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LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s.,
od založení po současnost.
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou odpovídat nejmodernějším trendům současné medicíny.
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly.
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostupnou zdravotní péči.
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE
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Vážení čtenáři Infolistů,
právě máte v ruce vydání, ve kterém najdete zprávy o dění
v Krajské zdravotní, a. s., za poslední měsíc. Mezi nejvýznamnějšími událostmi bych na prvním místě připomněl deváté
výročí Krajské zdravotní spolu s osmi lety od vzniku Centra robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici. Návštěvníci připomínkové akce k oběma událostem si mohli vyzkoušet,
jaké je to ovládat nejnovější robotický systém da Vinci Xi a také zhlédnout výstavu, která je věnována devítileté činnosti největšího poskytovatele zdravotní péče
v Ústeckém kraji. Výstava je k vidění v Atriu ústecké Masarykovy nemocnice až
do konce letošního roku. Naši společnost opět navštívil ministr zdravotnictví České
republiky MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, který již v červnu letošního roku zavítal na onkologii ústecké Masarykovy nemocnice. Nyní se na vlastní oči přesvědčil,
že jsme dodrželi slib a zrekonstruovali v chomutovské nemocnici spolupracující
pracoviště ústeckého Komplexního onkologického centra, což bylo jednou z podmínek k zachování tohoto centra v Ústeckém kraji. V mostecké nemocnici si pan
ministr prohlédl nově zrekonstruované nemocniční pavilony a navštívil rekonstruovaná oddělení porodnice a šestinedělí. Nechybí ani pravidelný seriál. Přečíst si
tak můžete poslední díl věnovaný sesterské péči v našich pěti nemocnicích. Tímto
bych chtěl zároveň poděkovat všem hlavním sestrám nejen za zajímavé pohledy
na sesterskou profesi, ale především za náročnou práci všech zdravotních sester
našich nemocnic. Zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní se mohou také pochlubit několika prvenstvími v rámci České republiky. V září letošního roku to byla
Oční klinika Masarykovy nemocnice, jejíž tým v čele s přednostkou MUDr. Ivanou
Liehneovou, Ph.D., jako první v České republice odoperoval glaukom (šedý zákal
oka) pomocí nového typu laserového systému. Naši zdravotníci se rovněž zapojili do taktického cvičení při simulovaném pádu letadla, které prověřilo spolupráci
jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje včetně
našich nemocnic. Firemní časopis Infolisty, to ovšem nejsou jen zprávy z proběhlých akcí, ale také odborné články. Za zmínku určitě stojí informace, jak důležitou
zbraní proti chřipce je očkování. V časopise také najdete inzerát Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní pro rok 2016/2017, který ve spojení se
stipendijním programem Ústeckého kraje nabízí studentům zdravotnických oborů
zajímavou podporu. Nechybí ani odborné akce pořádané Vzdělávacím institutem
Krajské zdravotní nebo oblíbená odpočinková rubrika s fotosoutěží, do které můžete přispět svým snímkem i vy. A to je jen výčet z toho, co nové číslo našeho firemního časopisu obsahuje.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Návštěva ministra zdravotnictví v našich nemocnicích
Krajská zdravotní, a. s.
Ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,
za doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, navštívil modernizované prostory pracovišť Komplexního onkologického centra (KOC) a Nukleární medicíny v chomutovské nemocnici. Ministrova
návštěva pokračovala prohlídkou rekonstruovaných pavilonů nemocnice v Mostě.

onkologických center v České republice.
Přitom v době, kdy nastoupilo nové představenstvo, byla onkologie v Ústeckém
kraji na zhroucení. Zástupci Krajské zdravotní jednali postupně se třemi ministry
zdravotnictví, všichni slibovali navrácení

Předseda představenstva Ing. Jiří Novák předal ministrovi zdravotnictví MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA,
dopis, ve kterém žádá o podporu vybudování Komplexního kardiovaskulárního centra v Ústí nad Labem
„Velmi oceňuji, co všechno se zde povedlo, a chci poděkovat, že se Krajská zdravotní právě rozvoji onkologie věnuje a zainvestovala do něj významné prostředky.
Technický stav pracovišť je na zcela jiné
úrovni, než tomu bylo před několika lety.
Věřím, že to ocení i pacienti a přeji lékařům, ať se jim daří pacienty, kteří přijdou
s nepříznivou diagnózou, uzdravovat,”
řekl ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.
„Jsem rád, že se nám podařilo v kraji zachovat Komplexní onkologické centrum.
Úspěchem je, že podmínky pro jeho zachování splnilo jak pracoviště ústecké

nemocnice, tak té chomutovské. A právě
tyto zrekonstruované prostory vybavené
nejnovější technikou a špičkový odborný
personál zajistí co nejlepší a nejdůstojnější podmínky léčby pacientů v našem
kraji,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček
při návštěvě zmodernizované chomutovské onkologie.
„V roce 2014 došlo k přičlenění chomutovské onkologie, jako spolupracujícího
pracoviště podle Věstníku Ministerstva
zdravotnictví ČR, ke Komplexnímu onkologickému centru Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,
které je jedním ze třinácti komplexních

onkologického centra, ale povedlo se to
až za přispění současného ministra Svatopluka Němečka, po dramatickém jednání v parlamentu. Za jeho postoj a podporu mu proto velmi děkuji,“ řekl Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., který zároveň ministrovi
předal dopis s žádostí o rozšíření statutu současné Kardiologické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice na Centrum
komplexní kardiovaskulární péče, a tím
o podporu vzniku pracoviště kardiochirurgie. V Ústeckém kraji, oproti jiným krajům, takové centrum chybí.
pokračování na str. 6
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Nemocnice Most

Sesterská péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
„Lásku, vlídnost a bratrský soucit potřebuje nemocný někdy více než
všechny léky.“
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Alena Boková
Mým úkolem je navázat na mé kolegyně,
které se vyjádřily o práci sestry a celkově o ošetřovatelské péči v Krajské zdravotní, a. s., velmi pěkně. Vše, co bylo
potřebné říci, již bylo v předešlých příspěvcích řečeno – celoživotní vzdělávání zdravotních sester, empatický přístup
k pacientovi, profesionální chování a další atributy současné zdravotní sestry. Legislativní požadavky, při srovnání s minulostí, kladou na sestru mnohem vyšší
nároky. Středoškolské vzdělání, které dříve bylo dostačující, již nevyhovuje a sestry, které chtějí pracovat samostatně
a být plnohodnotným partnerem lékaři,
pokračují ve vysokoškolském studiu. Domnívám se, že je to správná cesta, vždyť
mnoho zdravotních sester je odborníkem
na svém místě a dokáže se svými zkušenostmi držet krok s lékařem. Složitou
přístrojovou techniku na jednotkách intenzivní péče, nejmodernější laboratorní
technologie, ale i běžnou ošetřovatelskou péči o pacienta, to všechno zvládají
zdravotní sestry, radiologičtí asistenti,
porodní asistentky, zdravotní laboranti,
nutriční terapeuti, zdravotní asistenti,
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fyzioterapeutky a ergoterapeutky i další
profese. Nesmím a nechci opomenout
práci nižšího zdravotnického personálu, ošetřovatelek a sanitářů, bez jejichž
každodenní pomoci by nebyl zajištěn
chod na operačních sálech, klinických
odděleních a dalších provozech, jichž
jsou nedílnou součástí. Práce každého
z nich je nesmírně důležitá a velmi si jí
vážím.
ZDRAVOTNÍ SESTRA NÁS DOPROVÁZÍ
PO CELÝ ŽIVOT
Pokud si mladý člověk vybere profesi
zdravotní sestry, jistě má pro toto rozhodnutí důvody. Je to určitá jistota zaměstnání, nemoci nás provázejí od nepaměti
a široké možnosti práce v tomto oboru
jsou neoddiskutovatelné. Ale přiznejme
si, toto není hlavní důvod. Tím hlavním
důvodem je pomoc lidem. Mnoho budoucích sestřiček se rozhodne pro tuto
práci na základě pozitivní osobní zkušenosti, kdy o jejich blízké pečoval empatický zdravotnický personál. Vysoká odbornost, vývoj a trendy ve zdravotnictví,
to vše také láká mnoho zájemců o tuto

profesi. V posledním výzkumu Centra
pro výzkum veřejného mínění z ledna
letošního roku zaujímá v žebříčku nejprestižnějších profesí povolání zdravotní
sestry třetí místo, za profesí lékaře a vědce. V době před rokem 1989 zaujímala
profese zdravotní sestry místo šesté,
kdy ji mimo jiné „předhonili“ vojáci, policisté a účetní. Ale žebříčky jsem vlastně ani nechtěla zmiňovat. Je tak málo
profesí, které člověka provázejí celým
životem od jeho počátku až do samého
konce. Uvědomujeme si, že jedinou takovou profesí je zdravotní sestra? Profese
a místo lékaře je jasné, ale není to snad
sestra, která je partnerem lékaři a která
stráví s pacientem mnohem více času? Je
to sestřička, či spíše porodní asistentka,
která pomůže dítěti na svět, dětská sestra, která ošetří dítě v prvních okamžicích
života. Je to sestřička, která ošetří rozbitá
kolena, pohladí a drží za ruku, když nás
něco bolí. Pečuje nejen o onkologicky nemocné děti, o naše těžce nemocné staré rodiče, když nemůžeme opustit naše
zaměstnání a zůstat s nimi doma. Ale je
to i sestřička, která člověka doprovází
na jeho poslední cestě a uleví mu od bolesti. Naše povolání má tak blízko k lidské radosti i utrpení a bolesti.
NÁROČNOST PROFESE ZDRAVOTNÍ
SESTRY
Nastoupila jsem do akciové společnosti
Krajská zdravotní, odštěpného závodu
Nemocnice Most, poměrně nedávno, ale
sama se vracím po letech tam, kde moje
profese zdravotní sestry kdysi započala.
V Mostě jsem vystudovala pomaturitní nástavbové studium v oboru ženská
sestra a nyní je příjemné se po letech
setkat s těmi, kteří byli kdysi mými učiteli. Pracovala jsem na gynekologicko-porodnickém oddělení a poté jsem
zakotvila na dlouhé roky na centrálním
příjmu. Tady si člověk uvědomí, jak je
důležitý první kontakt pacienta se zdravotnickým zařízením a jak málo stačí, aby
pacient získal pozitivní či naopak negativní zkušenost, která prezentuje navštívené zařízení. Tyto prožitky si pacient
odnáší a je na něm, zda znovu nemocnici

navštíví. Úsměv, vlídné slovo, empatický
přístup a porozumění sestřičku nic nestojí a přesto dokáže nemocnému člověku ulehčit pobyt v nemocnici. Sestry
jsou matky, manželky i dcery, které se
ne vždy dokáží přenést přes své osobní
starosti a trápení. Někdy je to hodně těžké. Náročná práce po psychické i fyzické
stránce, někdy nekonečně dlouhé noční
a víkendové služby u těžce nemocných,
únava a přepracování, nedostatečné finanční ohodnocení a v poslední době
stále se zvyšující agresivita pacientů,
kteří si nevybíravým chováním vymáhají ošetření. Bohužel, kurzy sebeobrany
jsou organizovány pro zdravotníky napříč
všemi nemocnicemi v naší republice.

jsem měla velmi ráda, přesto jsem se rozhodla vrátit do regionu, ve kterém celý život žiji, a do nemocnice, kde jsem kdysi
před lety začínala. I v Mostě nyní přede
mnou stojí, tak jako před pár lety v Praze, nové úkoly. Od mého nástupu jsem
příjemně překvapena velkým zájmem
uchazečů o práci v mostecké nemocnici. Vnější rekonstrukce tří pavilonů je již
hotová, nyní se pracuje na rekonstrukci
vnitřního vybavení. Pokračujeme pomalu, ale o to víc nás těší úspěchy, například nedávno otevřené nově zrekonstruované oddělení šestinedělí. V přípravě je
vybudování dvou nových oddělení NIP
a DIOP a též lůžkového rehabilitačního
oddělení. Moc bych si přála, abychom

Nová moderní technika patří neodmyslitelně ke kvalitní
sesterské péči
Útoků na zdravotníky je čím dál víc,
od hrubých nadávek a výhrůžek až po fyzické napadení a agresi. Myslím, že i toto
je jeden z důvodů, proč tak málo zdravotnických asistentů a zdravotních sester
hledá po absolutoriu práci v oboru, který vystudovali a ve zdravotnictví pak chybí. Snaha vedení zdravotnických zařízení
zajistit zdravotnickému personálu dostatečnou ochranu není u všech pravidlem.
Poslední čtyři roky jsem pracovala v onkologickém zařízení v Praze. Svoji práci

v Mostě vybudovali důstojnou recepci,
která usnadní orientaci návštěvníkům
nemocnice, aby byly zvelebeny vnitřní
haly i čekárny a hlavně aby byla dokončena rekonstrukce dětského oddělení. Pozitivní je přístup Krajské zdravotní, a. s.,
k celoživotnímu vzdělávání zdravotníků,
které je podporováno ve všech odštěpných závodech. V privátní sféře to někdy
bývá problém, šetří se všude, ale ne vždy
je to ku prospěchu věci. Těší mne zájem
a spolupráce zdravotnického personálu
před dlouho očekávanou akreditací Spojené akreditační komise České republiky,
která nás čeká v nejbližších měsících.
Tento krok nás posune v kvalitě poskytované péče opět o stupínek výše.

Zdravotním sestrám při péči o pacienty pomáhají
nové moderní postele, které si mohou nemocní sami
napolohovat

PODĚKOVÁNÍ
Můj příspěvek uzavírá malý seriál představení sesterské péče v nemocnicích Krajské
zdravotní, a. s. Proto chci poděkovat personálu, který pracuje na odděleních, která
jsou rekonstruována a přitom musí dodržet vysoký standard poskytované péče. Chci
poděkovat i ostatním, kteří, jak tvrdím, nejsou jen „obyčejnými pěšáky v armádě“
zdravotnického personálu a jejich místo je nenahraditelné. Těm, kteří ještě váhají,
zda se chtějí vrátit do zdravotnictví z jiného oboru, kam odešli, ale i těm, kteří přemýšlejí o uplatnění v KZ, a. s., proto vzkazuji, „Přijďte mezi nás!“ Práce zdravotní sestry
je velmi náročná, ale báječně vás hřeje pocit, že jste pomohli, pochopili, dali naději,
ulevili od bolesti, zachránili. Oči pacienta to prozradí.
Mgr. Alena Boková, hlavní sestra Nemocnice Most, o. z.
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Návštěva ministra zdravotnictví v našich nemocnicích
Krajská zdravotní, a. s.

pokračování ze str. 3
který umožňuje nejmodernější metody modulační (IMRT) a obrazem řízené
(IGRT) radioterapie a tím výrazně zdokonaluje léčebné ozařování. Současně s lineárním urychlovačem byl zaveden i nový
plánovací systém MONACO. Umožňuje
plánovat nejmodernější ozařovací techniky a nový verifikační systém MOSAIQ,
který monitoruje správné nastavení ozařovače dle ozařovacího plánu a pacienta.
Díky nové moderní přístrojové technice
je umožněno přesné ozáření cílového objemu s minimálním dávkovým zatížením
okolních zdravých tkání.

Jako první v rámci návštěvy Krajské zdravotní, a. s., zavítal ministr zdravotnictví
Svatopluk Němeček, MBA, na pracoviště chomutovské onkologie, kterým ho
provedla primářka MUDr. Martina Chodacká
„Divím se, že mohl někdo zpochybňovat,
že v kraji s tak velkým počtem obyvatel by
nemělo být Komplexní onkologické centrum, jako je tomu v jiných regionech,“
zdůraznil ministr zdravotnictví a přijal
od Ing. Jiřího Nováka dopis s požadavkem na zahájení cesty k dalšímu úkolu,
který si Krajská zdravotní stanovila, získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče.
Po prohlídce chomutovských oddělení
onkologie a nukleární medicíny ministr
zdravotnictví a hejtman zhlédli prezentaci, kterou připravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, spolu
s MUDr. Martinou Chodackou, primářkou
Onkologického oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., a MUDr. Alešem Chodackim, primářem Oddělení
nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice
Chomutov, o. z.
Krajské zdravotní, a. s., se podařilo pro
modernizaci chomutovského KOC zajistit značné prostředky. KOC Krajské zdravotní, a. s., v Nemocnici Chomutov, o. z.,
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zahájilo 24. listopadu 2015 klinický
provoz nového lineárního urychlovače.
Jedná se o nejnovější generaci ozařovací
techniky – tzv. duální lineární urychlovač,

Lineární urychlovač v celkové finanční výši 85 806 908 Kč pořídila Krajská
zdravotní, a. s., (KZ) z projektu s názvem:
„Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s.“, realizovaného za přispění evropských dotačních
prostředků prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad
ve výši 71 140 675,965 Kč a spoluúčasti
14 666 232,035 Kč. Dále byl z projektu
s názvem: „Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – pořízení

Ministr zdravotnictví zavítal v rámci návštěvy Krajské zdravotní, a. s.,
také do mostecké nemocnice

přístrojů“ v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR pořízen také lineární
urychlovač v hodnotě 56 204 500 Kč, přičemž poskytnutá výše dotace činila 47 773 825 Kč a spoluúčast
8 430 675 Kč. Klinický provoz přístroje byl zahájen
30. března 2016.
Díky Regionálnímu operačnímu programu Severozápad
a jeho podpoře projektu „Zdravotnické přístroje pro
KZ, a.s. – 2015“ byl pořízen analgetický rentgenový
přístroj za 9 438 000 Kč s dotací ve výši 8 022 300 Kč,
spoluúčast byla 1 415 700 Kč. Přístroj byl uveden do klinického provozu 15. února 2016.
Díky projektu „Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s.
– 2015“, realizovaného v rámci regionálního operačního programu, získala Krajská zdravotní, a. s., dotaci
ve výši 15 838 900 Kč na zakoupení rentgenového simulátoru v celkové ceně 18 634 000 Kč, spoluúčast činila 2 795 100 Kč. Přístroj uvedlo ústecké onkologické
oddělení do klinického provozu 11. února 2016.
pokračování na str. 8

Na snímku (zleva) ministr zdravotnictví České republiky
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák

Na snímku (zprava) hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák, ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, a primář oddělení nukleární medicíny
MUDr. Aleš Chodacki
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Návštěva ministra zdravotnictví v našich nemocnicích
Krajská zdravotní, a. s.

pokračování ze str. 7
Celkové investice do Onkologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., přesáhly 171 milionů korun.
Modernizované prostory konvenční nukleární medicíny včetně laboratoře pro
přípravu radiofarmak v Nemocnici Chomutov, o. z., představila Krajská zdravotní, a. s., 2. června 2016.
Nákup přístroje hybridní systém
SPECT/CT za 13 847 240 Kč byl podpořen ve výši 85 % z Regionálního operačního programu Severozápad, konkrétně
z projektu s názvem: „Inovace a obnova
zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s.“. Ke spoluúčasti ve výši 15 % bylo
využito navýšení základního jmění Krajské zdravotní, a. s., od Ústeckého kraje.

Zrekonstruované onkologické pracoviště návštěvě představila primářka
MUDr. Martina Chodacká
Spoluúčasti u všech čtyř přístrojů byly
hrazeny z prostředků Ústeckého kraje, kterými z pozice jediného akcionáře
navýšil základní jmění Krajské zdravotní, a. s., právě se záměrem realizace dotačních zdrojů.
Modernizace chomutovské onkologie si
vyžádala rekonstrukční a stavební práce za celkem 962 000 Kč, především
Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí
izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické
radiologie, která je založena na anatomii,
nukleární medicína umožňuje získávat
informace nejen anatomické, ale hlavně
o orgánových funkcích či metabolizmu.
Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou
prostory s deklarovanou třídou čistoty,
v nichž je možno připravit léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na nukleární medicíně.
Do rekonstrukce a modernizace
obou chomutovských pracovišť KOC
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šlo o stavební připravenost pro lineární
urychlovač včetně zázemí pro pacienty, výměnu oken a dveří, ale například
i opravy chodeb a čekáren či hlavního
vchodu do objektu. Další náklady, především na vybavení novým inventářem,
dosáhly 295 283 Kč. Obě tyto částky zaplatila Krajská zdravotní, a. s., z vlastních
zdrojů.
investovala Krajská zdravotní, a. s., více
než 196 milionů korun.
Poslední přístroj v rámci KOC Krajské
zdravotní, a. s., byl uveden do klinického provozu 11. července 2016. Je jím
skener PET/CT na pracovišti KOC Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí, který využívá oddělení nukleární medicíny.
Krajská zdravotní, a. s., přístroj zakoupila
v rámci projektu s názvem: „Komplexní
onkologické centrum KZ, a.s. – pořízení přístrojů“, financovaného z 19. výzvy Integrovaného operačního programu – Ministerstva zdravotnictví ČR,

V souvislosti s pořízením přístroje proběhly nejen úpravy potřebných prostor,
ale také souvisejících čekáren, komunikačních a dalších obslužných prostor
v celkové výši 6,43 milionu Kč z vlastních
zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Úpravy byly
dokončeny v březnu 2015 a jejich realizace trvala čtyři měsíce.

Prohlídka přístrojového vybavení

Zcela z prostředků Krajské zdravotní, a. s., konkrétně za 2,86 milionu Kč,
byla vybudována laboratoř pro přípravu
radiofarmak. Vybavení této laboratoře
za 2 miliony Kč nakoupila Krajská zdravotní, a. s., rovněž z vlastních zdrojů.
za 68 423 806,00 Kč. Dotace ve výši
85 % činila 58 160 235,10 Kč. Zbylých
15 % ve výši 10 263 570,90 Kč uhradila Krajská zdravotní, a. s., z navýšení
základního jmění od Ústeckého kraje.
Přístroj spojuje dvě diagnostické metody v jednu, a to pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii
(CT), které se provádějí téměř současně.
Vyšetření je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny
a může pomoci k důkladnější diagnostice nemoci. Je využíváno nejen při volbě
správné terapie, ale i ke kontrole účinků
zvolené léčby a k pacientovi je šetrnější.

Na snímku ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluk
Němeček, MBA, a primář MUDr. Aleš Chodacki při návštěvě oddělení
nukleární medicíny

Zahájením provozu PET centra a přístroje PET/CT
v pavilonu V Podhájí splňuje Komplexní onkologické centrum všechny podmínky pro udržení
statutu. Krajská zdravotní do KOC v ústeckém
V Podhájí s onkologickým oddělením a oddělením nukleární medicíny, v první a druhé dokončené etapě rekonstrukce a modernizace, investovala s důsledným využíváním dotačních titulů již
kolem čtvrt miliardy korun. Připomeňme ještě,
že rekonstrukce onkologického pavilonu ústecké
Masarykovy nemocnice vstupuje do další etapy
modernizace. Budova získá novou fasádu a zateplení, po kterém dojde k vybudování lékárny
v pavilonu a poté přijde na řadu rekonstrukce
stávajícího parkoviště, které se rozroste o nová
místa.
Z Chomutova se přesunul ministr zdravotnictví
Svatopluk Němeček v doprovodu hejtmana Oldřicha Bubeníčka do Mostu. Prohlédl si v loňském
roce modernizované pavilony zdejší nemocnice,
která se rekonstrukce dočkala po čtyřiceti letech
od výstavby areálu. Mimo oblast přístrojové obnovy šlo o nejrozsáhlejší jednorázovou investiční
akci v devítileté historii Krajské zdravotní. Hodnota veřejné zakázky vzešlá z otevřeného výběrového řízení byla na úrovni 150 milionů korun.
Rekonstrukce probíhala ve fázích za plného provozu. Projekt byl ukončen v říjnu 2015, prakticky
rok po zahájení.
Akce byla prvotně připravována a směřována
do Operačního programu Životní prostředí v rozsahu zateplení a výměny výplní otvorů. Z důvodu
vyšší míry financování akce z dotačních prostředků však rozhodlo nové představenstvo Krajské
zdravotní o zásadním přepracování původního
projektu a využití dotace z Regionálního operačního programu Severozápad, kterou také Krajská
zdravotní, a. s., úspěšně získala. Výsledkem tak
jsou zateplené budovy, nové fasády a střechy,
kompletně vyměněná okna a dveře, celkem
3 606 ks, a to u pavilonů A, B a C, to vše za účelem modernizace při snížení energetické náročnosti stavebních objektů a samozřejmě i zlepšení
technického stavu a celkového vzhledu. Součástí
rekonstrukce byla též výměna výtahů ve všech rekonstruovaných objektech a rekonstrukce sociálních zařízení včetně nových připojovacích a stoupacích rozvodů vody a kanalizace.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

9

Den otevřených dveří k 8. výročí založení Centra robotické chirurgie,

začala i výstava k 9. výročí vzniku společnosti
Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala v Atriu pavilonu A ústecké Masarykovy nemocnice v pátek 2. září 2016 Den otevřených dveří k 8. výročí založení Centra robotické
chirurgie (CRCH) a zahájila také výstavu, která připomíná devět let od vzniku akciové
společnosti sdružující páteřní nemocnice regionu.

Zprava předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák,
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, přednosta kliniky
urologie a robotické chirurgie MUDr. Jan Schraml, Ph.D., a ředitel zdravotní péče
ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne
Výstava přibližuje na 16 panelech dosavadní devítiletou historii Krajské zdravotní po současnost. „V roce 2007 vzniklo
unikátní zdravotnické zařízení, jehož
prostřednictvím je občanům Ústeckého
kraje dostupná síť pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly
svou kvalitou odpovídat nejmodernějším
trendům současné medicíny. Cílem výstavy je upozornit na významné změny

V rámci výročí KZ, a. s., proběhla
prezentace společnosti v učebně
Vzdělávacího institutu KZ
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a momenty, které se od roku 2007 zrealizovaly,“ řekl Ing. Jiří Novák. „V současnosti je Krajská zdravotní dynamicky se
rozvíjející společností, která nemá v rezortu zdravotnictví v České republice obdoby. Jsem rád, že jsem mohl být poslední čtyři roky její součástí,“ dodal.
„Deváté výročí vzniku Krajské zdravotní
a osmé výročí ústecké robotické chirurgie

Výstava k výročí KZ, a. s.

je vhodnou příležitostí k tomu, abychom
udělali bilanci dobrých výsledků společnosti za poslední roky. Krajská zdravotní
se stala špičkovým zdravotnickým zařízením co do přístrojového vybavení i co
do personálního obsazení. Věřím, že tento pozitivní posun vnímají i pacienti a občané kraje. Současnému vedení se podařilo udržet v posledních letech i kladné
výsledky hospodaření," shrnul hodnocení zástupce a 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září
2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. 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.
Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad
Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici
Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem
na geografické rozmístění v regionu tvoří
nemocnice jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.
Na Dni otevřených dveří, který Krajská
zdravotní uspořádala i v souvislosti s 8. výročím vzniku Centra robotické
chirurgie, měla veřejnost možnost seznámit se s nejmodernějším robotickým

Představení nového operačního stolu
Trumpf TruSystem 7000dV

systémem da Vinci Xi včetně nového operačního stolu Trumpf TruSystem 7000dV.
Stůl je první a zatím jediný v České republice a v ústecké Masarykově nemocnici proběhla jedna z jeho prvních instalací na světě.
Centrum robotické chirurgie při Klinice
urologie a robotické chirurgie ústecké
Masarykovy nemocnice zahájilo svou
činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce
tumoru ledviny. Centrum má své školicí
centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední
a východní Evropy. Od roku 2009 do roku
2015 byly operatérům k dispozici dva
robotické systémy da Vinci. V květnu
loňského roku je nahradil nejmodernější
dvoukonzolový robot série da Vinci čtvrté
generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední
Evropě. Nejmodernější model robota
přinesl významné vylepšení vzdělávání
nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem-instruktorem sdílet reálnou operaci.
„Od roku 2008 má Centrum robotické
chirurgie za sebou 2 150 výkonů s asistencí robotického systému da Vinci.

Pohled na operační nástroj přes
konzoli robotického systému
da Vinci Xi

Drtivá většina z nich představovala odstranění karcinomu prostaty. Takových
operací zde proběhlo 1 616. Dalšími indikacemi, při kterých se používá robotický systém da Vinci jsou kromě radikální
prostatektomie nádorová onemocnění
ledvin, anatomické anomálie močových
cest a radikální cystektomie – operace
močového měchýře pro pokročilý nádor.
V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace tlustého střeva pro karcinom,
tedy nízká resekce rekta, a žaludku. Tým
ORL provádí operace kořene jazyka. Při
radikálních hysterektomiích, tedy operacích dělohy pro nádor, robota používají
gynekologové,“ přiblížil MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie
a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z.
Pro CRCH letos pořídila Krajská zdravotní operační stůl Trumpf TruSystem
7000dV za bezmála dva miliony korun
(1 863 400 Kč z vlastních prostředků
+ 121 000 Kč byl finanční dar neúčelový).
Je unikátní svým přímým propojením přímo s robotickým systémem da Vinci Xi.
Toto propojení umožňuje měnit polohu
pacienta i během operace se zavedenými

Návštěvníci Dne otevřených dveří
si vyzkoušeli tréninkový modul
robotického systému da Vinci Xi

robotickými nástroji. Díky synchronizaci
a přímému propojení s robotem je změna polohy pacienta přímo následována
změnou postavení robotických ramen,
která se zcela přizpůsobují – synchronizují s polohou stolu.
„Systém umožňuje na displeji zobrazovat ve stupních nastavení podélného či
příčného sklonu. Díky tomu si lze přesně
standardizovat postavení stolu pro každou fázi operace, nikoliv odhadem, jak
tomu bylo dříve. Další velkou výhodou
nového operačního stolu je jeho vyšší
nosnost a je zcela využitelný i u ostatních urologických operací probíhajících
na sále, tzn. jak k otevřené, tak miniinvazivní urologické operativě. Je tedy možné konstatovat, že operační stůl Trumpf
TruSystem 7000dV je pro urologii zcela
univerzální,“ vyzdvihl přednosta kliniky
unikátnost zatím posledního významného přírůstku Centra robotické chirurgie.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
Fotografie z akce najdete na
www.kzcr.eu

Zahájení výstavy k výročí Krajské
zdravotní, a. s.
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Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní otevřela oddělení sportovní medicíny
Krajská zdravotní, a. s., otevřela v ústecké Masarykově nemocnici nové oddělení
sportovní medicíny, které bude poskytovat komplexní zdravotní péči o rekreační
i závodní sportovce všech věkových kategorií různé výkonnosti v regionu Ústeckého
kraje. Široká problematika sportu vedla Krajskou zdravotní, a. s., k užší spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), deklarované memorandem
o spolupráci, uzavřeném mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně a Krajskou
zdravotní, a. s. Zdravotní péče daného rozměru bude poskytována v úzké spolupráci
s ostatními interními i chirurgickými obory ústecké Masarykovy nemocnice.

zdravotní, a. s., při slavnostním otevření
oddělení 14. září 2016.
„Oddělení sportovní medicíny v kraji chybělo a já jsem rád, že se Krajské zdravotní
podařilo realizovat jeden z jejích dalších
cílů. Poděkování patří všem, kteří se o to
zasloužili a těm, kteří budou na oddělení
pracovat přeji, aby pomohli k uzdravení
co nejvíce sportovců,“ řekl 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
„Univerzita dlouhodobě spolupracuje
s Krajskou zdravotní a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a to, že se zde
podařilo otevřít pracoviště sportovní medicíny je pomyslným kamínkem do mozaiky vzájemné spolupráce. Docenti
a profesoři z Masarykovy nemocnice
přednášejí na Fakultě zdravotnických studií. To je velmi důležité, protože budoucí
zdravotnický personál dostává informace
od špičkových a erudovaných odborníků. Jsme za to velmi rádi, protože vysoká
škola není jen o teoretických poznatcích,

Slavnostní přestřižení pásky
„V případě nového oddělení půjde o komplexní sportovní medicínu. To znamená,
že se nebude starat jen o prevenci, ale
také následně o pacienty po sportovních
úrazech. Oddělení je proto připraveno
spolupracovat se všemi odbornými pracovišti jako je chirurgie, ortopedie a další. I když prevenci, kterou zde budou
lékařští specialisté poskytovat zdravotní
pojišťovny nehradí, je potřeba, aby každý malý žáček prošel vstupní prohlídkou.
Oddělení bude vybavené tak, aby jeho
pracovníci v budoucnu mohli i vyjíždět
za sportovci do oddílů,“ vyzdvihl možnosti nově vzniklého oddělení Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva Krajské

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., při slavnostním
zahájení provozu oddělení sportovní medicíny předal
primáři MUDr. Pavlu Neckařovi symbol oddělení
ale studenti by je měli umět aplikovat
i do praxe,“ zdůraznil doc. Ing. Martin
Novák, Ph.D., prorektor UJEP.
Novým oddělením, které je situováno
do pavilonu „T“, provedl hosty MUDr. Pavel Neckař, primář Oddělení sportovní
medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Mezi hosty byl mj. i fotbalista FK Teplice
Štěpán Vachoušek, sportovní osobnost
Ústeckého kraje.
„Provoz oddělení lze rozdělit do dvou základních oblastí. První z nich je prevence.
Cílem preventivního vyšetření je stanovit
individuální limity jednotlivce vzhledem k sportovní aktivitě. Ve spolupráci
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s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem bude možné provést úzce specializované sportovně specifické testy
pohybových schopností a dovedností
jednotlivců i sportovních týmů. Druhou
oblastí je pohybový aparát. Pacientům
je k dispozici ortopedicko-traumatologická ambulance včetně ultrazvukového
přístroje k diagnostice poranění měkkých tkání. Ambulance je specializována
na léčbu kloubních poruch, které limitují
sportovce ve sportovní aktivitě,“ vysvětlil
MUDr. Pavel Neckař.
Prostory pro Oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, které se nachází v pavilonu T,

bylo nutné stavebně připravit. Cena
za stavební práce dosáhla výše 1,2 milionu Kč. Z investičních prostředků Krajské
zdravotní, a. s., byl za cenu 744 029 Kč
zakoupen ergospirometrický systém BTL
CardioPoint CPET od firmy BTL. Nový ultrazvukový přístroj bude pořízen z dotace
Ministerstva zdravotnictví ČR, zatím zde
pracují se zapůjčeným. Další vybavení
oddělení spolu s dalším dlouhodobým
drobným hmotným majetkem stálo více
než tři čtvrtě milionu korun.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
Fotografie z akce najdete
na www.kzcr.eu

Na snímku zleva předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák, první náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák,
doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., a Štěpán Vachoušek

Rehabilitační místnost oddělení

www.kzcr.eu

Ambulance oddělení sportovní medicíny

Hráč FK Teplice si vyzkoušel zátěžový test
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První operace glaukomu novým typem laserového přístroje v ČR

Masarykova nemocnice

Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
provedl pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., jako první v České
republice unikátní operaci novým typem laserového přístroje, který je určen k léčbě
glaukomového onemocnění. Laserový systém IRIDEX Cyclo G6 je diodový laser, který
aplikuje pomocí kontaktní sondy přes skléru (stěnu oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa.

tlak. U některých pacientů by laserová
operace – mikropulzní cyklofotokoagulace – mohla nahradit trvalé kapání
léků ke snížení nitroočního tlaku,“ dodal
MUDr. Josef Liehne.
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., řekla, že první operaci na laserovém systému IRIDEX Cyclo G6 podstoupil pacient Jindřich Čech z Prahy,
kterému byl diagnostikován glaukom již
před delším časem. „Pan Čech si naši
oční kliniku vyhledal sám. Onemocnění
měl již v pokročilém stadiu. U nás prodělal nejprve chirurgický zákrok a ošetření
laserem jsme udělali jako doplňující,“

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala doplnil, že oční klinika
v ústecké Masarykově nemocnici se jako
jediná v kraji zabývá chirurgií předního
a zadního segmentu oka. „V chirurgii
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glaukomu si dlouhá léta zachovává přední postavení v České republice. Některé
speciální výkony, jako třeba kanaloplastika, se provádí pouze zde. Proto do ústecké Masarykovy nemocnice za léčbou
dojíždějí pacienti z celé České republiky,“ řekl Ing. Petr Fiala.
Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne k unikátní operaci upřesnil, že
laserové systémy se v léčbě glaukomu
využívají dlouhou dobu. „Jedinečností
nového přístroje je, že laserová energie
je přenášena v mikropulzech a nezpůsobuje v očích žádné viditelné změny.
K nitroočním strukturám je ve srovnání
s ostatními metodami šetrnější. Bezpečnost tohoto typu laseru umožňuje
využít operační techniku mikropulzní
cyklofotokoagulace k léčbě glaukomového onemocnění i u pacientů v počínajícím stadiu onemocnění. Cyklofotokoagulace v principu snižuje produkci
nitrooční tekutiny a tím sníží nitrooční

Krajská zdravotní, a. s.
Delegace ze srbského jižního Banátu zavítala do Ústeckého kraje, se kterým má tato
oblast navázány družební vztahy, a to za účelem získání znalostí a zkušeností s využíváním evropských dotačních fondů v oblasti zdravotnictví a sociální péče. V té
souvislosti delegace Srbů navštívila také Krajskou zdravotní, a. s., a prohlédla si vybraná pracoviště ústecké Masarykovy nemocnice, vybavená s přispěním evropských
peněz.

Kardiologickou klinikou provázel MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI

Slavnostní prezentace operace novým typem laserového systému
Operační výkon se uskutečnil za účasti
zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s.
„Oční oddělení získalo statut oční kliniky
na počátku roku 2014. Od samého počátku kliniku vede MUDr. Ivana Liehneová,
Ph.D., která nasbírala zkušenosti v problematice operací glaukomu na nejprestižnějších pracovištích jako je Moorfield
Eye Institut v Londýně a univerzita v Basileji. Oční klinika při ústecké Masarykově nemocnici je největším očním zdravotnickým pracovištěm nejen v Krajské
zdravotní, ale v celém Ústeckém kraji,“
uvedl předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Předávali jsme zkušenosti s využíváním evropských fondů

Operace novým laserovým systémem
řekla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., a dodala: „Samotná operace novým typem laserového přístroje trvá tři minuty. Pacient
nepodstupuje celkovou anestezii, výkon
je prováděn pouze v místním znecitlivění. Zákrok podstupuje ambulantně, takže
po výkonu hned odchází domů.“
„Nejhorší na tomto zákroku bylo u mě
to lokální umrtvení. Pak jsem cítil v oku
pouze šimrání. Chtěl bych poděkovat
paní přednostce, že mi zachránila zrak,“
řekl pacient Jindřich Čech.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Návštěva se uskutečnila za účasti zástupců Oddělení řízení projektů a veřejných
zakázek Krajské zdravotní, a. s., resp.
zástupců Střediska evropských projektů.
Právě s projekty, které byly spolufinancovány z tzv. evropských fondů a které
společnost Krajská zdravotní, a. s., realizovala od roku 2006, seznámila šestici
kolegů ze Srbska prostřednictvím prezentace Mgr. Jitka Salačová. Představeny
byly i projekty, které v současné době
společnost připravuje pro další období.
Součástí návštěvy byla prohlídka Kardiologické kliniky v Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde se členům delegace věnoval přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, který je provedl prostory kliniky a ukázal přístroje,
které Krajská zdravotní, a. s., získala díky
spolufinancování z evropských fondů.
Pro členy delegace byla dále připravena prezentace robotického systému
da Vinci Xi včetně ukázky použití v praxi
prostřednictvím cvičného programu.

Přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D.,
předvedl, jak robot pracuje, popsal, k jakým výkonům je využíván a seznámil
hosty s činností certifikovaného školícího centra robotické chirurgie. Dále delegace navštívila novorozenecké oddělení,
kterým ji provedl MUDr. Ing. Martin Pánek. Závěrem, na přání členů delegace,
proběhla prohlídka heliportu nad ústeckým Emergency.
Návštěva ze srbského jižního Banátu navázala na řadu předchozích setkání, kdy
se srbští lékaři a zástupci zdravotnického managementu seznamovali s činností
nemocnic Krajské zdravotní, a. s., nebo
v těchto nemocnicích pobývali na odborných výukových stážích. Krajská zdravotní, a. s., také v minulosti pomáhala konkrétním nemocnicím ze srbského jižního
Banátu v době po rozsáhlých povodních,
když například darovala nepotřebnou

přístrojovou techniku a další zdravotnické vybavení.
Ústecký kraj již několik let spolupracuje s regionem Jihobanátského okruhu – městy Vršac, Bela Crkva, Pančevo

Delegace zavítala také do školicího
centra robotické chirurgie,
které prezentoval přednosta
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
– v rámci projektů rozvojové spolupráce.
Rok 2016 je ve znamení projektu „Příprava projektových manažerů na fondy
EU a udržování tradičních prvků české
a srbské kultury“. Cílem projektu je zvýšit odborné dovednosti projektových
manažerů v oblasti fondů EU; vydat kuchařku tradičních českých a srbských pokrmů včetně podpory zájmu srbské strany připomenout si a obohatit se o prvky
tradiční české gastronomie a naopak,
a vzájemně prezentovat tradiční jídla
a představit kulturní zvyky. Dalším cílem
aktuálně probíhajícího projektu je podpora navázání kontaktů mezi středními
školami a podpora udržení českého jazyka, kdy se krajané z České besedy Vršac
a z dalších krajanských spolků dostanou
do kontaktu s živým českým jazykem. Finančně projekt opět podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj. Jednou
z partnerských institucí podílejících se
na projektu je Vzdělávací institut Krajské
zdravotní, a. s.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Naši zdravotníci se zúčastnili taktického cvičení
Zdravotníci Krajské zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici, ústecké Masarykově
nemocnici, teplické nemocnici a mostecké nemocnici se ve čtvrtek 8. září zapojili
do taktického cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS) Ústeckého kraje, simulujícího pád dopravního letadla u obce Modlany na Teplicku, které mělo za cíl prověřit spolupráci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého
kraje při řešení hromadného neštěstí. Celkem nemocnice Krajské zdravotní, a. s.,
od krajských záchranářů přijaly 22 pacientů (figurantů) s různými stupni zranění.

Příjem pacienta od leteckých záchranářů
Nejtěžší zraněné záchranáři transportovali na Emergency v ústecké Masarykově nemocnici, protože se zde nachází traumacentrum a cerebrovaskulární
centrum se spádovostí pro celý Ústecký
kraj. „Celkem jsme přijali čtyři pacienty
převážně se simulací těžkých a středně
těžkých zranění. Po převozu jsme figuranty roztřídili podle akutnosti ošetření,
jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Při opravdové nehodě by
po prvotním nezbytném vyšetření přišly
na řadu sály, lůžka jednotky intenzivní
péče a specialisté dalších oborů a klinik,
nejenom traumatologové, kteří samozřejmě byli přítomni při cvičení,“ uvedla primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová. Figuranti byli následně ztotožňováni
příslušníky Policie České republiky.
Figuranty s méně závažnými zraněními
převáželi krajští záchranáři do ostatních nemocnic ve spádu simulované
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letecké katastrofy. „V teplické nemocnici, v jejímž katastru se cvičení simulující pád dopravního letadla odehrálo,

Krajská zdravotní, a. s.

přijali k ošetření celkem šest pacientů.
Jednalo se o figuranty, kteří měli při nehodě utrpět poranění, která si nevyžádala transport přímo na specializovaná
pracoviště,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Také
v děčínské a mostecké nemocnici ošetřil
personál shodně šest „zraněných“. Stejně jako v ústecké Masarykově nemocnici,
i v ostatních nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., zdravotníci spolupracovali
bezprostředně nejen se Zdravotnickou
záchrannou službou Ústeckého kraje, ale
následně i s Policií ČR, která ve zdravotnických zařízeních zjišťovala totožnost
transportovaných pacientů.
Na koordinaci příjmu pacientů ze simulovaného hromadného neštěstí dohlížel
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala spolu s náměstkem pro
zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s.,
MUDr. Jiřím Mrázkem, MHA, který byl
koordinátorem akce, a Jiřím Vondrou,
ředitelem Odboru vnitřních věcí Krajské
zdravotní, a. s., do jehož úseku spadají
záležitosti krizového řízení.
Pacientů se taktické cvičení nijak nedotklo. Po celou dobu byl na všech odděleních a zdravotnických pracovištích přítomen sloužící personál.

Do taktického cvičení byli zapojeni také zdravotníci
děčínské nemocnice

Každý ze zdravotníků byl vybaven reflexní vestou
s označením profesní pozice

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Přednosta kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., instruuje tým zdravotníků při příjmu pacienta

Ošetření pacientů „figurantů“ v teplické nemocnici

Nezbytné prvotní vyšetření přijaté pacientky

Na snímku zprava: generální ředitel KZ, a. s., Ing. Petr Fiala,
přednosta kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.,
náměstek pro zdravotní péči KZ, a. s., MUDr. Jiří Mrázek, MHA,
a primářka ústecké Emergency MUDr. Jana Bednářová
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MUDr. Petr Bauer je novou posilou děčínské interny

Nemocnice Děčín

MUDr. Petr Bauer je od 1. září novou posilou Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Sympatický mladý lékař, který se v Děčíně narodil
a také odmaturoval, v tomto kraji vyrůstal, letos promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v děčínské nemocnici nastoupil coby stipendista. Krajská
zdravotní jej podporovala od druhého ročníku jeho vysokoškolského studia.
Proč jste se rozhodl nastoupit právě
na interně děčínské nemocnice?
Součástí žádosti o stipendium je motivační dopis, v němž má žadatel odpovědět
na otázky, proč by právě on měl stipendium dostat, jaké náklady přináší studium
na této vysoké škole v oboru všeobecného lékařství a také napsat, o jaké obory
má zájem. Teď jsem nastoupil na interní oddělení do Děčína, takže u mě je to
obor, který vykrystalizoval z celého mého
studijního procesu. Rozhodl jsem se pro
tento obor především v pátém ročníku,
kdy jsme měli nejvíce stáží právě na interně a já před rokem a půl i na tomto oddělení v Děčíně. Obor se mi zalíbil, protože jde o obor nemocniční, pestrý, bohatý
a zároveň je to dobrá základna pro další
speciální obory medicíny.
Na jak dlouho jste se přijetím stipendia
Krajské zdravotní pracovně zavázal?
V nemocnicích Krajské zdravotní bych
měl odpracovat dobu, po jakou jsem

stipendium pobíral, tedy pět let, ještě
konkrétněji 50 měsíců.

Mým zájmem je udělat si na interním
oddělení ve specializačním vzdělávání
interní kmen a následně atestaci ze všeobecné interny, což vychází na dva plus
tři roky.

stipendium od Krajské zdravotní navyšuje na dvanáct tisíc korun měsíčně,“ upozorňuje generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
Krajská zdravotní, a. s., nabízí řadu
zaměstnaneckých bonusů. Kromě fi-

V čem vidíte pozitiva nemocniční praxe pro mladého lékaře, který nastoupí
na své první místo?
Na interním oddělení bez selektovaného
příjmu vidím obrovskou výhodu v tom, že
já jako lékař se setkám s pestrou škálou
pacientů a jejich problémy. Nemůžu brát
pacienta jako nemoc, ale jako trpícího
člověka s více potížemi, které je potřeba
řešit. Utěšit pacientovy strasti a tak mu
co nejlépe pomoci.

„Personální politice dlouhodobě věnujeme zásadní pozornost. Především podporujeme vzdělávání a odborný růst lékařů,
vybavujeme jednotlivá oddělení moderní
technikou. A tak věřím, že i proto nastoupilo během letních prázdnin do nemocnic Krajské zdravotní celkem 47 lékařů,
z nichž 14 je stipendistů, absolventů lékařských fakult, které jsme během jejich
studia podporovali, a 18 lékařů ze zahraničí. Z toho 24 nových nástupů máme
v největším krajském zdravotnickém zařízení – Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem," říká Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Lékaři posílili hlavně oddělení, kde je
v jednotlivých nemocnicích nejvíce neobsazených míst, tedy interní oddělení,
dětská a dorostová oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, otorino-

nančního ohodnocení, kdy v letošním
roce došlo k nárůstu osobních nákladů
o 9,4 %, obdrží noví zaměstnanci stabilizační příspěvek ve výši až 50 tisíc korun
pro lékaře, až 40 tisíc korun pro sestry.
Všichni zaměstnanci Krajské zdravotní
mají týden dovolené navíc a dotované
stravování.
Aktuální počet zaměstnanců Krajské
zdravotní, a. s., je k 15. září 2016 celkem 6 756 osob, z toho 909 lékařů
a 2 624 sester.
Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Krajské zdravotní, a. s.

Jaký jste si dal na začátku svého působení v děčínské nemocnici cíl?
Mým cílem je hlouběji poznat provoz interního oddělení s neselektovaným příjmem, abych byl schopen dobře vyšetřit
pacienta a mohl své závěry konzultovat
s kolegy, poradit se s nimi a dobře určit
pracovní diagnózu. Byl bych rád, kdyby se mi podařilo zařadit do systému,
v němž nemocnice funguje.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

čtvrtek 13. října 2016 14:00–21:00 h
v prostorách zámku Děčín

Záštitu převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Účastnický poplatek:
Aktivní účastníci a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku.
Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH.
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.
Přesné informace a program budou účastníkům
rozeslány koncem září 2016.
Konference je zařazena do kreditního systému
dle platné legislativy.

www.kzcr.eu/konference/internadecin2016

Přihlášky:
Vzdělávací institut KZ, a.s., Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146
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Krajské zdravotní se daří získávat nové lékaře. Nabízí jim benefity například v podobě stabilizačního příspěvku, mediky úspěšně oslovuje s nabídkou finanční podpory
během jejich studia. Daří se získávat také zahraniční lékaře. Vyplývá to z počtů lékařů, kteří nastoupili jen od 1. července do 1. září do nemocnic, které Krajská zdravotní, a. s., spravuje jako svoje odštěpné závody. Patří k nim Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice
Chomutov.

MUDr. Petr Bauer

4. Děčínský den komplexní interní péče

www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s.

Vraťme se ještě k oblíbenému speciálnímu medicínskému oboru. Na jaký byste se chtěl po získání praxe na interně
zaměřit?

Interní oddělení
Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.,
pořádá ve spolupráci s OS ČLK a POUZP

Odborný garant akce:
MUDr. Daniela Kallmunzerová
a MUDr. Antonín Novák
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o.z.
U Nemocnice 1, 405 59 Děčín II
Kontaktní osoba: Lenka Halamová
e-mail: lenka.halamova@kzcr.eu

Motivační a stipendijní programy

laryngologická oddělení a neurologická
oddělení. V průběhu měsíce září do nemocnic Krajské zdravotní nastoupilo dalších 6 stipendistů – lékařů, 1 farmaceut
a 1 všeobecná sestra.
„Získávání nových posil do budoucna se
nám již daří také díky Nadačnímu fondu
Krajské zdravotní, a. s., který podporuje
studující lékaře, farmaceuty, všeobecné
sestry a radiologické asistenty. Získání
stipendia sedm tisíc korun měsíčně slouží studentovi k pokrytí nákladů souvisejících se studiem. Zajímavou novinkou
v loňském roce bylo rozšíření stipendijních možností, o nichž rozhodli zastupitelé Ústeckého kraje na svém červnovém
zasedání. Schválili totiž příspěvek pět
tisíc korun měsíčně v rámci stipendijního
programu pro stabilizaci lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji, což
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Prostory radiodiagnostického oddělení svítí novotou

Nemocnice Chomutov
Novým důstojnějším vzhledem se chlubí radiodiagnostické oddělení
chomutovské nemocnice. Stavební rekonstrukce přišla z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s., na 994 780 Kč, kdy obnovy se dočkala celá
dolní část oddělení, které doslova svítí novotou. Dělníci položili nové
lino, nainstalovali nové podhledy včetně osvětlení, vymalovali prostory,
natřeli všechny dveře a vyměnili všechna kování. Orientaci po oddělení
pacientům usnadňuje také nové značení. Jak uvádí Kateřina Otcová, referentka správy a údržby nemovitostí chomutovské nemocnice, po stavební
rekonstrukci dolní části radiodiagnostického oddělení přijde na řadu rekonstrukce horního patra. „Tu máme naplánovanou s nákupem nového
mamografu,“ dodala Kateřina Otcová.

Cenu hejtmana Ústeckého kraje převzal dlouholetý primář ORL

Masarykova nemocnice

MUDr. Karel Sláma st., dlouholetý primář Oddělení otorinolaryngologie (ORL) a chirurgie hlavy a krku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., patřící ke špičkám svého oboru v České republice, převzal v úterý
6. září 2016 Cenu hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2015 v oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života.

„Ocenění si velmi vážím. V průběhu své
profesní kariéry jsem měl velké štěstí jednak na spolupracovníky, jednak na kvalitní zázemí, tak důležité pro náročnou
práci lékaře. Bez obojího bych jen těžko
získal tuto cenu,“ řekl emeritní primář
MUDr. Karel Sláma.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
Zrekonstruované prostory radiodiagnostického
oddělení

Zprávy o rekonstrukcích jednotlivých oddělení nemocnic
Krajské zdravotní, a. s., přineseme v následujících číslech Infolistů

Nový přístroj pro detekci sentinelové mízní uzliny

Nemocnice Most

Krajská zdravotní, a. s., pořídila pro Chirurgické oddělení Nemocnice Most, o. z., nový
přístroj SentiMag Systém SMS02 pro detekci sentinelové mízní uzliny, a to díky účelovému finančnímu daru od společnosti Vršanská uhelná a.s. spojené se jménem Pavla
Tykače. Náklady na pořízení přístroje ve výši 1 127 115 Kč dar celkově pokryl. Zdravotníci oddělení mostecké nemocnice představili veřejnosti nový přístroj za účasti
donátorů.
„Pomoc zvyšování úrovně lékařské péče
v mostecké nemocnici považuji za velmi
důležitou, a to i s ohledem na to, že jejího
zázemí využívají zaměstnanci těžebních
skupin. Proto jsme již před několika lety
v rámci spolupráce s Ústeckým krajem začali investovat do nákupu přístrojového
vybavení a modernizace zařízení,“ uvedl
Pavel Tykač.
„Na našem chirurgickém oddělení je
prezentovaná metoda detekce sentinelové mízní uzliny používána při operaci
karcinomu prsů, což představuje zhruba
2–4 případy týdně. Využívá se zcela nová
detekční látka Sienna+, respektive její
elektromagnetické vlastnosti. Pro tento
způsob detekce tedy není třeba využívat
radioaktivní látky, což s sebou přináší
několik zcela zásadních výhod. Lékařský

Přístroj SentiMag Systém SMS02
personál ani pacientky nejsou vystaveny
expozici záření, byť v malých dávkách,
operatér je při použití detekční látky
schopen sám provést injektáž detekční
látky bez nutnosti spolupráce s jiným oddělením. Detekční látka Sienna+ zajišťuje

rovněž delší trvání signálu,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení mostecké nemocnice MUDr. František Janů.
Sentinelová mízní uzlina je tzv. strážní
uzlina, která pro danou oblast těla poskytuje jakousi filtraci škodlivých nox – tedy
i nádorových buněk. Již jsou zmapována
všechna lymfatická povodí jednotlivých
orgánů či částí těla, která zajišťují pro
lidské tělo tuto službu. Nejvíce se tato
metoda ujala u operací a diagnostiky
zhoubných nádorů prsu a poté zhoubných
kožních nádorů – melanomů.
Vršanská uhelná a.s. je pravidelným donátorem Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Letos již darovala
3,2 milionu Kč na rekonstrukci stanice
šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení a ve výši 4,2 milionu korun
spolufinancovala modernizaci porodnice
s porodními sály v loňském roce. Z daru
Vršanské uhelné 1,5 milionu korun bylo
v roce 2014 nakoupeno přístrojové a další
vybavení pro několik oddělení nemocnice.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

MUDr. Karel Sláma (vlevo) přebírá ocenění od hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka. Emeritnímu primáři poblahopřál také předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (vpravo)
„Poděkování za vynikající zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje formou Ceny hejtmana uděluje kraj již popáté a jsem
nesmírně rád, že každoročně se počet
navržených kandidátů zvyšuje,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
ve svém vystoupení na pódiu ústeckého
Severočeského divadla. Na udělení Ceny
hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015
letos obdržel odbor kanceláře hejtmana
Krajského úřadu 31 nominací, které splnily potřebná kritéria.
Oceněnému lékaři a vynikajícímu odborníkovi cenu v ústeckém divadle předal
a poblahopřál předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
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zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., stejně jako MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem,“ připomněl Ing. Jiří Novák.

„Práce, kterou doktor Sláma starší vykonal si nesmírně vážím, stejně jako jeho
další činnosti, kdy i po odchodu na zasloužený odpočinek dál pomáhá kolegům na ORL oddělení Masarykovy nemocnice. Zároveň jsem rád, že emeritní
primář Karel Sláma je dalším z lékařů
Krajské zdravotní oceněných v minulých letech Cenou hejtmana Ústeckého
kraje. Tu v minulých ročnících obdržel
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

MUDr. Karel Sláma je uznávaným odborníkem a čestným členem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku. Byl dlouholetým členem
Výboru společnosti pro ORL a chirurgii
hlavy a krku a členem Akreditační komise
Ministerstva zdravotnictví České republiky pro ORL obor. Věnuje se i vědecké činnosti – pořádání vědeckých konferencí
s mezinárodní účastí a přímými přenosy
operací z operačních sálů do výukových
místností. Dnes jsou pravidelné ústecké
konference nazvány „Slámovy ORL dny“.
Nelze také pominout jeho přínos na výrobě a zavedení ušní ventilační trubičky, po MUDr. Slámovi latinsky nazvané
„stipula“.
Cena hejtmana vyznamenává vynikající občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy. Uděluje
se v pěti kategoriích. Laureáti obdrželi
od Ústeckého kraje také odměnu ve výši
50 000 Kč.
Další významnou odbornicí, která byla
za Krajskou zdravotní, a. s., nominována na Cenu hejtmana Ústeckého kraje
je Mgr. Vlasta Čejnová, která v ústecké
Masarykově nemocnici zastává na oddělení lékařské genetiky post analytika
a pravidelně se zúčastňuje evropských
odborných konferencí.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Novorozence ohlídají nové monitory dechu od Nadace Křižovatka

Očkování proti chřipce

Krajská zdravotní, a. s.
V období epidemie onemocní během několika týdnů 10 až 15 % populace a chřipka
se stává v období epidemie častou nemocniční a profesionální nákazou.

Slavnostní předání monitorů
v mostecké nemocnici
Nadace Křižovatka díky sponzorskému
daru RWE Česká republika, a. s. „Jsme
moc rádi, že jsme dlouhodobým partnerem Nadace Křižovatka a můžeme podporovat její aktivity. Nákupy monitorů
dechu považujeme za velmi důležitou
součást podpory zdravotnictví a věřím,
že spolupracovat s nadací i s regionálními nemocnicemi budeme i v budoucnu,“
uvedl Pavel Zajíc, regionální mluvčí RWE
Česká republika, a. s.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Očkování zdravotníků proti chřipce je
jednou z nejúčinnějších zbraní proti přenosu tohoto onemocnění v nemocničním
prostředí. Chrání personál a tím i pacienty, neboť personál je nejčastějším zdrojem při výskytu nozokomiální chřipky.
V některých zemích západní Evropy
a USA je očkování zdravotníků z těchto
důvodů povinné a proočkovanost je zde
až 98 %.
V České republice je tato záležitost velmi podceňována a není jí věnována náležitá pozornost. V mnoha nemocnicích
zaměstnavatel očkování nehradí a proočkovanost personálu je mizivá. V nemocnicích, kde je očkování hrazeno zaměstnavatelem se dosahuje kolem 15 %
proočkovanosti (např. Nemocnice Na Bulovce uvádí 16 %).
Krajská zdravotní se chce připojit k těm
zdravotnickým zařízením, která se

snaží zkvalitňovat péči o pacienty a zvyšují bezpečnost svých zaměstnanců očkováním zaměstnanců poskytujících péči
na rizikových pracovištích, neboť tento
postup – kromě prevence nákazy u očkovaného – samozřejmě snižuje i možnost
nemocniční nákazy chřipkou.
V letošním roce jsou vybrána ta pracoviště, kde jsou ošetřováni nejrizikovější
pacienti z hlediska rizika těžkých komplikací při nákaze chřipkou.
Očkování proti chřipce má až 89%
účinnost a u zdravých dospělých osob
v 70–90 % zabrání onemocnění.

Očkování bude prováděno očkovací látkou, která je velmi bezpečná a možné nežádoucí účinky jsou především místního

MUDr. Miroslava Girod Schreinerová
hygienik-epidemiolog
Krajská zdravotní, a. s.

Personální změny v KZ, a. s.

Nové sály umožní poskytování péče
odpovídající současným standardům
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od 15. 9. 2016

Náklady na výstavbu pavilonu vzejdou
z nabídek podaných v otevřeném výběrovém řízení, předpokládaná investice
by měla dosáhnout 180 milionů korun.
Půjde tak o největší investici v teplické
nemocnici v posledních letech. Předpokládaný termín realizace jsou dva roky
od uzavření smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky a zahájení výstavby
je plánováno na rok 2017.
Výstavba bude probíhat v prostoru jižně od budovy „F“ (pavilon chirurgických
oborů), směrem k ulici Anglická. Postavena bude nová budova s propojením

od 1. 8. 2016

Nemocnice Teplice
s budovou „F“ spojovacím krčkem, dílčí
úpravy budou provedeny i v budově „F“.
K novému objektu je situováno 25 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 2 místa budou vyhrazena pro
osoby tělesně postižené, a s otevřením
přístupu od ulice Anglická je navržena
také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde
k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.
Nyní teplická nemocnice disponuje
10 oborovými operačními sály. Vybudovány budou 4 nové a 4 budou zachovány. Část původních sálů bude následně
využívána v rámci rozvoje jednodenní
chirurgie.

Každý rok se opakuje situace, kdy se
na mě obrátí někdo z personálu, který
ošetřoval pacienta v těžkém klinickém
stavu s diagnózou chřipka a ptá se mě,
zda si má a jak brát preventivně Tamiflu,
např. proto, že má doma imunokompromitovaného blízkého nebo miminko.
Když se dotyčného zeptám, zda je očkovaný, tak mi odpoví, že ne.

Vakcína ale nechrání proti běžnému nachlazení, přestože některé příznaky jsou
chřipce podobné.

Krajská zdravotní postaví nové operační sály

Nové operační sály postaví Krajská zdravotní, a. s., v teplické nemocnici. Důvodem
je dlouhodobě nevyhovující současný stav komplementu. Spolu s nově vybudovaným urgentním příjmem nové sály umožní koncipovat poskytování zdravotní péče
na úrovni odpovídající současným standardům.

charakteru (bolest, zarudnutí, otok, zatvrdnutí, svědivost) nebo celkového
(bolest hlavy, bolest svalů, únava), které
do 24–48 hodin ustoupí. Zcela vzácně se
může vyskytnout alergická reakce.

Vězte, vážené kolegyně a kolegové, že
očkování je v současné době nejúčinnější prevencí tohoto onemocnění, a to
i přes to, že není stoprocentní. Chráníte
tím sebe, své blízké a pacienty, které
ošetřujete.

Nemocnice Teplice, o. z.
Ing. Pavla Hrušková
se stala vedoucí oddělení
laboratorního komplementu

Nemocnice Teplice, o. z.
MUDr. Mgr. Václav Mála
byl zmocněn k výkonu činnosti
primáře interního oddělení I.

od 1. 9. 2016

vybavením našich stanic. Využíváme
je k monitorování dechu zejména u nedonošených a nezralých novorozenců.
Podložky se vkládají pod matraci v lůžku
dítěte a čidla reagují na pohyb hrudního
koše miminka. Monitory využívají nejen
zdravotníci, ale stále častěji i maminky,
které si je mohou zapůjčit po odchodu
domů,“ uvedl MUDr. Jaroslav Procházka,
primář Dětského a dorostového oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.
„Monitory dechu jsou citlivé přístroje,
které mají omezenou životnost. Proto
hledáme podporu u sponzorů a dárců
i v jednotlivých regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích,“ uvedla Mgr. Štěpánka
Pokorníková, manažerka projektu Nadace Křižovatka.
Apnea monitory pro dětská oddělení
teplické a mostecké nemocnice získala

od 1. 10. 2016

Čtrnáct nových apnea monitorů v celkové hodnotě 41 580 Kč od zástupkyně Nadace
Křižovatka Mgr. Štěpánky Pokorníkové obdržela ve středu 21. června Krajská zdravotní, a. s., pro dětské a dorostové oddělení v teplické a mostecké nemocnici.
První slavnostní předání 10 monitorů
dechu se uskutečnilo v prostorách Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z. „Chtěl bych poděkovat
za nové monitory dechu, které zdravotníkům pomáhají hlavně při péči o nedonošené děti. Je to pro nás opravdu velký
pomocník. S Nadací Křižovatka spolupracujeme již několik let. Chtěl bych vyzvednout, že si sami hlídají životnost
monitorů a díky sponzorům je pravidelně
obměňují,“ řekl MUDr. Jiří Biolek, primář
Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z.
Čtyři apnea monitory získalo Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Teplice, o. z.
„Monitory dechu se staly nezbytným

Krajská zdravotní, a. s.

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Pavel Neckař
se stal primářem oddělení
sportovní medicíny

Krajská zdravotní, a. s.
Bc. Lenka Šteslová
se stane ředitelkou
mateřské školky

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

redakce Infolistů
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Prvorepubliková nostalgie v nemocnici

FOTOSOUTĚŽ 2016

Nemocnice Teplice
I v nemocničním prostředí lze prožít krásné chvíle.
O tom jste se mohli všichni přesvědčit na oddělení následné péče v teplické nemocnici. Ve středu
14. září 2016 se zde v odpoledních hodinách otevřely dveře „prvorepublikové kavárny“. Její pomyslný
práh překročili pacienti tohoto oddělení společně se
svými blízkými, pořádající personál a dobrovolníci
nemocnice.

údolí Lab

e
Marcela
Ně

mečková

Přijí ždí záchranka

Karel Beneš

Pod hladinou

Blanka Bártová

Milí fotografové, vážení čtenáři. Nadále pokračujeme ve fotosoutěži a vy nám můžete
stále posílat snímky z vašich fotoaparátů. Zachytili jste nečekaný záběr, máte poutavou fotografii? Zašlete nám ji na e-mail: infolisty@kzcr.eu. Do těla zprávy nezapomeňte připsat krátký popisek a jméno autora fotografie.
BEETHOVEN A5 sirka.ai 1 13.3.2016 22:46:38

Vyhodnocení klání proběhne na konci
roku, kdy na vítěze, stejně jako v loňském roce, čeká cena věnovaná Krajskou
zdravotní, a. s.
redakce Infolistů

kolektiv pracovníků ONP Teplice

placená inzerce

Prvorepubliková kavárna na oddělení následné péče

Pohled d
o

Prostory oddělení provoněla vůně čerstvě uvařené
kávy a nadýchaných bábovek. Čas příjemně ubíhal
při sledování dobového filmu. Společně se tak všichni přítomní přenesli do doby mládí našich babiček
a dědečků.
Atmosféra třicátých let minulého století byla podbarvena tanečními rytmy shimmy, waltzu… v provedení
dvou skvělých tanečních párů v dobových kostýmech.
„Babičky“ zavzpomínaly na dobu, kdy i ony v krásných šatech ladně kroužily po parketu v náručí toho
svého „Oldřicha Nového“. V podvečer se dveře této
kavárny opět zavřely, ale ještě dlouho do noci se
z pokojů ozývaly tiché hovory o prožitém dnu.

Nový Hubbardův tank zkvalitnil péči o pacienty
Hubbardův tank je hydromasážní vana motýlovitého tvaru. Vana s rozměry 270 x 193 x 98 cm umožňuje dostatečný
prostor k pohybu pacienta ve vaně. Motýlovitý tvar výrobku
zabezpečuje přístup zdravotnického personálu k pacientovi
ze všech stran a je tedy vhodný k využití individuálního tělocviku pacienta ve vodě. Za pomoci příjemně teplé vody se
svaly pacienta uvolňují, a tím se dosáhne většího protažení
svalů a následně zvětšení rozsahu pohybu v kloubech lépe,
než kdyby pacient cvičil na suchu.

Nemocnice Děčín

Teplice
v
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Nový Hubbardův tank má též zabudované masážní trysky, čehož se také využívá před samotným cvičením. Vana celkově
též působí relaxačně na pacienta. Hlavními indikacemi k rehabilitaci v této vaně jsou poúrazové stavy, pooperační stavy po endoprotézách kloubů, dále artrózy dolních či horních
končetin. Z neurologických diagnóz Hubbardova tanku využíváme nejvíce u pacientů s onemocněním centrální mozkové příhody či roztroušené sklerózy a samozřejmě u pacientů
s bolestmi zad.
prim. MUDr. Petra Straussová
Rehabilitační oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Lázně
CM

MY

CY

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY | SÍLA TERMÁLNÍ VODY

CMY

K

Na snímku MUDr. Petra Straussová, primářka rehabilitačního
oddělení

Léčíme
pohybové ústrojí

Léčíme
cévní onemocnění

Léčíme
nervová onemocnění

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

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

Stavy po mozkových příhodách,
stavy po operacích páteře a mozku,
roztroušená skleróza, vrozená obrna,
dětská mozková obrna, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy,
svalová onemocnění, nervové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.
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Rezervujte na tel.: 417 977 444, nebo na www.lazneteplice.cz

Odborné a vzdělávací akce
datum

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

místo konání

29. 9. 2016

Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

29. 9. 2016

Prezentace rekonstrukce ORL MNUL vč.
audiometrické kabiny

ORL – Masarykova nemocnice v UL, o. z.

30. 9. 2016

Slámův den ORL – „Chirurgie nádorů orofaryngu“

Větruše, Ústí nad Labem

15. pracovní dny v transfuzním lékařství

Ústí nad Labem

3. 10. 2016

Školicí akce – Relaxační techniky – autogenní trénink

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

3. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

4. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

4. 10. 2016

Chemoterapie a její úskalí

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

4. 10. 2016

Výroční vědecká konference KZ

Konferenční sál KUUK, Ústí nad Labem

5. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

5. 10. 2016

Rány – kde a jak

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

8. 10. 2016

6. ročník Česko-saských dnů

Větruše, Ústí nad Labem

10. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

11. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

11. 10. 2016

Školicí akce – Periferní žilní vstupy

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

12. 10. 2016

Akreditovaný kvalifikační kurz – Řidič vozidla
dopravy nemocných a raněných

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

12. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

13. 10. 2016

4. Děčínský den komplexní interní péče

Zámek Děčín

17. 10. 2016

Školicí akce – Komunikační modely

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

17. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

18. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

18. 10. 2016

Dezinfekční prostředky, prevence infekce v místě
chirurgického výkonu

aula Nemocnice Děčín, o. z.

19. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP

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

19. 10. 2016

IV. Konference sester „Ošetřování chronických ran
a defektů 2016“

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

20. schůze Traumatologické sekce
České pediatricko-chirurgické společnosti

Ústí nad Labem

20. 10. 2016

13. Kardiologický den

Clarion hotel Ústí nad Labem

20. 10. 2016

Setkání stomiků

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

24. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

2. – 4. 10. 2016

19. 10. – 21. 10. 2016

Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a. s., spojená se slavnostním udílením cen Vědecké rady
Krajské zdravotní, a. s.
Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásí Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., za rok 2015
výroční ceny: za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), za nejlepší vědeckou
práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických
pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství
(cena náměstka pro řízení zdravotní péče).

Krajská zdravotní, a.s.,
Vás zve na

Výroční vědeckou konferenci Krajské zdravotní, a.s.
úterý 4. října 2016 od 13.00 h

Konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje
spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2015
nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z nemocnic Krajské zdravotní, a.s.,
která se koná za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Záštitu převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Program:
13:00 – 13:15 zahájení konference
13:15 – 14:30 vědecká činnost v Krajské zdravotní, a.s., v roce 2015,
vyhlášení cen po kategoriích, prezentace oceněných prací
14:30 – 15:00 vystoupení Clarinet Society
15:00 – 17:00 občerstvení formou rautu
Přihlášky:

25. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

26. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP

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

27. 10. 2016

Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

31. 10. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

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

Krajská zdravotní, a.s.
Vás zve na

1. KRAJSKOU KONFERENCI
informačních zdrojů a knihovnictví

čtvrtek 3. listopadu 2016, 9:30 - 15:30 h

přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem.
Odborný garant:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady KZ, a.s.
Bc. Martin Černý, MSc., vedoucí Střediska lékařské knihovny KZ, a.s.

Účastnický poplatek:
Aktivní účastníci, zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s. a zároveň studenti
po předložení studentského průkazu bez poplatku.

Kontaktní osoby:
Bc. Martin Černý, MSc., martin.cerny@kzcr.eu, tel.: +420 477 117 965
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146

Ostatní účastníci: 150,- Kč vč. DPH.
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.

Přihlášky k pasivní účasti do 26. 10. 2016!

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře
i nelékaře.
Přesné informace a program budou účastníkům rozeslány začátkem října 2016.

Přihlášky:
www.kzcr.eu/konference/knihovnictvi2016

Pořadatel konference:

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

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

tel.: +420 412 705 111
fax: +420 412 527 016
U Nemocnice 1
405 99 Děčín II

tel.: +420 417 519 111
fax: +420 417 539 033
Duchcovská 53
415 29 Teplice

Děčín
Ryjice
Teplice

Ústí nad Labem

Zahražany
Most

Vejprty
Chomutov

tel.: +420 477 111 111
fax: +420 472 774 286
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Louny

tel.: +420 474 447 111
fax: +420 474 626 196
Kochova 1185
430 12 Chomutov

tel.: +420 478 031 111
fax: +420 476 708 683
J. E. Purkyně 270
434 64 Most

Stipendijní program pro akademický rok 2016/2017
podporováni mohou být:
studenti 4. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního studia
v oborech
lékař
farmaceut
stipendium ve výši
7 000 Kč/měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního studia
nebo vyššího odborného prezenčního
studia v oboru
radiologický asistent
stipendium ve výši
7 000 Kč/měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního studia
nebo vyššího odborného prezenčního
studia v oborech
všeobecná sestra
fyzioterapeut
zdravotnický záchranář
stipendium ve výši
5 000 Kč/měsíčně

studenti 4. ročníku
středoškolského prezenčního studia
v oboru
zdravotnický asistent
stipendium ve výši
4 000 Kč/měsíčně

Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Odbor personalistiky
a mezd, 401 13 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Most

  

Děčín

Chomutov

www.kzcr.eu

Stipendium je určeno na úhradu
nákladů spojených se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být
doručena nejpozději do 21. 10. 2016 na adresu:

Teplice

obálku označte „Stipendium“

Bližší informace lze získat u p. Heleny Klatovské
telefon: 477 114 121
e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy
naleznete na stránkách:
www.kzcr.eu/nadacni-fond

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

