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Páté narozeniny Krajské zdravotní, a. s.

Prohlášení ředitele Krajské zdravotní, a. s.
k zaměstnancům společnosti
Vážení spolupracovníci, zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., obracím se na vás s ohledem na mediálně šířené informace o údajné insolvenci naší společnosti, které se v žádném případě nezakládají na pravdě, a jsou hrubou, těžko pochopitelnou lží, vyprodukovanou v minulých dnech zpravodajským serverem Aktuálně.cz, který nepochopitelně
a bez jakéhokoli ověření bohužel převzala i některá média.
Skutečností je, že na naši společnost podala návrh na insolvenční řízení společnost
Labská investiční, a. s., která pro naši společnost v minulosti realizovala smluvní zakázky. Tyto však byly plně, řádně a včas uhrazeny. Krajská zdravotní, a. s. doloží Krajskému
soudu v Ústí nad Labem neoprávněnost pokusu o insolvenční řízení, jak jsme o tom také
informovali spolu s předsedou představenstva Mgr. Radkem Scherferem a předsedou
dozorčí rady Mgr. Martinem Klikou na narychlo svolané tiskové konferenci, kde jsme se
důrazně ohradili proti nedůvodnému insolvenčnímu návrhu, i proti lživým informacím
zpravodajského serveru Aktuálně.cz o údajné insolvenci společnosti a poskytli přítomným novinářům validní údaje. Některá média již také reagovala stažením nepravdivých
informací ze svých zpravodajských serverů a následně svými články uvedla informace
na pravou míru. Současně jsme také podali žaloby na Labskou investiční, a. s. i na autora lží o insolvenci Krajské zdravotní, a. s.
Samotný insolvenční návrh Labské investiční, a. s. je šikanózní, a byl zvolen zřejmě proto, že běžnou soudní cestou by navrhovatel se svým požadavkem neměl šanci uspět.
Návrh je totiž neoprávněný a nepodložený, jelikož uváděná pohledávka neexistuje. Nevylučuji samozřejmě ani motivaci na politické úrovni s ohledem na nadcházející volby.
Mediálně šířená záměna návrhu na insolvenční řízení s aktem rozhodnutí o insolvenci
je ukázkou tristní novinářské práce Aktuálně.cz. S ohledem na závažnost šířených informací byla naše společnost poškozena nejen v očích veřejnosti, znejistěním našich zaměstnanců, ale především ve vnímání našich obchodních partnerů a dodavatelů, kteří
se na zástupce společnosti obraceli pod vlivem lživých informací o údajně probíhající
insolvenci.
Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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V září si připomíná Krajská zdravotní, a. s. významné jubileum, pět let své existence. Společnost pětiletou existencí dokazuje nejen
svou životaschopnost, ale i opodstatněnost,
o které někteří při transformaci pěti bývalých
příspěvkových organizací Ústeckého kraje pochybovali. Jsem rád, že přes prakticky nepřetržitý důraz na ekonomiku a neustávající tlak
na úspory zůstává i nadále jasnou prioritou
Krajské zdravotní poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče.
Krajská zdravotní, a. s. vznikla 1. září 2007
transformací pěti nemocnic do jednoho celku,
když o vytvoření této zastřešující společnosti
rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pět
největších nemocnic, spadajících do té doby
coby samostatné subjekty pod kompetenci
Krajského úřadu Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody
nově založené Krajské zdravotní, a. s., jejíž
hlavní činností je zajišťování zdravotní péče
v páteřní linii nemocnic Ústeckého kraje.
Během uplynulých pěti let prošla Krajská zdravotní značným vývojem. Z pěti samostatných
nemocnic je dnes spolupracující, silný celek
na velmi dobré úrovni, a přes všechny každodenně překonávané problémy českého zdravotnictví, hospodářsky stabilizovaný.
Doufám, že se naší společnosti bude v dalších
letech dařit minimálně tak, jako v těch uplynulých. Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům za skvělou práci, kterou odvádějí.
Přeji všem do dalších období hodně úspěchů.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Ing. Eduard Reichelt

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Mgr. Radek Scherfer
U příležitosti pátého výročí vzniku Krajské zdravotní, a. s. bych chtěl především poděkovat všem zaměstnancům
společnosti za jejich dosavadní činnost. Děkuji lékařům, sestrám a všem
jejich spolupracovníkům, kteří zabezpečují nejen každodenní chod v pěti
nemocnicích, ale i s tím spojené rozsáhlé řídící procesy a administrativu.
Ze své zkušenosti vím, že společnost
má dobré a pracovité zaměstnance,
kteří s profesionální úrovní plní úkoly
na ně kladené při zajišťování nemalého úkolu poskytování zdravotní péče
pro obyvatele Ústeckého kraje.
Zároveň bych chtěl popřát, aby se Krajské zdravotní dařilo také v nadcházejícím období, které nebude o nic lehčí
než to, kterým v uplynulých pěti letech
prošla. Nejen reálné snižování příjmů
od zdravotních pojišťoven, pokračující
nejasnosti zdravotnických reforem, ale
i omezené finanční zdroje Ústeckého
kraje jsou pro společnost, a v každodennosti především pro její zaměstnance, permanentní výzvou.
Do dalších let v Krajské zdravotní přeji
všem jejím zaměstnancům především
pevné zdraví a spokojenost v soukromém i profesním životě.
Mgr. Radek Scherfer
předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.

Nemocnice Chomutov, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Děčín, o. z.

Nemocnice Most, o. z.
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Nemocnice Děčín

Trombofilie
Trombofilní stavy dělíme na:
Získané:
–– vyšší věk, těhotenství, šestinedělí,
užívání hormonální antikoncepce,
trauma, imobilizace, velké ortopedické a břišní operace, malignity, systémová onemocnění, myeloproliferatiní onemocnění, nefrotický syndrom,
jaterní onemocnění, antifosfolipidový syndrom.
Vrozené:
–– mutace Faktoru V Leiden,
–– mutace Protrombinu 20210 G/A,
–– deficit antitrombinu,
–– deficity proteinu C a proteinu S.
Neurčené a smíšené:
–– vysoká hladina faktoru VIII,
–– hyperhomocysteinemie,
–– rezistence proti aktivovanému proteinu C/APC rezistence/při absenci
mutace F V Leiden.
Všeobecná sestra Milada Šenfeldová v hematologické ambulanci
Trombofilie je zvýšená náchylnost k tvorbě žilních sraženin. Je to stav, kdy je rovnováha hemostatických mechanismů kvůli vrozeným či získaným faktorům vychýlena
směrem k trombóze.
Tvorba krevní sraženiny je složitý proces,
na kterém se podílí řada buněk, hlavně
krevní destičky, cévní stěna a systém koagulačních faktorů. Tento systém je velmi
složitý. Zahrnuje prokoagulační faktory,
tj. látky, které podporují v krvi tvorbu sraženiny (koagula). Zároveň zahrnuje protikoagulační faktory, které srážení krve
brání, tzv. blokátory koagulace a dále tzv.
fibrinolytický systém, jehož funkcí je rozkládání již vzniklé sraženiny. Za normálních okolností jsou všechny tyto složky
koagulačního systému v rovnováze. Při
vychýlení rovnováhy může dojít ke zvýšení tvorby krevních sraženin nebo naopak
ke krvácení.
Trombóza se projevuje nejčastěji v hlubokých žílách dolních končetin, dále v žilách pánve, dolní duté žíle nebo v pravém
srdci. Část sraženiny z žil dolních končetin se může utrhnout a putovat žilním řečištěm do plicních cév a dát vzniku plicní
embolie. Mluvíme o tzv. Tromboembolické nemoci (TEN). Tromboembolie je třetí nejčastější příčinou úmrtí ze srdečně
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– cévních onemocnění (hned po infarktu
myokardu a mozkové mrtvici). Riziko výskytu TEN se zvyšuje s věkem, ale též dalšími rizikovými faktory, kam patří i trombofilní stavy.
Nejčastější rizikové faktory
Tromboembolické nemoci (TEN):
• velké operace (zejména na velkých
kloubech, vleklé neurochirurgické
operace, břišní operace, úrazy míchy
apod.),
• dlouhodobé znehybnění,
• vyšší věk,
• pozdní gravidita a šestinedělí, užívání hormonálních léků včetně hormonální antikoncepce a hormonální
substituční léčby,
• dědičnost – vrozená dispozice k trombóze (včetně vrozených trombofilií),
• maligní nádory,
• septické stavy,
• obezita a kouření.

Kteří nemocní jsou indikováni
k vyšetření trombofilních stavů?
Jsou to nemocní s anamnézou:
• žilní trombózy před 45. rokem věku,
• opakované žilní trombózy,
• tepenné trombózy před 35. rokem
věku bez známek přítomnosti
arteriální choroby,
• nezvyklá lokalizace trombóz
(např. v. portae, dolní dutá žíla,
slezinná žíla apod.),
• opakovaně předčasně ukončená
gravidita,
• opakované povrchní flebitidy (více
než 10x).

rodinnou i osobní anamnézu, se zaměřením na možné vyvolávající činitele (imobilizace, operace, fixace končetiny, úraz,
přidružená onemocnění, gynekologická
anamnéza včetně event. hormonální terapie, kouření atd.)
Ve fyzikálním vyšetření se soustředíme
na stav dolních končetin (varixy, otoky,
zn. trombózy apod.) a dále na screening
nádorových onemocnění.
Laboratorní vyšetření směřujeme cíleně
dle anamnézy. Převážně se vyšetřuje:
• krevní obraz s dif. rozpočtem (vyloučení krevní nemoci),

• soubor hemokoagulačních vyšetření.
Z dostupných nálezů je pak vyhodnoceno
trombofilní riziko nemocného a dle něj
a ostatních nálezů i další postup v terapii
nebo preventivních opatřeních v případě
stavu dalšího získaného rizika TEN.
Při pozitivitě genetických nálezů doporučujeme i vyšetření pokrevních příbuzných. Někteří nemocní jsou nadále
dispenzarizováni, jiní přicházejí zpět jen
dle potřeby v předpokládaných situacích
rizika TEN.
Současně vždy dispenzarizujeme těhotné matky s trombofilním stavem, a to

po celou dobu těhotenství až do konce
šestinedělí.
Na našem pracovišti – v hematologické
ambulanci v Nemocnici Děčín provádíme
vyšetření trombofilií denně, každý klient
ale musí být předem objednán a mít doporučení od praktického či jiného lékaře.
Milada Šenfeldová a Martina Pokorná
všeobecné sestry
odd. LTS
Nemocnice Děčín, o. z.
Použitá literatura:
Jiří Widimský, Jaroslav Malý a kolektiv –
Akutní plicní embolie a žilní trombóza

Hejtmanská návštěva z jižní Moravy
Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. navštívil 16. srpna 2012 hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR
JUDr. Michal Hašek.

V doprovodu hejtmanky Ústeckého kraje
Jany Vaňhové prošel oddělením Emergency, Radiodiagnostickým oddělením
a Centrem robotické chirurgie. Zde jim
byly představeny jednotlivé provozy s odborným výkladem zástupců vedení společnosti a zaměstnanců. Jako již tradičně
návštěva absolvovala výstup na ústecký
heliport.
Jiří Vondra
tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.

Společné foto hejtmanské návštěvy

Trombofilie je zvýšená
náchylnost k tvorbě
žilních sraženin.
V hematologické ambulanci Nemocnice Děčín se setkáváme prakticky denně
s nemocnými indikovanými k vyšetření
tromobofilií. Jaký je postup při vyšetření? Základem vyšetření s podezřením na trombofilii je pečlivě provedená
anamnéza s důrazem na: podrobnou

Hejtman JUDr. Michal Hašek
s prim. CRCH MUDr. Janem Schramlem

Prim. MUDr. Milouš Derner představuje
RDG pracoviště
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Canisterapie na I. interním oddělení

Nemocnice Most

Kolik radosti a nadšení vyvolá u pacientů psí pomocník, jsme se mohli přesvědčit
na I. interním oddělení. 11. 6. 2012 jsme započali s canisterapií. Trpělivá fenka
Snowie si získala srdce pacientek i personálu. S psí trpělivostí obcházela jednotlivé
pacientky na pokojích, nechala se hladit, drbat za ušima. Pacienti se od MUDr. Terezy Trykarové, majitelky psů, dozvěděli základní informace o psech, co mají psi rádi.

získáním větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To
vše pomocí speciálně vycvičených psů
v projektu. Příkladem jsou asistenční psi
pro vozíčkáře, vodící psi pro osoby se
zrakovým postižením, signální psi, canisterapeutičtí psi. Rony má také zkoušku
z canisterapie z centra Helppes.
Canisterapii začali provádět v ÚSP Litvínov – Janov, kde mají klienty dětského
a dospělého věku s mentálními i kombinovanými vadami. Tam společně včetně
Ronyho nadále dochází. Dále navštěvují
Domov sociálních služeb Liblín, kde jsou
klienti v důchodovém věku. I přes vysoký
věk klientů se na canisterapii vždy těší
a pamatují si společně strávené chvíle

Zdravotníci a nelékařské profese, sestry, laboranti, sanitáři i techničtí a technickohospodářští pracovníci se vedle renomovaných primářů a lékařů významně spolupodílejí na chodu nemocnic. Často je již řadu let potkáváme na jednotlivých odděleních,
mají různorodou práci a jsou nepostradatelní. Jsou vlastně součástí nemocničního prostředí. Dovolíme si na těchto stránkách
některé představit blíž. Pokud budete mít typ na další, napište nám. My jim položíme pár otázek.

Bc. Jarmila Kendrová
vrchní sestra ORL v Masarykově nemocnici, o. z.
Odkud pocházíte a jak jste se ocitla
na svém pracovišti?
Pocházím z Litoměřicka a do Ústí nad Labem jsem přišla v roce 1987 jako zdravotní
sestra. Mým oddělením je ORL, kde jsem
od té doby došla až na pozici vrchní sestry. Svou střední zdravotnickou školu jsem
později ještě nastavila vysokoškolským
studiem k titulu Bc.
Jaká je vaše současná pozice a kolektiv?
V současnosti pracuji v kolektivu oddělení
ORL, který vede prim. MUDr. Karel Sláma,
a díky tomu, že jsme malé oddělení, co
se počtu personálu týče, máme semknutý a pracovitý kolektiv. Dokážeme se sejít
i mimo práci na společenských akcích, ale
času je méně a méně…

Snowie – čtyřnohý pomocník
„Takovou radost jste nám udělali…
ani nevíte, jak jsme byly nadšené …až
do půlnoci jsme si měly o čem vyprávět“
– to jsou útržky sdělení, která jsem druhý
den na oddělení od pacientek vyslechla.
Je krásné vidět, jak pacienti pookřejí, jak
se zlepší spontánní motorika – najednou
byli motivováni k pohybu tak, aby na psa
viděli, mohli se ho dotknout. Díky psím
návštěvám se na pokojích zlepšují sociální kontakty mezi pacienty, pacienti si
mají o čem vyprávět, vzpomínají na své
zážitky s vlastními psy. Pacientky měly
možnost Snouwie odměnit psím mlskem.
Před příchodem canisterapeuta se psím
pomocníkem ošetřující personál informuje pacienty o návštěvě psího terapeuta na oddělení a zároveň zjistí, zda si
někdo návštěvu psa nepřeje nebo má ze
psů strach. Canisterapie v rámci sociální
rehabilitace pomáhá zlepšit psychickou
stránku pacientů, současně je taktilní
kontakt se psem při hlazení a mazlení
účinnou somatickou stimulací. V neposlední řadě je nevyčerpatelným zdrojem
dobré nálady. Canisterapii kladně přijali
rodinní příslušníci a návštěvy pacientů,
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kteří terapii psem vnímají jako vhodný
prostředek rozptýlení pacientů v hospitalizačním stereotypu.

vrchní sestra, interní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

Snowie – desetiletá, velmi zkušená fenka zlatého retrívra (psí matka), která
vykonává canisterapii již šest roků. Neuvěřitelně trpělivá a velmi oblíbená pro
svojí mírnou, rozvážnou povahu a krásný
vzhled. Je to psí krasavice.

Canisterapeutický tým se Snowie tvoří již
přes šest let. Zkoušku z canisterapie spolu absolvovaly v Praze v centru Helppes,
což je občanské sdružení, které se zabývá integrací osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich
návratem do aktivního života, zařazením
do vzdělávacího či pracovního procesu,
rozšířením možností při sebeobsluze,

Co se za dobu vaší práce změnilo, co byste
naopak změnila vy?
Za mých dvacet let, co jsem na oddělení,
výrazně poskočila vpřed technika a postupy s jakými se celé oddělení řídí. Jsme
oproti minulosti dobře vybaveni a rozšířily
se i kompetence sester. Máme i velmi pěkné zázemí. To ve staré nemocnici výrazně
chybělo.
Přála bych si, abychom byli opět samostatným oddělením a mohli si vše řídit dle
svých potřeb.
Jaké máte plány do budoucna, jak
relaxujete?
Mám ráda léto, vodu a vše co s tím souvisí,
projedu se i na in-linech a ve volných chvílích čtu.

Mgr. Jana Rejhonová

Canisterapeutický tým
MUDr. Tereza Trykarová – canisterapeutka a majitelka obou psů.

Rony – syn Snowie. Roníkovi je sedm let
a pracuje jako canisterapeut již dva roky.
Většinou chodí do ÚSP Litvínov – Janov
k dětem.

profil

tak, jako na interním oddělení v Nemocnici Most. Canisterapie si získala pacienty i personál I. interního oddělení.
V canisterapii bychom chtěli pokračovat
ve čtrnáctidenních intervalech, dle možností canisterapeutického týmu. Pacienti
by však návštěvu uvítali denně.
Mgr. Hana Nedělková
vrchní sestra
I. interní oddělení
Nemocnice Most, o. z.

Jaké jste absolvovala vzdělání, kdy a kam
jste nastoupila do zaměstnání?
Vzdělání: Střední zdravotnickou školu jsem
vystudovala v Pardubicích v roce 1985, zde
jsem také nastoupila na infekčním a poté
chirurgickém oddělení. Pomaturitní studium jsem absolvovala v Brně, vysokoškolské studium v Plzni a Bratislavě.
Kde v současnosti pracujete, jaká vás
práce naplňuje a jaký je váš kolektiv?
V současnosti pracuji na interním oddělení
nemocnice Chomutov, od roku 2009 na pozici vrchní sestry. Ošetřovatelský tým tohoto oddělení čítá 80 zaměstnanců + lékaři.
V tak velikém kolektivu se stále něco děje,
vyvíjí, musí flexibilně řešit. Přesto si dovoluji tvrdit, že náš kolektiv je velmi dobrý.
Toto tvrzení se odráží v kvalitně poskytované péči, která je na odděleních a ambulancích vidět (kladné dotazníky spokojenosti, písemné pochvaly) a také v tom, že
jako kolektiv dokážeme mimo půdu interny zorganizovat nejen odbornou akci, ale

i společnou zábavu. Práce s takovými spolupracovníky je potom radostí.
Co se za dobu vaší práce na zmíněném
pracovišti změnilo, co by se hodilo?
Na interním pracovišti pracuji 17. rokem,
takže myslím, že se mohu ohlédnout zpět.
Co se změnilo? Všechno! Na pohled zvenčí je to změna od uspořádání stanic, uniforem sestřiček, používaných materiálů,
pracovních postupů, managementu práce.
Bylo by na diskusi, které změny jsou přínosem, a které měly spíše negativní dopady.
Faktem je, že samotný obor ošetřovatelství prošel za posledních cca 15 let velkými změnami, které se promítly i do práce
na našem oddělení.
Naopak co se nezměnilo či minimálně je
vybavení budovy, pokojů, sesteren, vyšetřoven atd. a trend počtu personálu jde spíše opačným směrem snižování.
Jaké máte plány do budoucna, co vás baví
a jaké máte koníčky?

V pracovních plánech do budoucna nebudu přímo konkrétní, ale dají se shrnout
pod společného jmenovatele a ten zní:
,,pracovat pro naše oddělení tak, aby mezi
veřejností obecně platilo – „ano, ta interna
v Chomutově je opravdu dobrá – kvalitní
péče, příjemný personál“.
A v soukromí – momentálně si užívám
léta, čas věnuji rodině a přátelům, toulkám
po kopcích, ve kterých bydlím. Vzhledem
k tomu, že jsem člověk, který dlouho v nečinnosti nevydrží, tipuji, že do budoucna
studium cizích jazyků bude asi to pravé.
redakce Infolistů
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Déjà vu…
3. Déjà vu jako déjà senti (už cítěné)
Při tomto druhu déjà vu jde spíše o to,
že máme pocit, že jsme přesně toto
už někdy cítili. Tato zkušenost je málokdy spojena s nějakým viditelným
předmětem či situací, spíše ji může
vyvolat povědomé slovo či určitá
skladba slov. Jde o čistě citovou záležitost, kterou si málokdy pamatujeme
déle než několik minut či o ní vlastně
nevíme vůbec. Není moc běžná.

4. Déjà vu jako déjà visité (už navštívené)
Tato málo běžná zkušenost obnáší geografickou znalost místa, které
jsme technicky ve svém životě ještě
nenavštívili. Všechny domy a ulice
nám připadají známé, poznáváme
různá místa a máme neodbytný pocit,
že jsme zde již byli.
Proč se u některých lidí déjà vu vyskytuje
a u jiných ne? Co způsobuje to, že člověk

věří, že místo, které navštívil, navštívil
už někdy předtím, i když to tak není? To
jsou všechno otázky, na které v současné
době zatím nemáme odpovědi.
Kdy a na jakém místě jste zažili své
déjà vu? Na tuto otázku máte odpověď?!
Šárová Marcela
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

Tonzilotomie a adenotomie na ORL oddělení

Masarykova nemocnice

Byli jste někdy na místě, kde jste nikdy předtím nebyli, ale i přes to jste měli silný pocit, něco nepopsatelného uvnitř vaší mysli, že je vám něčím známé? Pokud ano, pak
jste prožili duševní jev známý jako déjà vu. Francouzský výraz, znamená „už jednou
viděné“. Iluze již viděného, slyšeného, prožitého (Illusion du Déjà vu, attendu, vécu).
Jedinec při nich má pocit, že přítomnou situaci již jednou viděl, slyšel nebo zažil.
Iluze je zkreslený vjem reality. Pravá iluze je nekorigovatelná, vzniká na základě nesprávně interpretovaného zevního
podnětu (místo stromu vidí postižený
člověka). Na rozdíl od halucinace, u které
zevní podnět zcela chybí (v tiché a prázdné místnosti slyší nemocný hlasy jiných
lidí).
Déjà vu zažila většina z nás, ale ještě ni-

kdo ho plně nepochopil. Každý by chtěl
vědět, co to vlastně déjà vu je, anebo co
ho způsobuje. V momentě, kdy nás takový zážitek potká, se může stát, že se nás
jeden z našich smyslů, ať už je to zrak,
sluch, čich nebo chuť, bude snažit přesvědčit o tom, že jsme takovou věc už
prožili, i když na racionální úrovni víme,
že se to nestalo. Uvědomujeme si, že pocit není opodstatněný a „vzpomínka“ je
vlastně falešná.
Termín déjà vu jako psychologický termín
poprvé použil francouzský psycholog
Émile Boirac roku 1876.
Vědci přišli se spoustou fyziologických
hypotéz, které měly déjà vu vysvětlit,
ale do dnešního dne ještě nebyla žádná
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z nich přesvědčivě prokázána. Je důležité podotknout, že déjà vu, které nás přesvědčuje o návštěvě cizího místa, i když
jsme tam ale nikdy předtím nebyli, není
stejným fenoménem, jako jsou například
jasnozřivost a věštění. Jasnozřivost je,
když má člověk předtuchu o událostech,
které nastanou v budoucnosti. Déjà vu
nastává během události a ne před ní.
Z výzkumů vědců vyplývá, že fenomén
déjà vu souvisí se strukturami v lidském
mozku a zřejmě má neurologický původ.
Vědcům se dodnes nepodařilo tento fenomén více přiblížit. Nejběžnější teorií
je, že tento pocit vzniká ve chvíli, kdy dojde k určitému „překrytí” či „nesouměrného dodávání informací” mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí.
Pojmeme-li déjà vu v širokém slova smyslu, lze jej rozdělit do dvou kategorií. Tyto
kategorie zahrnují asociativní déjà vu
a biologické déjà vu.
Asociativní déjà vu je více běžné. Je to
druh déjà vu, které používá zdravé individuální zkušenosti. V takovém případě
může člověk slyšet, vidět, cítit, anebo se

dotýkat něčeho, co v něm může vyvolat
vzpomínky, které jsou spojené s podobnými vzpomínkami, spojené s něčím co
jsme zažili v minulosti. Vědci věří, že je
tento druh déjà vu svázán s centrem paměti v mozku.
Biologické déjà vu se může vyskytovat u epileptiků těsně před záchvatem.
Ve skutečnosti mají tito lidé pocit stejného prožitku z doby předešlé jejich záchvatu. Déjà vu tohoto typu je často popisováno jako velmi intenzivní.
Bylo zjištěno, že asociativní déjà vu, někdy nazývané jako typické déjà vu a biologické déjà vu, jsou velmi odlišné povahy.
Rozdělení:
1. Déjà vu jako déjà vécu (už zažité)
2. Když většina lidí mluví o déjà vu, většinou zažívá či zažila pravé déjà vécu.
Jak ukazují výzkumy, tyto pocity zažila
minimálně třetina populace, nejčastěji lidé ve věku patnáct až dvacet pět
let. Většinou se vztahuje k naprosto
běžné události, ale pocit je natolik
silný, že si ho budeme pamatovat ještě mnoho let. Déjà vécu je zkušenost,
kdy nejen vidíme, ale i nějakým způsobem cítíme, že tato věc už se stala,
že už jsme ji přesně takto zažili, a to
do nejmenšího detailu.

Od 80. let 20. století se na ORL odd. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem provádí u dětských pacientů zmenšení krčních mandlí (tonzil). Odborně se tento zákrok
nazývá tonzilotomie.
Hypertrofii tonzil dělíme na prostou, vrozenou (fyziologickou) a na hypertrofii
způsobenou patologickým onemocněním např. zánětem nebo nádorem.
Fyziologická hypertrofie patrových mandlí působí u malých pacientů největší
potíže ve věku kolem 6.–7. roku života…
Také díky imunologickému tlaku zevního
prostředí (dětské kolektivy – školka, škola) dochází ke zbytnění lymfatické tkáně
Waldayerova mízního okruhu, který se
nachází v hltanové trubici. Nejvýznamnějšími tkáněmi tohoto mízního okruhu
jsou právě obě patrové mandle a nosní
mandle.

MUDr. Karel Sláma
Indikací k provedení tonzilotomie je tzv.
obstrukční syndrom. K tomu dochází při
nadměrném zvětšení patrových mandlí
tzv. hypertrofii tonzil.

Děti s obstrukčním syndromem trpí dýchacími a polykacími obtížemi. Je u nich
přítomna huhňavost. Velmi často je spojeno zvětšení patrových tonzil se zvětšením nosní mandle. To se projeví u takto
postižených pacientů dýcháním otevřenými ústy, chrápáním nebo může být,
díky špatné ventilaci Eustachovy trubice,
přítomna také nedoslýchavost.
Řešením prosté hypertrofie je zmenšení
patrových tonzil tzv. tonzilotomie, která
je velmi často spojena s odstraněním patrové mandle tzv. adenotomií.

Tyto zákroky se neprovádějí u patologicky zvětšených mandlí (zánět, nádor), kde
jsou naopak kontraindikovány.
Na ORL oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem provádíme tonzilotomie a adenotomie v celkové anestezii.
Celková doba hospitalizace činí 5dnů.
Význam tonzilotomie a adenotomie spočívá ve zlepšení ventilace v oblasti horních cest dýchacích, ale také v oblasti
dolních dýchacích cest, kde vede k příznivému rozvoji plicní ventilace.
Díky těmto zákrokům dochází ve většině
případů k vymizení obstrukčního syndromu. Jako vedlejší příznivý efekt je zlepšení psychomotorického vývoje dítěte.
MUDr. Karel Sláma, jr.
oddělení ORL
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Seznamte se... Ambulance pro léčbu chronických ran – 1. díl
odesíláni pacienti nebo pouze výsledky
jednotlivých vyšetření, včetně fotodokumentace ke konzultaci.
Podmínkou toho, aby byla léčba v domácím prostředí úspěšná a probíhala bez
zbytečných komplikací, je, že pacient
a jeho blízcí, kteří se na jeho léčbě podílejí, musí být pečlivě proškoleni nejen
o vlastním onemocnění a používaných
materiálech, ale především o způsobu
ošetřování defektu. Toto proškolení provádí sestra v ambulanci vždy se zaměřením na konkrétní problém a druh používaného materiálu.

Ambulance
Ambulance funguje 5 dní v týdnu.
Při léčbě pacientů je využívána převážně metoda „vlhkého hojení ran“. Hlavní
výhodou této metody je šetrný způsob
ošetřování rány, minimalizace bolesti
pacienta při převazech a komfort pro pacienta – rána se obvykle nemusí převazovat každý den.
Péče je zajišťována jednak lékaři různých odborností, ale hlavně speciálně
vyškolenými sestrami, které se touto
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V současné době máme na všech klinických odděleních v nemocnici 2–3 speciálně vyškolené sestry, které se, mimo
jiné, zaměřují na prevenci a péči o proleženiny, různé rány a nehojící se defekty.
Sestry „ranhojičky“, jak je přezdívám, se
pravidelně scházejí, vyměňují si své poznatky a zkušenosti, diskutují nad konkrétními atypickými případy a vzájemně
si pomáhají – ať radou nebo speciálním
materiálem. Díky této vzájemné spolupráci věřím, že brzy dosáhneme i splnění
našeho druhého cíle.

Jsem ráda, že v naší nemocnici právě takové pracoviště máme, protože je velkým
přínosem pro Vás, naše pacienty a klienty, ale také pro nás, zdravotníky.
Svou existencí činí naši nemocnici odlišnou.
Na závěr ještě pár důležitých informací.
K ošetření v ambulanci pro léčbu chronických ran nepotřebujete doporučení
od lékaře.
Objednat se můžete každý den v průběhu dopoledne na telefonním čísle
+420 417 519 409
Bc. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT Sport Union

Objednávky každé dopoledne na tel. č. +420 417 519 409
problematikou intenzivně zabývají a zajišťují její každodenní chod.
Kterým pacientům je péče v naší ambulanci chronických ran určena?
Jsou to hlavně pacienti s nehojícími se
defekty dolních končetin, pacienti s „diabetickou nohou“, s bércovými vředy
a různými stupni dekubitů (proleženin).
Jak sám název napovídá, léčba pacienta
probíhá hlavně doma, se všemi výhodami domácího prostředí a pacient je
do ambulance zván pouze na pravidelné
kontroly.
Kontroly a konzultace stavu rány probíhají ve spolupráci s lékaři. Pokud není
známa příčina vzniku defektu, nebo se
defekt dlouho nehojí, je klient odeslán
k různým specialistům, kteří se na jeho
léčbě podílejí (například cévní chirurg).
Ambulance spolupracuje nejen s lékaři
z naší nemocnice, ale i s lékaři z jiných
nemocnic v rámci KZ (například s podiatrickou ambulancí Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem). Dalším pracovištěm,
které se na léčbě našich pacientů podílí, je kožní klinika FN Plzeň, kam jsou

sestřičky z ambulance pro léčbu chronických ran – hlavně sestřička Šárka Kuželová, která patří mezi nejzkušenější.

ústecká a lovosická škola karate

nové nábory
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Lovosice

Sestra Šárka Kuželová v ambulanci
Vždy v první polovině roku pořádáme
ve spolupráci s Aesculap Akademií odborný osvětový seminář nejen pro naše
pacienty a jejich blízké, ale především
pro podobně nemocné lidi.

1. ZŠ Sady Pionýrů Lovosice
Úterý a čtvrtek
17.00–18.30 nábor dětí 6–10 let

dětí a mládeže
středisko

Ústí nad Labem

ZŠ Rabasova, Dobětice
Pondělí a středa
16.30–17.30
přípravka nejmenších 4–6 let
17.30–19.00 nábor dětí 6–9 let
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www.karate-rajchert.cz | tel.: 602 421 764
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Vážení čtenáři našich Infolistů.
V následujících číslech bych Vás ráda
provedla těmi nejzajímavějšími pracovišti naší nemocnice, která vynikají v rámci svého oboru. Tím nechci říct, že by
ostatní pracoviště byla méně zajímavá,
ale řekněme, že jsou v povědomí veřejnosti známější.
Pojďme tedy nahlédnout pod pokličku
prvního z nich, kterým je Ambulance pro
léčbu chronických ran.
Na úvod několik stručných informací.
Ambulance pro léčbu chronických ran
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. působí v teplické nemocnici již
4. rokem a je ojedinělým pracovištěm
svého druhu v celé KZ.
Současně je tato ambulance držitelem
Certifikátu garance kvality udělovaným
Českou společností pro léčbu rány, který
je pravidelně obnovován.

Ordinační hodiny jsou:
Po 	 7.30 – 12.00
13.00–14.30 hod.
Út 8.00–12.00 hod.
odpoledne pouze pro objednané
St 7.30–12.00
13.00–14.30 hod.
Čt 8.00–12.00 hod.
odpoledne pouze pro objednané
Pá 7.30–12.00 hod.

Práce v nemocnici
Sestry z této ambulance také poskytují
odborné konzultace a poradenství v péči
o dekubity a chronické rány na různých
odděleních v naší nemocnici.
V druhé polovině roku 2011 začal vznikat projekt sjednocení péče o chronické
rány v rámci celé nemocnice. Naším prvním cílem bylo mít na každém oddělení
speciálně proškolený personál, který
se bude specializovat na léčbu chronických defektů, hlavně s využitím metody
„vlhkého hojení ran“. Druhým cílem bylo
sjednocení a zefektivnění péče o rány napříč jednotlivými odděleními.
V oblasti ošetřovatelské péče nad tímto projektem převzaly „patronát“ právě

Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
Karta sociálních systémů – sKarta

§

Od poloviny roku 2012 zahájilo MPSV prostřednictvím kontaktních
pracovišť Úřadu práce distribuci „Karty sociálních systémů“, která se
zkráceně označuje jako sKarta. V naší poradně vám chceme podat srozumitelné vysvětlení o jakou „věc“ se jedná.
sKarta je prostředek, kterým jsou oprávněným osobám vypláceny sociální dávky (jedná se o státní sociální podporu, dávky hmotné nouze,
dávky a příspěvky pro zdravotně postižené osoby). sKarta neslouží pro
výplatu nemocenských dávek nebo důchodů. Do budoucna se také
uvažuje, že prostřednictvím tohoto nástroje by mohly být vypláceny
další dávky – např. porodné nebo příspěvek na dítě. Správcem systému je Česká spořitelna ČR, která vyhrála veřejnou soutěž. Příjemci
výše uvedených dávek jsou postupně oslovováni dopisem s výzvou k vyzvednutí sKarty. Po převzetí tohoto platebního
nástroje je následně zaslán identifikační „pin-kód“ od České spořitelny. Tato sociální karta má multifunkční význam a využití:
1. Identifikační – sKarta je vybavena fotografií osoby a dále jsou zde zakódovány i osobní údaje (pozor – bez speciální
čtečky nelze dekódovat). Jedná se tedy o průkaz totožnosti, který při úředním jednání může osoba předkládat i místo
současného průkazu totožnosti.
2. Průkaz mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) – sKarta slouží osobám zdravotně postiženým současně jako průkaz mimořádných výhod se všemi výhodami, jako doposud. V roce 2015 bude platnost stávajících průkazů mimořádných
výhod ukončena a dále bude platit pouze výše uvedená sociální karta.
3. Platební – sKarta je plnohodnotným platebním nástrojem, slouží k výběru hotovosti v bankomatech a jejím prostřednictvím je možné platit také v obchodech.
4. Ochranná funkce – osobní údaje, mimo jména, příjmení a zveřejněné fotografie, jsou instalovány s využitím ochranných prvků (jsou zakódovány). Při ztrátě této karty ji tedy nelze zneužít.
Podle oficiálního sdělení MPSV by v druhé polovině roku 2012 mělo dojít ke zkušební distribuci Karty sociálních systémů
u vybraných skupin osob. Masová emise sKarty má nastat od roku 2013.
Mgr. Josef Kočí
sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Kardiologická klinika, Lékařský odborový klub Vás zvou na

Tenisový turnaj ve čtyřhrách
v sobotu 22. 9. 2012 od 9 hodin
na tenisových dvorcích TK Spartak Ústí nad Labem

Přihlášky: jiri.kalhous@mnul.cz do 15. 9. 2012.
Startovné: 200 Kč za pár.
Pravidla: alespoň jeden z dvojice musí být zdravotník, hrací systém bude upřesněn podle počtu
přihlášených, míče Wilson US Open. Výtěžek ze startovného bude věnován nadaci Člověk v tísni.
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Rezidenční místa pro lékaře – projekt č. 1
Krajská zdravotní, a. s. – odbor Centra výchovy a dalšího vzdělávání, ve spolupráci s odborem Koordinace projektů, získal dotaci
z MZ ČR na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni. Dotační program je zaměřen na poskytnutí finanční podpory absolventům lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni.
Dále pak poskytnutí finanční podpory lékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří již část specializační přípravy v základním
kmeni absolvovali.
K 31. 7. 2012 bylo schváleno již 33 rezidenčních míst, 9 žádostí je zatím v řízení na MZ ČR.
Rozdělení získaných rezidenčních míst dle OZ:
Děčín

Chomutov

Most

Teplice

MNUL

5

4

7

3

14

Výše dotace na základní kmen činí 5 000 Kč/měsíc/rezident. Finanční prostředky jsou MZ ČR uvolňovány pololetně. První uvolnění prostředků již proběhlo v červnu 2012 v částce 1 210 000 Kč.
Mgr. Ludmila Šubrtová a Mgr. Vlasta Mikšová, Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

„Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence“
Certifikovaný kurz pro nelékaře
V měsíci červnu 2012 byl v Krajské zdravotní, a. s. realizován poslední certifikovaný kurz „Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence“, který byl
spolufinancován z ESF (Evropský sociální
fond) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Kurz úspěšně absolvovalo 50 účastníků
– všeobecné sestry a porodní asistentky
z Krajské zdravotní, a. s. Zaměstnanci
tím získali zvláštní odbornou způsobilost např. k pedagogickým činnostem
v rozsahu samostatného vedení, koordinace a hodnocení praktického vyučování
a odborné praxe v oblasti ošetřovatelství nebo porodní asistence studentů

středních, vyšších odborných a vysokých
škol nebo specializačního vzdělávání
v oboru své specializace nebo v souvislosti s adaptačním procesem nově nastupujících zaměstnanců, přitom zejména
Mentor:
• vytváří optimální podmínky pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe;
• organizuje a řídí výukový proces
v souvislosti s odbornou praxí;
• koordinuje a reguluje praktické činnosti a výkony vzdělávaných;
• průběžně hodnotí dosahované znalosti (vědomosti a dovednosti);

• provádí výstupní evaluaci vzdělávacího procesu a zpracovává závěrečné
hodnocení účastníků vzdělávacího
procesu.
Kurz byl hodnocen účastníky velice kladně dle hodnotících dotazníků.
Odbor Centra výchovy a dalšího vzdělávání podal opět žádost do výběrového
řízení na realizaci kurzu a proškolení 100
účastníků. Pokud vyhrajeme výběrové
řízení, první kurz bude otevřen v říjnu
2012.
Mgr. Ludmila Šubrtová
a Mgr. Vlasta Mikšová,
Centrum výchovy a dalšího
vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

web: www.vzdelavani-zdravotniku.cz
e-mail: info-nelekari@vzdelavani-zdravotniku.cz
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Konec lázní hrazených pojišťovnou?
Kdepak, i po novele vyhlášky komplexní
lázeňská péče zůstává!
placená inzerce

V poslední době se stále častěji objevují zprávy o připravovaných omezeních lázeňské péče
hrazené ze zdravotního pojištění. Řada z nich dokonce tvrdí, že tzv. lázně na křížek úplně
zaniknou. V záplavě často protichůdných vyjádření je pro pacienta i jeho lékaře těžké se
v nich orientovat. Jak se tedy věc má doopravdy?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu vyhlášky
o lázeňské péči. Navrhuje:
–– omezit počet opakování léčby,
–– některým diagnózám hradit pouze léčení (tzv. příspěvková lázeňská péče),
–– a několik málo diagnóz z nároku na lázně vyřazuje.
Žádný konec lázní od pojišťovny se tedy nekoná, jen pravidla se upraví podle závažnosti
onemocnění. Zatím vše platí stejně jako v předchozích letech, tento návrh na změnu vyhlášky musí totiž ještě projít tzv. připomínkovým řízením a začne platit nejdříve v polovině
letošního roku. V prvních měsících roku 2012 se tedy v lázeňské léčbě, hrazené zdravotními pojišťovnami, nic nemění. A do budoucna rozhodně platí, že komplexní lázeňská péče
i po novele indikačního seznamu zůstane zachována!

Co tedy dělat pro pobyt v lázních?
–– Informujte se u svého lékaře a následně ve vaší zdravotní pojišťovně,
–– nebo oslovte přímo lázně, jsou k dispozici programy, které si můžete dopřát jako samoplátce bez závislosti na pojišťovně za zvýhodněných podmínek.
V Ústeckém kraji to jsou Lázně Teplice v Čechách, které připravily nový léčebný program
Vitalita. Pobyt Vitalita představuje časově i finančně dostupnou lázeňskou péči, kterou může
využít každý, jehož indikace bude nějak dotčena novou vyhláškou. Podmínkou cenového
zvýhodnění pro pojištěnce tuzemských zdravotních pojišťoven je čerpání pobytu v délce
minimálně dvou týdnů, které jsou z hlediska léčebných výsledků nutností. Bližší informace
vám sdělí na tel.: 417 977 444.
Ing. Yveta Slišková
členka představenstva Svazu léčebných lázní ČR

			

Stalo se tak požitím neznámých druhů
hub, nebo došlo k záměně při jejich určení. Všeobecné bezpečnostní pravidlo říká
„Co neznám, nesbírám“. Situaci neřeší ani
teoretická výprava s atlasem hub do lesa.
V případech, kdy si sběrač není jistý svým
hodnocením, vyplatí se, zejména houbu,
nesbírat (nechat ji stát pro jiného, který
nad ní zajásá), nebo se poradit s odborníkem z mykologické společnosti, pokud
je takový v dosahu. Kritickým bodem
sběru hub je také jejich transport. V parném počasí se houby, sbírané do igelitky, poměrně rychle kazí a i osvědčené
druhy po úpravě mohou mít jiné vlastnosti. Ty se projeví po jejich konzumaci.
Zásadními prvotními potížemi, při požití
nevhodných hub, jsou žaludeční nevolnost, průjem a zvracení. U naší nejjedovatější houby, Muchomůrky zelené, se až

Maxihřiby z Krušných hor Jiřiny Abelesové (Nemocnice Most)
v rozmezí 12–24 hodin dostavují potíže,
které mohou způsobit smrt či doživotní
zdravotní problémy. V případech požití
dalších příbuzných hub, jako je i Muchomůrka tygrovaná, může dojít k popsaným
průvodním jevům jako u ostatních jedovatých druhů, navýšených o halucinace, poruchy vědomí či bezvědomí. Co je
na sběru hub však pozitivní, je zejména

pobyt v přírodě, čerstvý lesní vzduch
a odpočinkový čas věnovaný procházce
lesem. Další nespornou výhodou při sběru hub je skutečnost, že hříbek, kozáka,
křemenáče, babku a lišku pozná snad
každý. Tady nebezpečí nehrozí. Přejeme
úspěšný lov bez nehod.
redakce Infolistů

Úrazové centrum KZ, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. pořádá Odbornou konferenci

60.

mezinárodní den alzheimerovy choroby

1. 10. 2012

Houbařská sezóna je v plném proudu
a letos velmi úspěšná. Při sběru hub však
nesmíme přeceňovat své znalosti. Řada
jednotek intenzivní péče po celé republice zaznamenala příjem pacientů s podezřením na otravu houbami. V několika
případech se jednalo o přímé ohrožení
života.

k 
výročí
samostatné traumatologie v Ústí nad Labem

21. 9. 2012
			

Hrrrrrr na hříbky – víte, co jíte?

Clarion Congress Hotel v Ústí nad Labem
18. října 17.00 hod. – slavnostní program a společenský večer
19. října 9.00–16.00 hod. – odborný program

mezinárodní den lékařů
mezinárodní den seniorů
web: www.vzdelavani-zdravotniku.cz
e-mail: info-nelekari@vzdelavani-zdravotniku.cz

14

www.kzcr.eu

15

Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
17. 9. 2012
20. 9.–13. 12. 2012
20. 9. 2012
20. 9. 2012
25. 9. 2012
2. 10. 2012
4. 10. 2012
8. 10. 2012
9. 10. 2012
16. 10. 2012
17. 10. 2012
17. 10. 2012 – 6. 2. 2013
18. 10.–19. 10. 2012
25. 10. 2012
26. 10. 2012

místo konání

Seminář „Asertivita jako vyzrálý postoj“
Akreditovaný kvalifikační kurz „Sanitář“ – kurz naplněn
Terapeutické metody v gastroenterologii
Seminář „Etika v ošetřovatelské praxi“
Konference „Jak pečovat o pacienta se stomií“
Zdravotnické právo pro nelékaře (pod záštitou
hejtmanky Jany Vaňhové) – akce bez poplatku
Seminář „Základní a rozšířená podpora života
u dospělého a u dětí“ – nácvik KPR
Seminář „Komunikační dovednosti“ – akce naplněna
Seminář „Periferní žilní vstupy“
Podzimní ústecké gastroenterologické sympozium
Seminář „Péče o matku a dítě“
Akreditovaný kvalifikační kurz
„Řidič dopravy nemocných a raněných“
Odborná konference k 60. výročí
samostatné traumatologie v Ústí nad Labem
Základní a rozšířená podpora života
u dospělého a u dětí – nácvik KPR
KORN VIII. (konference registrovaných sester)

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
– vzdělávací centrum
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – kinosál
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
Clarion Congress Hotel v Ústí nad Labem
KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – kinosál
Městské divadlo Chomutov

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

Stipendijní program Nadačního fondu KZ, a. s.
předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s.
vyhlašuje

Stipendijní program
pro akademický rok 2012/2013
Podporováni mohou být studenti
2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního studia:
• v oborech lékařských
• a v oboru farmaceut.
Stipendium ve výši až 7 000 Kč/měsíčně
je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem
na VŠ.

Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena
nejpozději do 10. 10. 2012 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.
odbor personální
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději
do 30. 11. 2012.
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy
naleznete na stránkách:
http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx

Obálku označte „Stipendium“

Lékárna Teplice – Poliklinika
(lékárna Nemocnice Teplice, o. z.)

Od pondělí 3. září 2012 bude mít lékárna pro veřejnost (výdej na recepty, poukazy a volný prodej)
v poliklinice otevřeno do 17.00 hod.

otevírací doba je od pondělí do pátku: 7.30–17.00 hodin.
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: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

