nestihla. Vděčným principem Rov-
nerovy komedie je mísení reálného světa 
se světem nereálným, které autor pojed-
nává jako naprosto přirozený jev.

Divadlo MOST

Divadlo TEPLICE
Z programu divadla vybíráme:
NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ 
28. 4. 2008 - 19:00
Pan Marjavel žije naoko ve spokojené 
domácnosti se svou druhou ženou Her-
mance. Rodinného přítele Ernesta vy-
užívá k potupným pracím v domě i na 
zahradě, ale netuší, že Hermance s ním 
udržuje tajný poměr. A jak to vše dopad-
ne? Nechte se překvapit! Hra se hemží 
narážkami a nenadálými obraty, ale pře-
sto působí přirozeným dojmem. Hrají: 
I. Řezáč, S. Postlerová, K. Halbich/J. Há-
jek, M. Dlouhý/T. Pavelka, M. Sitta/J. Bi-
dlas, K. Hrachovcová-Herčíková/V. Pospí-
šilová, M. Hudečková / M. Procházková 
/ V. Pospíšilová.
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Krása pomáhá dětem
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Pod záštitou primátora 
Ústí nad Labem Jana 
Kubaty a hejtmana Ús-
teckého kraje Jiřího 
Šulcu proběhl ve čtvr-
tek 28. března 2008 
v Severočeském di-
vadle opery a baletu  
3. ročník benefičního 
večera s názvem "Krása pomáhá dětem". 
Modely módního návrháře Josefa Klíra a studentek Fakulty umě-
ní a designu ústecké Univerzity předvedly slavné modelky jako např. 
Iva Kubelková, Kateřina Průšová, Monika Žídková, Lejla Abbasová, 
Elen Černá... Akci pořádala  Miss Sympatie 2002 
a ústecká modelka 
Lenka Taussigová a cel-
kový zisk akce ve výši 
310 tisíc korun bude 
použit pro potřeby dět-
ského oddělení Krajské 
zdravotní, a.s. - Masary-
kovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. Děku-
jeme tímto nejen Lence 
Taussigové, ale i všem 
zúčastněným a věříme, 
že se akce bude pořádat 
i v následujících letech.

Most
Od 17.3.2008 bylo obsazeno místo manažera kvality paní Monikou Trávníčkovou, 
která nastoupila po mateřské dovolené. Před mateřskou dovolenou pracovala na 
gynekologicko-porodnickém oddělení jako porodní asistentka. 

  Ústí nad Labem 
Od 1.4.2008 je převedeno Oddělení centra výchovy a dalšího vzdělávání  s ve-

doucí  paní Mgr. Ludmilou  Šubrtovou na centrálu Krajské zdravotní, a.s.

K tomuto dni bylo převedeno i Reprografické oddělení na centrálu 
KZ, a.s. s vedoucím panem Michalem Vodákem.

Výkonným redaktorem rady Infolistů se od 1.4.2008 stal pan Bc. Josef Rajchert.

Lenka Benešová
vedoucí personálního odboru KZ, a.s.

Personální změny v KZ, a.s.

Foto z akce Petr Berounský



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 napiště nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, tel.číslo: 477112030, e-mail: jirina.sucha@mnul.cz

VZDĚLÁVACÍ AKCE  KZ, a.s
duben - květen 2008

datum odborné a vzdělávací kurzy a semináře KZ, a.s. místo konání

1.4.2008 Seminář gastro CVDV MNUL - učebna IV.
1.4.2008 Regionální konference „Ošetřování operačních ran“ CVDV MNUL - učebna III.
2.4.2008 Péče o umírající jazykové centrum MNUL
2.4.2008 První pomoc u akutních stavů CVDV MNUL - učebna III.
2.4.2008 Kardio seminář CVDV MNUL - učebna IV.
3.4.2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL - učebna III.
8.4.2008 II. regionální konference Mamologický den CVDV MNUL - učebna III.
10.4.2008 Regionální Intervenční endoskopie v gastroenterologii I. CVDV MNUL - učebna III.
9.4.2008 Novinky v kardiologii CVDV MNUL - učebna III.
11.4.2008 Ošetřovatelská péče o pacienty se stomií CVDV MNUL - učebna III.
14.-17.4.2008 Specializační kurz - Základní chirurgické postupy CVDV MNUL - učebna V.
15.4.2008 Základy první pomoci pro nezdravotníky CVDV MNUL - učebna I.
15.4.2008 Léčba pooperační bolesti CVDV MNUL - učebna IV.
15.4.2008 Konference“Duševní zdraví“ CVDV MNUL - učebna III.
17.4.2008 Regionální sympozium „Polypy a polypektomie“ CVDV MNUL - učebna III.
16.4.2008 Laboratorní vyšetření při jaterním onemocnění CVDV MNUL - učebna III.
16.4.2008 Školení BOZP CVDV MNUL - učebna III.
21.4.2008 Základy první pomoci pro nezdravotníky CVDV MNUL - učebna V.
22.4.2008 Seminář VIN CVDV MNUL - učebna IV.
22.4.2008 Bezpečné podání intravenózního léčiva CVDV MNUL - učebna IV.
23.4.2008 Seminář RHC CVDV MNUL - učebna III.
23.4.2008 Prevence vyhoření  jazykové centrum MNUL
24.4.2008 Regionální konference „Novinky v dermatovenerologii“ CVDV MNUL - učebna III.
24.4.2008 Management inkontinence moče u žen CVDV MNUL - učebna III.
29.4.2008 Seminář Nutriční tým „Pitný režim“ CVDV MNUL - učebna III.
30.4.2008 Seminář kardio CVDV MNUL - učebna IV.
30.4.2008 Metody zvládání stresu  jazykové centrum MNUL
5.5.2008 Racionální indikace a využití metod fyzikální terapie CVDV MNUL - učebna IV.
6.5.2008 Gastro seminář CVDV MNUL - učebna IV.
7.5.2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL - učebna III.
13.5.2008 Konference „Pacient po CMP a následná RHC péče“ CVDV MNUL - učebna III.
14.5.2008 Hygienický režim u nezralého novorozence CVDV MNUL - učebna III.
14.5.2008 Seminář kardio CVDV MNUL - učebna IV.
15.5.2008 Ošetřování ran CVDV MNUL - učebna V.
20.5.2008 Seminář VIN CVDV MNUL - učebna IV.
20.5.2008 Regionální Periferní žilní vstupy CVDV MNUL - učebna V.
20.5.2008 Regionální odborná konference sester a zdravotních laborantů:
 Vyšetřovací metody, časté chyby při odběrech a transportu materiálu,
 zacházení s biologickým materiálem Sál „O“ polikliniky Teplice
21.5.2008 Novinky v oftalmologii pro lékaře CVDV MNUL - učebna V.
22.5.2008 Syndrom vyhoření CVDV MNUL - učebna III.
27.5.2008 Regionální Centrální žilní vstupy CVDV MNUL - učebna V.
28.5.2008 Konference „Celiakie“ CVDV MNUL - učebna III.
28.5.2008 Seminář kardio CVDV MNUL - učebna IV.
29.5.2008 Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování CVDV MNUL - učebna III.
30.5.2008 Krajský dermatovenerologický seminář CVDV MNUL - učebna III.

Kontakty:
Děčín - Folprechová Ivana, tel. 412 705 211; Chomutov - Bc. Malá Anna, tel. 474 447 395; Most - Šárová Marcela, tel. 478 032 542;
Teplice - Brabcová Soňa, tel. 417 519 204; Ústí nad Labem - Mgr. Šubrtová Lída, tel. 477 112 048
 - kontakt na přednášky PhDr. Jana Bendy - Jaroslava Vajnarová,  tel.: 477 115 065

Poznámka redakce:
Edukafarm, který se měl konat 15.5.2008 je ZRUŠEN.
Akreditavané kvalifikační kurzy „Všeobecný sanitář“ a „Řidič dopravy nemocných a raněných“ jsou plně obsazeny.
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