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ÚVODNÍ SLOVO MUDr. Jiří MRÁZEK, MHA
Milí čtenáři,
zatímco osobnímu bilancování každý z nás věnuje často období na začátku kalendářního roku, ekonomickému
zhodnocení uplynulého roku po zaúčtování všech účetních
operací je vyhrazen obvykle začátek jara. Dovolte mi proto
při této příležitosti malou rekapitulaci zaměřenou na novou zdravotnickou techniku, kterou jsme v naší společnosti
pořídili v roce 2015.
Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 2015 lze zařadit nákupy zdravotnické
techniky z regionálního operačního programu v celkové výši 165 mil. Kč. V tomto
projektu byla realizována mj. obnova magnetické rezonance v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v Nemocnici Teplice, celkově se jednalo o 14 technologických celků především z oblasti zobrazovacích metod. Traumatologické centrum
a navazující oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem obdržela moderní
zdravotnické přístroje v celkové výši 68 mil. Kč. Pořízením PET/CT modality se naše
diagnostické pracoviště v oblasti nukleární medicíny zařadilo mezi špičková pracoviště evropské úrovně. Pokračovala také obnova lineárních urychlovačů, a to z prostředků z Integrovaného operačního programu MZ ČR. Unikátním je např. speciální
přístroj pro ozařování transfuzních přípravků.
Ústecký kraj, jehož celkové finanční vstupy do Krajské zdravotní formou navýšení
základního kapitálu od roku 2013 do 2015 dosáhly bezmála 300 mil. Kč a byly určeny ke spolufinancování dotačních záměrů, umožnily realizaci celé řady investičních akcí napříč pěti nemocnicemi společnosti. Ústecký kraj také uvolnil prostředky na nemocniční lůžka v rámci projektu Podpory zvýšení komfortu pacientů při
poskytování lůžkové péče v Ústeckém na území kraje, z něhož Krajská zdravotní
získala více jak 6,8 mil. Kč. Představit všechny přístroje by si vyžádalo vyhradit nejméně jedno celé číslo našeho časopisu, proto tento krátký výčet vybraných modalit
zakončím jednoduchým finančním součtem. Celkem se jednalo v roce 2015 o investice do zdravotnické a laboratorní techniky ve výši 0,89 miliardy Kč, což je v historii Krajské zdravotní objem dosud nebývalé velikosti, který vyžadoval nesmírné
úsilí při realizaci.
Je potřeba zdůraznit roli našich biomedicínských inženýrů, techniků a dalších pracovníků, kteří stáli společně s lékaři našich oddělení při tvorbě technických specifikací na všechny pořízené zdravotnické přístroje. Kolektivu Oddělení obslužných
klinických činností pod vedením Ing. Radka Brože, čítajícímu 18 zaměstnanců, patří
velké a upřímné poděkování. Podíleli se významně na přípravě podkladů pro všechny nákupy zdravotní techniky a část z nich i sami realizovali. Společně s Oddělením
řízení projektů a veřejných zakázek odvedli v loňském roce skutečně velký kus práce, který zůstává schován v pozadí, a tak je nyní vhodná příležitost jej touto cestou
zdůraznit a ocenit.
V letošním roce nás čekají investiční akce v oblasti zdravotní techniky v plánované
výši minimálně 215 mil. Kč. Těžiště investičních akcí se přesune více do oblasti
stavební obnovy. Bude však zahájena příprava na projekty v rámci integrovaného
operačního programu pro oblast perinatologie a onkogynekologie v předpokládané
výši 210 mil. Kč, stejně tak bude pozornost věnována možnostem obnovy zdravotní techniky v oblasti návazné péče. Stejně jako v loňském roce se tak i v letošním
a dalším roce stanou nové přístroje jedním z hlavních pilířů kvality námi poskytované zdravotní péče.
Přeji Vám příjemné čtení.
MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek generálního ředitele
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Představujeme vám... primář MUDr. Michal Hanauer, MBA
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Ředitelem zdravotní péče v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., je
od 1. března 2016 MUDr. Michal Hanauer. Na svém posledním (únorovém) jednání o tom rozhodlo představenstvo Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice v Děčíně je
součástí Krajské zdravotní, a. s., jako jeden z jejích pěti odštěpných závodů, tvořících páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Nemocnice má 659
zaměstnanců. Ročně zdravotníci v nemocnici hospitalizují kolem 14 500 pacientů,
ambulantně ošetří téměř 200 000 pacientů a provedou kolem 5 400 operací. K dispozici mají 308 lůžek, z toho 259 lůžek akutní péče, 27 tzv. jipových lůžek a 22 lůžek
následné péče.
Jde o rekonstrukce interního pavilonu,
anesteziologicko-resuscitačního oddělení a kuchyňského provozu. Neméně
významným cílem je vybudování pracoviště magnetické rezonance, kdy přípravné stavební práce proběhnou v roce
2016 a samotná instalace přístroje v roce
2017.
Střednědobé cíle jsou spjaty se zásadní
otázkou samotného chodu nemocnice,
a to zejména s výstavbou pavilonu pro
operační obory, urgentní příjem a intenzivní péči. Toto je zásadní krok, který se

musí učinit vzhledem k dlouhodobému
rozvoji nemocnice. Tyto akce samozřejmě bude doprovázet postupné obnovování zdravotní techniky. Z provozního
hlediska bude postupně zaveden nový
informační systém, který bude implementován v tomto roce.
Budeme pokračovat s akreditací jednotlivých oddělení nemocnice v rámci standardů Spojené akreditační komise (SAK),
což zní jednoduše, ale v reálu se jedná
o velký a náročný úkol dotýkající se prakticky všech zaměstnanců nemocnice.
Důraz je samozřejmě kladen na kvalitu
poskytované péče a ekonomické parametry nemocnice. Dále bude upřesněn
odborný rozvojový plán pro jednotlivá
oddělení,“ přibližuje své cíle a vize nový
ředitel děčínské nemocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA.
redakce Infolistů

Primář MUDr. Michal Hanauer, MBA
„Mé strategické cíle vycházejí ze současných krátkodobých i střednědobých
potřeb děčínské nemocnice. Především
chci s mými spolupracovníky personálně
stabilizovat některá oddělení nemocnice, což považuji za prioritu číslo jedna
pro zajištění bezproblémového chodu
celé nemocnice. Dále považuji za důležité pokračovat v přípravách investičních akcí, které nás čekají v tomto roce.

od 23. 2. 2016

INFOLISTY

Nemocnice Děčín, o. z.

Personální změny v KZ, a. s.
Nemocnice Děčín, o. z.
Mgr. Danuše Tomášková
je zmocněna k zastupování pozice hlavní sestry.
Bc. Lenka Benešová, vedoucí Úseku personalistiky a vzdělávání KZ, a. s.
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Nemocnice Most

Oddělení následné péče Zahražany
Dovolte, abychom vám na stránkách Infolistů představili oddělení následné péče k maximální míře soběstačnosti pacienta
(ONP), které bylo 1. 9. 2015 převzato Krajskou zdravotní, a. s., po předchozím provo- a zkvalitnění života.
zovateli Nemocnici následné péče Most, p. o.
Stanice 3 je určena pacientům, kteří zceOddělení následné péče (dále jen ONP) provozu. Rozdělení pacientů na stanice la zvládají běžné činnosti denní potřeby,
sídlí v historické budově z roku 1903 se řídí jejich zdravotním stavem a mírou ale zotavují se zde např. po traumatologických, ortopedických či neurochirurgicv ulici Jana Žižky, Most – Zahražany. soběstačnosti.
Na ONP přijímáme pacienty převážně Stanice 1 pečuje o pacienty ve stavech kých výkonech. Zároveň se zde setkáváz lůžkových oddělení nemocnic Krajské vyžadujících neustálou a intenzivní zdra- me i s pacienty, odeslanými pro akutní
zdravotní, a. s., ale i z ostatních spádo- votnickou a ošetřovatelskou péči. Jsou exacerbaci některých onemocnění, zevých zdravotnických zařízení Ústeckého zde umístěni pacienti po těžkých moz- jména pohybového aparátu.
kraje. Poskytujeme komplexní lékařskou, kových mrtvicích, po mnohočetných po- Na ONP pracuje erudovaný tým lékaošetřovatelskou a rehabilitační péči raněních a také zcela imobilní pacienti, řů s příslušnou kvalifikací a nelékařský
zdravotnický personál sestavený ze zdravčetně fyzioterapie a ergoterapie. Léčba např. s Alzheimerovou chorobou.
na oddělení následné péče se věnuje Stanice 2 pečuje o pacienty částečně votních sester, ošetřovatelek, sanitářek
zejména problematice obsažené v in- soběstačné, kteří již zvládají některé a sanitářů v nepřetržitém provozu. Ošetterních oborech, neurologii, ortopedii, úkony sebeobsluhy. Snahou veškerého řující personál je školen nejen v ošetřotraumatologii a chirurgii. Pacienti jsou personálu je prohloubení těchto doved- vání gerontologických pacientů, ale také
přijímáni po odeznění akutních stavů ností a výuka ostatních činností, vedoucí např. v péči o pacienty s chronickými
po proběhlé nemoci či úrazu k doléčení
a případné rehabilitaci. Cílem je nejen
Primář MUDr. TOMÁŠ ZELENKA
mobilizace pacienta, návrat k soběstačnosti a nácvik sebeobsluhy, vedoucí
věk: 38 let
ke zlepšení zdravotního stavu, ale náženatý, jedno dítě
sledně i ke zkvalitnění života s možným
Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové
návratem do domácího prostředí a zapoobor Všeobecné lékařství. Již při studiu působil
jení do všech činností spojených s běžv mostecké nemocnici, do které poté jako vystuným životem.
dovaný lékař nastoupil v roce 2005 na chirurgické
Celková kapacita ONP činí 113 lůžek
oddělení. V říjnu roku 2015 přijímá post primáře
rozdělených do tří stanic. V rámci léčby
Oddělení následné péče Zahražany. Současně
je pacientům poskytována komplexní
však stále působí jako lékař na chirurgickém odpéče, za úzké spolupráce se všemi oddělení. Mezi jeho záliby patří četba, turistika, hisděleními Nemocnice Most, o. z., včettorie, cestování nebo závodní střelba.
ně laboratorních služeb a stravovacího

Oddělení následné péče Zahražany
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ONP Zahražany – standardní oddělení

Rehabilitace
ranami či poruchami pohybového aparátu. Nepostradatelnou součástí péče je
i skupina fyzioterapeutů a ergoterapeutů
spolu s nutričním specialistou, kteří při
své práci působí cíleně v terapeutickém
plánu, zohledňujíc individuální potřeby
pacienta. Multioborový tým, sestavený
z nelékařského zdravotního personálu,
má za úkol provádět nejen základní ošetřovatelské a léčebné úkony, jako jsou například podávání léčiv, péče o chronické
rány, prevence polohování, posazování,
cvičení na lůžku, nácvik denních činností a chůze, ale také aktivizační programy
zaměřené na myšlení a jemnou motoriku.
Sociální službu pro pacienty a jejich
příbuzné zajišťuje sociální sestra, která
napomáhá s podáváním žádostí a umísťováním pacientů do dalších zařízení
(domovy důchodců, domy pečovatelské
služby, ubytovny apod.) poté, kdy se
léčba na ONP chýlí ke konci a pacient je
předáván domů či do výše uvedených
pobytových služeb. Sociální sestra ale
také spolupracuje s rodinou, kdy poskytuje informace o sociálních službách
a dávkách.
V rámci ONP poskytujeme i ambulantní
péči, která je zaměřená na endokrinologické a interní pacienty. V evidenci ambulance je přes 3 000 pravidelně kontrolovaných pacientů. Další ambulantní
činností je poskytování rehabilitačních
služeb, přičemž jsou dostupné všechny
standardní léčebné procedury.

Nadstandardní pokoj

Vodoléčba
Oddělení následné péče má k dispozici
kvalitní přístrojové vybavení pro diagnostiku a terapii. Samozřejmostí jsou i pomůcky pro šetrnou manipulaci se špatně
pohyblivými a nepohyblivými pacienty:
hydraulická sprchovací lůžka, elektrické
zvedáky, polohovací postele, antidekubitní matrace a další. Vybavení pokojů
nemocných zahrnuje televizní přijímače, chladničky i polohovací lůžka s antidekubitními matracemi, což je v jiných
zařízeních často považováno za nadstandardní. Vybavenost oddělení a péče
o pacienty odpovídá moderním trendům
a postupům v péči o pacienta, přesto je
zde lidský faktor nepostradatelný. Jsme

si vědomi, že i umístění budovy v areálu
s překrásným výhledem na mosteckou
dominantu hrad Hněvín a upravená zahrada s altánem, který slouží za příznivého počasí k setkávání pacientů s příbuznými, hraje v rámci léčby svou roli.
A na čem pracujeme? Jsme zapojeni
do systému kvality a bezpečí v poskytované zdravotní péči a chceme dosáhnout
statutu akreditovaného zařízení. Rádi
bychom zapojili do naší činnosti i dobrovolníky, prováděli canisterapii, zajistili pastorální službu či rozšířili zdravotní
péči i o službu logopeda.
prim. MUDr. Tomáš Zelenka
Oddělení následné péče Zahražany
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Ústecká nemocnice disponuje novým přístrojem na ozařování krve

Masarykova nemocnice

Rozhovor s primářem MUDr. Jiřím Masopustem

Masarykova nemocnice

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., nově disponuje přístrojem pro ozařování transfuzních přípravků.
Ozařovač Gammacell 1000 Elite byl pořízen společně
s dalšími přístroji z projektu „Zdravotnické přístroje pro
KZ, a.s. - 2015“, podpořeného z Regionálního operačního programu Severozápad (Evropského fondu pro regionální rozvoj). Pořízení ozařovače bylo schváleno Komisí
pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických
prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Pořizovací cena přístroje je 9 935 915 Kč včetně DPH.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala
uvedl, že ústecká Masarykova nemocnice musela ozařování zajišťovat v pražských nemocnicích, což bylo časově, finančně i organizačně náročné. „Nový ozařovač
umožňuje zdravotníkům ústecké transfuzní stanice zajistit ozařování krve čtyřiadvacet hodin denně, ve vysoké
kvalitě, v krátkém čase a bez jakéhokoli rizika pro obsluhu pohybující se v jeho blízkosti. Implementace ozařovače transfuzních přípravků přinesla do Krajské zdravotní
novou kvalitu nabízených služeb a ústecká Masarykova
nemocnice se tak zařadila po bok velkých fakultních nemocnic v České republice,“ řekl Ing. Petr Fiala.
MUDr. Jiří Masopust, primář transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., doplnil, že ozařování transfuzních přípravků je nezbytnou prevencí reakce štěpu proti hostiteli –
vzácné, ale fatální komplikace krevních transfuzí, a to
především u pacientů s imunodeficity nebo imunosupresí. „Jedná se například o nezralé novorozence, o masivní transfuzi u některých hematoonkologických pacientů,
u vysokodávkované chemoterapie, u alotransplantace
kostní dřeně. O všechny tyto pacienty zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice pečují v perinatologickém
centru intenzivní a intermediární péče, v hemato-onkologickém centru, na dětské klinice, na onkologickém oddělení, případně na dalších zdravotnických pracovištích.
Ozařovač krve slouží nejen pro ústeckou Masarykovu nemocnici, ale pro celou Krajskou zdravotní a její spádové
oblasti,“ dodal MUDr. Jiří Masopust.
Nový ozařovač krve

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Pro jakou spádovou oblast je určeno ús
tecké transfuzní oddělení?
Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zajišťuje a provádí odběry krve
a krevních složek dárců z okresů Ústí nad
Labem, Litoměřice a Teplice. Zpracovává
odebranou krev a plazmu z výše uvedené spádové oblasti a navíc ještě z odběrového střediska Děčín. Svými výrobky
– transfuzními přípravky – zásobuje Masarykovu nemocnici, Nemocnici Děčín,
Nemocnici Teplice, Městskou nemocnici
v Litoměřicích, Lužickou nemocnici a polikliniku, Podřipskou nemocnici v Roudnici nad Labem a Fakultní nemocnici
v Motole.
Jaká krevní skupina dominuje mezi dárci,
jaké krve je nejméně?
Primář MUDr. Jiří Masopust
Jak byste charakterizoval vaše oddě
lení v rámci pěti nemocnic Krajské
zdravotní, a. s.?
Transfuzní oddělení KZ, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má
již dlouhou historii. Bylo založeno v roce
1949 jako součást oddělení hematologie
a krevní transfuze. V roce 1992 se stalo
samostatným transfuzním oddělením.
V současnosti patří mezi dvě pracoviště,
která v rámci Krajské zdravotní, a. s., vyrábějí transfuzní přípravky a surovinu pro
další výrobu.

V naší populaci se nejčastěji vyskytuje
krevní skupina A (40–42 %), dále krevní
skupina 0 (32–34 %), krevní skupinu B
najdeme v 18 % a nejvzácnější je krevní
skupina AB (8 %). Zhruba 15 % české
populace je RhD negativní. Z toho vyplývá, že nejčastější krevní skupinou v ČR je
A RhD pozitivní, nejméně se vyskytující
pak AB RhD negativní.
Často se mluví o přípravcích z darova
né krve, můžete přiblížit ty nejčastěji
vyráběné?
Z odebrané plné krve se vyrábějí
transfuzní přípravky, a to červené krvinky (erytrocyty) v resuspenzním roztoku,

Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a POUZP Brno pořádá

odbornou konferenci na téma kardiovaskulární choroby

5. ÚSTECKÝ RADIOLOGICKÝ DEN
9.30 hod. – 15.30 hod. (od 8.30 hod. – registrace)
Hotel a restaurant Větruše, Ústí nad Labem
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který umožní jejich skladování až 42 dní
při chladničkové teplotě, u části erytrocytových transfuzních přípravků se odstraňují bílé krvinky (leukocyty), aby se
snížilo riziko potransfuzních reakcí. Dále
se z plné krve vyrábí plazma, skladována
může být až 3 roky při teplotě pod –25 °C
a krevní destičky (trombocyty), uchovávané maximálně 5 dní při pokojové teplotě. Plazma a krevní destičky se také
získávají z odběrů na přístrojích zvaných
krevní separátory.
V posledních letech se začalo mluvit
o rostoucí spotřebě darované krve. Může
za to nárůst vážných zranění a onkolo
gicky nemocných pacientů. Jaká je mě
síční spotřeba na ústeckém transfuzním
oddělení?
Nedá se říci, že by v ČR v posledních letech docházelo k významnému nárůstu
spotřeby transfuzních přípravků, spíše je
problémem postupný pokles dárcovské
základny. Také počet nových dárců meziročně klesá a dárcovská populace stárne. Z toho vyplývá možné budoucí riziko
nedostatku odebrané krve pro léčebné
použití. Spotřeba transfuzních přípravků
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem během roku kolísá, ale v průměru
se jedná o 600 jednotek erytrocytových
transfuzních přípravků, 250 jednotek
plazmy a 30 léčebných dávek krevních
destiček.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ		
Organizační a tiskové oddělení
KZ, a. s.
TECHNICKÁ PODPORA
Vzdělávací institut
Krajské zdravotní, a. s.
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Ústecká neurochirurgie v Asii

Masarykova nemocnice

Profesor MUDr. Martin Sameš, CSc.,
přednosta Neurochirurgické kliniky
v MNUL
Do indické Mumbaie byl na zvanou
přednášku v plenární sekci pozván profesor MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.
Ve dnech 26.–28. 2. 2016 se zde konal

Arteriovenózní malformace mozku
(AVM) na angiografii
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12. Mezinárodní cerebrovaskulární kongres a zároveň Kongres Asijsko-australské společnosti neurologických chirurgů
(AASNS). Na reprezentativním setkání
jednali na dané téma nejen přední odborníci z Asie a Austrálie, ale i pozvaní
odborníci z USA a Evropy.
Zastoupení
ústecké
neurochirurgie
na tomto fóru je úspěchem Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., i české neurochirurgie. „Přednášky se týkaly především
léčby mozkových výdutí a cévních malformací (AVM), které způsobují závažná
krvácení do mozku. Právě hodnocení
mikrochirurgických výsledků souboru výdutí a arteriovenózních malformací bylo
tématem přednášky naší neurochirurgické kliniky,“ uvedl profesor MUDr. Martin
Sameš, CSc.
Mozková aneuryzmata (výdutě) mohou
vnikat v průběhu života působením krevního tlaku na stěnu mozkových cév, vrozené a familiární formy výdutí jsou vzácnější. K prasknutí aneuryzmatu dochází
zpravidla při zvýšení krevního tlaku, při
usilovném tlaku břišního lisu, při koitu,
při namáhavých činnostech v předklonu.
Větší riziko ruptury mají kuřáci a pacienti

Mozkové aneuryzma na střední
mozkové tepně v obraze operačního
mikroskopu

se špatně léčenou hypertenzí. V případě
pozitivní rodinné anamnézy je možné indikovat preventivní vyšetření mozkových
cév pomocí magnetické rezonance.
„Aneuryzmata se v současné době
léčí mikrochirurgickou neurochirurgickou operací, kdy se výduť z krevního oběhu vyřadí pomocí titanové svorky. Druhou možností je vyplnění aneuryzmatu
zevnitř platinovými spirálkami na rentgenovém angiografickém přístroji,“ přiblížil
způsob léčby přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.
Komplexní cerebrovaskulární centrum
(KCC) Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
které konstituuje neurochirurgická klinika, neurologické oddělení, radiodiagnostické oddělení a rehabilitace, ošetří ročně
kolem 80–100 mozkových aneuryzmat.
„Komplexní cerebrovaskulární centrum
v našem městě patří tradičně mezi nejaktivnější centra v České republice s vybavením odpovídajícím mezinárodním
standardům,“ dodal profesor MUDr. Martin Sameš, CSc.
redakce Infolistů

Mozkové aneuryzma na střední
mozkové tepně při zobrazení
na CT angiografii

Profesor Amjad Parvaiz operoval pomocí robota v rámci semináře

Masarykova nemocnice

Přední světový chirurg profesor Amjad Parvaiz operoval s asistencí robota ve čtvrtek
17. března 2016 v ústecké Masarykově nemocnici. Školicí centrum robotické chirurgie
Krajské zdravotní, a. s., uspořádalo seminář, při němž chirurgové z České a Slovenské republiky mohli v přímém přenosu sledovat robotické operace nízké resekce střeva z důvodu postižení střeva rakovinou. Jednu z audiovizuálně přenášených výukových operací vedl profesor Amjad Parvaiz z Poole Hospital NHS Trust ve Velké Británii,
který je světovým lídrem v robotické chirurgii na resekce střev právě v této indikaci.

dvoukonzolový systém
da Vinci Xi

Profesor Amjad Parvaiz

Pohled do operačního sálu
Partnerem školitelem z české strany mu byl
MUDr. Jan Rejholec, který vede v této oblasti
tým kolorektální robotické chirurgie při Klinice
urologie a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem, o. z., a je zároveň primářem chirurgického oddělení děčínské nemocnice. Primář
Rejholec patří ke špičce v této problematice
nejen v Krajské zdravotní, a. s., ale i v České
republice a je oficiálním školitelem robotické
chirurgie a předním členem týmu robotických
chirurgů Krajské zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici disponuje od května loňského
roku novým dvoukonzolovým robotickým
systémem da Vinci Xi. Tento typ je nejmodernější verzí systému a lékaři ho využívají při
urologických, chirurgických, ORL a gynekologických operacích. Školicí centrum robotické
chirurgie Krajské zdravotní, a. s., školí odborníky pro střední a východní Evropu. Robotická
chirurgie se tak řadí k oborům, které z Krajské
zdravotní, a. s., dělají špičkové zdravotnické
zařízení.
Představení operačního úkolu se uskutečnilo
za účasti zástupců vedení Ústeckého kraje
a Krajské zdravotní, a. s. „Jsem rád, že pan
profesor Parvaiz předvedl, co všechno umí
nejnovější robot Da Vinci, který byl do ústecké Masarykovy nemocnice nedávno pořízen.

Ukazuje se, že šlo o dobrou investici a jeho
přínos pro šetrnost zákroků vůči pacientům je nepochybný,“ uvedl při té příležitosti
první náměstek hejtmana Ústeckého kraje
RSDr. Stanislav Rybák.
„Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je
jednou z mála nemocnic v České republice,
které mají své pracoviště robotické chirurgie. První operace na světě s asistencí robota
proběhla koncem roku 1999 ve Spojených
státech a v Česku byl první robot instalován
až o 15 let později, v roce 2005. Robotické
operace v Krajské zdravotní, respektive Masarykově nemocnici, začaly v roce 2008. A loni
v květnu jsme představili robota Da Vinci Xi,
robota již čtvrté generace, jako první nejen
v České republice, ale i ve střední Evropě,“
připomněl předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala poděkoval za podporu představenstvu společnosti, které umožňuje nákup
toho nejmodernějšího pro centrum robotické
chirurgie, a vedení Ústeckého kraje za podporu investičních akcí Krajské zdravotní. „Děkuji
rovněž Všeobecné zdravotní pojišťovně, že
navyšuje úhrady umožňující postupné navyšování počtu roboticky operovaných pacientů,“ řekl Ing. Petr Fiala.

Přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan
Schraml, Ph.D., uvedl, že v průběhu příštích
čtrnácti dnů dojde ve spolupráci s Centrem
robotické chirurgie v Masarykově nemocnici
k instalaci prvního synchronního operačního
stolu. „To nás v robotické chirurgii posune
zase dál a je to důkaz, že držíme rozvoj na absolutní špičce technologií, protože – na druhé
straně – drží Česká republika neslavné prvenství ve výskytu kolorektálního karcinomu
a karcinomu prostaty,“ dodal.
„Letos budeme slavit osm let od založení
zdejšího centra robotické chirurgie a je třeba
vzpomenout možnosti, které dalo všem nemocnicím Krajské zdravotní a hlavně širšímu
portfoliu jednotlivých lékařských zastoupení.
Není to jen urologie nebo gynekologie, ale
právě i operace nádorů tlustého střeva, kde
se pohybujeme na špičce v České republice.
Proto jsem rád za možnost přivítat zde pana
profesora Parvaize, jehož zkušenosti jsou obrovské,“ řekl MUDr. Jan Rejholec.
Profesor Amjad Parvaiz vidí přínos robotické
chirurgie jako zásadní: „Přibližně před 15 až
20 lety lidé s diagnostikovaným karcinomem,
zhoubným nádorem, byli rádi, že jsme jim jej
odstranili. I když potom měli další zdravotní
komplikace a museli s nimi žít. Nyní už nestačí jen samotná léčba rakoviny, ale neustále
se zajímáme o kvalitu života našich pacientů.
A právě k tomu přispívá pokročilá technologie, jakou je robotická chirurgie, která umožňuje velkou preciznost a vysokou kontrolu při
odstraňování nádorů a tím zlepšení kvality
života pacientů.“
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Zrekonstruované prostory chirurgického oddělení

Nemocnice Teplice

Stanice II. a III. Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., prošly v minulých týdnech dílčí rekonstrukcí v hodnotě 1,9 milionu Kč. Zásadních změn doznaly po zhruba čtyřiceti letech prostory sociálních zařízení, které
jsou celkově zmodernizované, nově bezbariérové a splňují současné hygienické normy. Další výraznou změnou je uspořádání prostor oddělení, kdy ambulantní pacienti
již nemusí při cestě na vyšetření projít lůžkovou částí.
„Krajská zdravotní v roce 2016 pokračuje v cestě, kterou projektově započala
v předminulém a realizačně v minulém
roce, kdy v rámci celé společnosti došlo
k významným rekonstrukcím ve všech pěti

parkování. Na akci, kterou bychom chtěli
realizovat v tomto roce, se bude finančně
podílet 4 miliony korun město Teplice,“
uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Závěrem

Prohlídka zrekonstruovaných prostor. Na snímku zprava předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, šéfredaktorka Teplického deníku Mgr. Olga
Tušicová a ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.
nemocnicích. Zde, v teplické nemocnici,
můžeme zmínit dokončenou celkovou rekonstrukci ambulantního pavilonu. Tehdy jsme také začali projektovou přípravu
na zásadní revitalizaci prostranství před
objektem polikliniky, kde jedním z hlavních benefitů bude především zlepšení

V rámci rekonstrukce došlo na vyma
lování pokojů, které doslova září
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své řeči poděkoval MUDr. Tomáši Hrubému, řediteli zdravotní péče teplické
nemocnice a jeho kolegům za práci jako
takovou a za podporu při realizovaných
rekonstrukcích.
„Kromě velkých akcí, jakou byla např. rozsáhlá rekonstrukce a zateplení pavilonů

Zdravotníci teplické chirurgie se
dočkali nového technického zázemí

mostecké nemocnice nebo ukončení
první etapy rekonstrukce dětského pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, je třeba realizovat i menší, ale svým
významem velmi potřebné akce typu
nového bezbariérového vchodu do polikliniky chomutovské nemocnice nebo
obdobných té, jejíž dokončení jsme dnes
zkontrolovali v teplické nemocnici,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
Po nově zrekonstruovaných prostorách
stanic II. a III. teplické chirurgie provedl
ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý spolu s primářem MUDr. Ladislavem Němečkem
a vrchní sestrou Ing. Květou Bereznaninovou předsedu představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petra Fialu a další zástupce vedení
společnosti, kteří se přijeli na zmodernizované prostory podívat.
„S kolegy z oddělení jsme s provedenými úpravami spokojeni. Zrekonstruované
sociální zázemí ocení jak pacienti, tak
i zdravotnický personál. Na chirurgii jsou
pacienti po operacích, jejich momentální mobilita je omezená a staré, bariérové a úzké sociálky nám nevyhovovaly.
Zásadním zlepšením je oddělení ambulantních pacientů od lůžkové části,“ přiblížil pohled zdravotníků MUDr. Tomáš
Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice
Teplice, o. z.

Certifikáty zajišťují pacientům jistotu

Nemocnice Teplice

Dvěma certifikáty „Bezpečná nemocnice“ od společnosti B. Braun Medical s.r.o.
za dlouhodobé používání bezpečných zdravotnických prostředků se může nově pochlubit Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Udílené certifikáty bezpečnosti jsou důležitým ukazatelem kvality péče v nemocnici a zaručují pacientům
i zdravotnickému personálu určitý nadstandard.
Ocenění v České republice obdrží jen ta
zdravotnická zařízení, která splňují nejpřísnější požadavky bezpečnosti pro
manipulaci s potenciálně nebezpečným
materiálem. Základní podmínkou získání
certifikátu je zavedení používání bezpečnostních prvků do standardů ošetřovatelské péče a jejich důsledné dodržování
na všech zdravotnických pracovištích.
Tím se zvyšuje nejen bezpečnost pacientů, ale především také bezpečnost zdravotnického personálu, který každý den
manipuluje s kanylami a infuzními sety
kontaminovanými pacientovou krví.
BEZPEČNÉ JEHLY ZRANIT NEMOHOU
V čem tkví hlavní přínos bezpečnostních
prvků ve zdravotnických prostředcích?
Kanyly a infuzní sety jsou oproti zastaralým prostředkům vybaveny speciální
konstrukcí znemožňující bodná či řezná
poranění. Po použití jehly se její hrot

Dvěma certifikáty „Bezpečná nemocnice“ se může pochlubit
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
NÍZKOKONCENTROVANÉ KALIUM
Při intravenózním podání léčiv může mít
každá chyba v medikaci pro pacienta
vážné následky. Nesprávné dávkování
nebo chybné podání koncentrovaného
chloridu draselného (KCl) totiž může vést
až k srdeční zástavě. Účinky nesprávně
podaného roztoku KCl je navíc velmi obtížné zvrátit. I proto Světová zdravotnická
organizace po sérii smrtelných případů
po celém světě v roce 2007 prohlásila koncentrované roztoky KCl za léčivo
s vyšší mírou rizika. Existuje však bezpečná cesta, která může riziku chybného
podání předejít, a ministerstvo zdravotnictví ji dokonce má ve svém doporučení
pro bezpečnou praxi č. 2012/1 (www.
uzis.cz).

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Bezbariérové prostory sprchy
pro imobilní pacienty

automaticky uzavře a zcela tak eliminuje
riziko poranění a následné možné infikace zdravotníka či pacienta.

Certifikáty zajišťují pacientům jistotu bezpečné nemocnice

Ing. Lucie Kocourková, tisková mluvčí
Skupina B. Braun ČR a SR
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Krajská zdravotní se pyšní novou porodnicí

Nemocnice Most

Do nových moderních prostor se přestěhovalo Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., které prošlo rekonstrukcí i díky daru Vršanské uhelné a.s. 4,2 milionu
korun, sjednanému v rámci partnerství těžební společnosti s Ústeckým krajem. Darovací smlouvu ve výši 4,2 milionů korun podepsali
zástupci Vršanské uhelné a.s. a Krajské zdravotní, a. s., pod kterou mostecká nemocnice spadá, 9. března 2015 na Krajském úřadě Ústeckého kraje za účasti hejtmana
Oldřicha Bubeníčka a jeho 1. náměstka RSDr. Stanislava Rybáka, pod jehož gesci mj.
spadá také oblast zdravotnictví. Maminky ze spádové oblasti mostecké porodnice
tak své potomky přivádějí na svět v úplně nových prostorách.

Prohlídka prostor nové mostecké porodnice. Na snímku zleva předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel
Vršanské uhelné a.s. Ing. Vladimír Rouček.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s., uvedl, že dar těžební společnosti Vršanská uhelná a.s.
pomohl k faktickému rozšíření rekonstrukce mostecké nemocnice, která byla
dokončena v loňském roce. „Chtěl bych
poděkovat za dar všem představitelům
Vršanské uhelné, která rekonstrukci zafinancovala. Finanční prostředky umožnily
modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení včetně porodních sálů, kde
se během jejich čtyřicetileté existence
narodilo přes čtyřicet tisíc dětí. Porodnice s porodními sály byla v době rekonstrukce v náhradních prostorách mostecké nemocnice,“ řekl Ing. Jiří Novák.
„Finanční podpora na rekonstrukci porodních sálů byla první etapou, jak navrátit věhlas mostecké porodnici. Proto
podpoříme finanční částkou 3,2 milionu
korun také následnou rekonstrukci oddělení šestinedělí, která bude následovat,“
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dodal Ing. Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné a.s.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., doplnil, že vedle velkých

akcí, jakou byla zejména rozsáhlá rekonstrukce a zateplení pavilonů mostecké nemocnice, je potřeba realizovat
i rekonstrukce dalších vnitřních prostor
jednotlivých oddělení. „Zde na gynekologicko-porodnickém oddělení došlo i díky
daru Vršanské uhelné k uspořádání porodního sálu, obměně osvětlení, výměně veškerých povrchů v celém prostoru,
v porodních boxech, novorozeneckém
boxu i na operačním sále opatřených
i antistatickou úpravou, aby byly splněny náročné hygienické, stavební a provozní podmínky, které jsou nutností pro
fungující porodnici s perinatologickým
centrem, jedním ze dvou, kterými Krajská
zdravotní v rámci Ústeckého kraje disponuje,“ řekl Ing. Petr Fiala.
Po nově zrekonstruovaných prostorách
mostecké porodnice provedl ředitel
zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.,
MUDr. Luděk Hyka spolu se zástupcem
primáře MUDr. Zdeňkem Vojtěchem
a staniční sestrou Soňou Stoklasovou
předsedu představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, generálního ředitele Vršanské uhelné a.s.
Ing. Vladimíra Roučka a generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra
Fialu. „S kolegy jsme s provedenou rekonstrukcí spokojeni. Moderní prostory
oceňují jak rodičky, tak jejich doprovod
i zdravotnický personál. Kultura prostředí
je ve zdravotnictví důležitá a na gynekologicko-porodnickém oddělení to platí
dvojnásob,“ dodal MUDr. Luděk Hyka.

Studenti Podkrušnohorského gymnázia hromadně darovali krev

Nemocnice Most

Studenti maturitního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, p. o., zavítali
ve čtvrtek 3. března 2016 na mostecké pracoviště Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., aby se stali novými dárci krve. Rozšířili tak
současný registr mostecké transfuzní stanice, který čítá zhruba 3,5 tisíce dárců krve.
„Krok studentů vítáme. Současný registr
se tak rozrostl o nové mladé dárce, které
budeme mít v registru až do jejich pětašedesáti let, tedy do věku, kdy může člověk
darovat krev. Nejen pro mosteckou nemocnici to má velký význam, jelikož spotřeba darované krve rok od roku stoupá.
Důvodem je větší počet úrazů se ztrátou
krve a onkologicky nemocných pacientů

v posledních letech. Jen v mostecké nemocnici měsíčně vydá transfuzní oddělení v průměru tři sta krevních jednotek,
což je zhruba 132 tisíc mililitrů krve,“
řekla zástupkyně primářky MUDr. Eliška
Vyskočilová.
S nápadem uspořádat hromadné darování krve mezi vrstevníky přišel student Václav Bočan. „Sám jsem již krev

daroval, když jsem zjistil, že dárcovství
krve je stále velmi potřebné. Shánět nové
dárce mezi svými spolužáky mi přišlo
jako dobrá cesta, jak registr rozšířit. Tím,
že daruji krev, nejenže pomohu zachránit
lidský život, ale také to přináší zdravotní
benefity pro mě samotného. Při každém
odběru musím absolvovat lékařské vyšetření, takže mám pod kontrolou svůj
zdravotní stav,“ řekl Václav Bočan.

Každý dárce prošel před odběrem lékařskou prohlídkou

Odběr krve před dárcovstvím

Studenti nesli prvodárcovství statečně

Sestra se studentem před odběrem krve

Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

První maminkou, která porodila v nově
zrekonstruovaných prostorách mostecké porodnice, byla Petra Šulcová.
Na svět přivedla ve středu 16. března
ve 12.00 hodin syna Jaroslava. Měřil
51 centimetrů a vážil 3 460 gramů. První dvojčátka se podívala na svět v nové
mostecké porodnici ve čtvrtek 17. března. Nikola Bažová v 7.35 hodin porodila
dceru Nikolu (43 cm, 2 260 g) a v 7.45 hodin syna Josefa (42 cm, 1 680 g).
Nové prostory druhé doby porodní

Petr Sochůrek
redaktor Infolistů
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Krajská zdravotní zrekonstruuje parkoviště před poliklinikou

Nemocnice Teplice

Nových 85 kolmých stání, z toho 11 parkovacích stání rezidentních, a současně
36 stávajících šikmých stání v ulici U nemocnice nabídne po rekonstrukci parkoviště
před pavilonem „A“ Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Celkem tak
bude návštěvníkům a pacientům teplické nemocnice nově k dispozici 121 parkovacích stání. Realizace stavby je naplánována na květen letošního roku. „Na akci, kterou bychom chtěli realizovat v tomto roce, se bude finančně podílet 4 miliony korun
město Teplice,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Jiří Novák.
Rozpočtové náklady jsou celkem 14 milionů korun.

Pacient KZ je prvním člověkem na domácí hemodialýze v Česku

Nemocnice Děčín

Do projektu je zahrnuta i úprava přilehlých zelených i zpevněných ploch, umístění laviček a dalšího mobiliáře, řešení
odvodnění, odlučovače lehkých kapalin
a retenční nádrž. Je navrženo pět větví
komunikací, které tvoří páteřní síť infrastruktury v řešené lokalitě a navazují
na stávající asfaltovou komunikaci v ulici
U Nemocnice. Stávající venkovní osvětlení bude rozšířeno na celou plochu nového parkoviště a příjezdových komunikací. Úpravy se dočká i samotný vstup
do budovy polikliniky, kde budou nově
samoposuvné dveře. „Volili jsme pro
stavbu období prázdnin a dovolených,
kdy je provoz na poliklinice nejmenší,“
uvedl Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
redakce Infolistů

„Léčbu doma, v podobě ambulantní peritoneální dialýzy, jsme
u tohoto pacienta krátce vyzkoušeli v roce 2012, ale neosvědčila se a jeho zdravotní stav se při ní zhoršil. Proto jsme se vrátili
k hemodialýze,“ říká vedoucí lékař Hemodialyzačního střediska Nemocnice Děčín MUDr. Martin Ullrych. „Jde o velice aktivního člověka, sportovce a plně soběstačného pacienta, který
je i přes těžké onemocnění zaměstnán na částečný pracovní
úvazek 6 hodin denně. Myšlenku domácí hemodialýzy ale nevzdal a šel nekompromisně za svým cílem. S velkou podporou
rodiny a jeho neustávajícím úsilím si nejen připravil zázemí pro
domácí hemodialýzu, ale o způsobu řešení svého zdravotního
handicapu přesvědčil i plátce zdravotní péče. S panem Duškem
je skvělá spolupráce,“ dodává MUDr. Martin Ullrych.
„Jsme velmi rádi, že vše dobře dopadlo a že první pacient využívající domácí hemodialýzu používá náš systém určený pro tuto
metodu. Ceníme si důvěry děčínského dialyzačního střediska
i samotného pacienta, pana Miloše Duška,“ uvedl Petr Bidlo,
PR Manager společnosti Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Pacient, který je klientem Všeobecné zdravotní pojišťovny, musel splnit i další kritéria. „Jsem rád, že se mi podařilo všechny
přesvědčit. Díky tomu šetřím čas, který mohu věnovat rodině
a svým koníčkům. A frekvence dialýzy pětkrát za týden pomohla zlepšit můj zdravotní stav,“ je potěšen Miloš Dušek.
Podle členky výboru České nefrologické společnosti
prof. MUDr. Romany Ryšavé, CSc., se v současné době připravují pro domácí dialýzu dva další pacienti.

Statutární město Teplice
POZVÁNKA
Pětačtyřicetiletý Miloš Dušek z Krásné Lípy na Děčínsku je
prvním člověkem v České republice, který využívá umělou
ledvinu v domácím prostředí

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., vás srdečně zve

NA JARNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
PRO TEPLICKOU NEMOCNICI
10. dubna 2016 od 17:00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích
VYSTOUPÍ sbor AUDITE SILETE a sbor POUPATA.
Výtěžek z akce bude věnován na vybudování rodinného („hospicového“) pokoje.
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VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pětačtyřicetiletý Miloš Dušek z Krásné Lípy na Děčínsku je prvním člověkem v České republice, který využívá umělou ledvinu
v domácím prostředí. Pacient Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., na děčínské dialyzační středisko musel
od roku 2011, kdy mu onkologické onemocnění nevratně poškodilo ledviny, dojíždět třikrát týdně, z 35 km vzdálené Krásné Lípy. Od ledna 2015 byl do seznamu výkonů schválen kód
18523 „Chronická dialýza prováděná mimo dialyzační středisko“. Od letošního ledna může pacient díky tomu podstupovat
hemodialýzu pětkrát v týdnu doma.

DOPROVODNÉ INFORMACE:
Hemodialyzační středisko Nemocnice Děčín, o. z. – Krajské
zdravotní, a. s. (HDS)
Pacientům se selháním funkce ledvin slouží od roku 1992. Původně disponovalo šesti lůžky, po rekonstrukci v roce 2010 má
v dnešní době oddělení lůžek třináct.
Stará se o pacienty s chronickým selháním ledvin, kteří docházejí pravidelně, delší dobu, léčí i pacienty s akutním selháním
ledvin, kteří potřebují umělou ledvinu na přechodnou dobu jen
několika dní nebo týdnů. Středisko má v péči i pacienty s peritoneální dialýzou a po transplantaci ledviny,
Děčínské HDS v současnosti navštěvuje 55 chronicky nemocných, pět zde pravidelně podstupuje peritoneální dialýzu
a 45 pacientů je po transplantaci ledviny. HDS je spádovým
pro okres Děčín s tím, že v Rumburku, oblasti Šluknovského výběžku lze léčit pacienty peritoneální dialýzou díky spolupráci
s tamním specialistou.
Pracoviště vede MUDr. Martin Ullrych, vedoucí lékař Hemodialyzačního střediska Nemocnice Děčín, o. z. – Krajské
zdravotní, a. s.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Nemocnice Chomutov

Akutní léčba na iktovém pracovišti z pohledu zdravotní sestry
NĚKOLIK SLOV K AKUTNÍ LÉČBĚ
NA IKTOVÉM PRACOVIŠTI
CHOMUTOVSKÉ NEMOCNICE Z POHLEDU
ZDRAVOTNÍ SESTRY NEUROLOGICKÉ JIP
Již několik let hrají v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) klíčovou
úlohu pracoviště, která se specializují
na diagnostiku a akutní léčbu cerebrovaskulárních onemocnění. Vytvořením
sítě těchto pracovišť a koncentrace pacientů do center vysoce specializované
péče se zkvalitnila akutní péče, diagnostika a prevence CMP. Iktová centra (IC)
poskytují pacientům s CMP neodkladnou
péči včetně rehabilitace, časnou diagnostiku a specializovanou léčbu, především
intravenózní trombolýzu. Komplexní cerebrovaskulární centra (KCC) zajišťují další vysoce specializované diagnostické
a terapeutické postupy a výkony včetně
endovaskulárních intervencí a neurochirurgických operací. Péče v KCC a IC je
koordinována oborem neurologie s neurologickou JIP, která je buď samostatná,
nebo v rámci multioborové JIP. Naše IC
velmi úzce spolupracuje s KCC v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
CMP je potenciálně život ohrožující
urgentní stav se závažným dopadem
na kvalitu života postižené osoby. Proto
po příjezdu pacienta do nemocnice je
vyžadován funkční, dobře sehraný zdravotnický tým, který zajistí stabilizaci základních životních funkcí, potřebnou diagnostiku a zahájí adekvátní léčbu v co
nejkratším časovém intervalu. Stále platí
pravidlo „time is brain – čas je mozek“.
Jednoduše řečeno, každou ztracenou minutou je poškození mozkové tkáně větší
a závažnější.
KAZUISTIKA 1
59letý muž, nekuřák, po náhradě aortální chlopně byl přijatý na naši neurologickou JIP pro ischemickou CMP s poruchou
řeči a ochrnutím levostranných končetin. Do našeho IC byl přivezen 2 hodiny
a 40 minut od začátku příznaků. NIHSS
skóre při přijetí bylo 11 bodů. Pacient
dlouhodobě užíval warfarin, který 5 dnů
před přijetím vysadil pro plánovaný
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stomatologický zákrok. Akutní CT mozku
neprokázalo čerstvé ložiskové změny.
Při CT angiografii byl zjištěn uzávěr pravé ACM. INR bylo 1,66. Provedena intravenózní trombolýza. Již během aplikace
rekombinantního tkáňového aktivátoru
plasminogenu (rt-PA) a sonotrombotripse došlo k významnému zlepšení hybnosti levostranných končetin. Při kontrolním neurosonologickém vyšetření byla
patrná rekanalizace uzavřené střední
mozkové tepny. Kontrolní CT mozku a MR
mozku prokázala ischemii T-P vpravo. Bě-

Centrální stanice pro monitoring
vitálních funkcí
hem pobytu probíhala intenzivní logopedická péče, která pokračuje ambulantně.
Pacient byl propuštěn 10. den hospitalizace domů. V neurologickém nálezu trvala mírná motorická porucha řeči. NIHSS
škála při propuštění = 1 bod.
KAZUISTIKA 2
43letá žena, nekuřačka, která užívala
hormonální antikoncepci, byla přivezena
RZP pro podezření na CMP s poruchou
řeči a ochrnutím pravostranných končetin. Potíže trvaly 90 minut. Během transportu se porucha řeči i hybnosti upravila

a při přijetí do IC byl neurologický nález
normální. Stav byl hodnocen jako tranzitorní ischemická ataka. Vyšetření krevního obrazu, koagulačních parametrů
a biochemické vyšetření séra neodhalilo žádný patologický nález. CT mozku
a CT angiografie mozkových tepen byly
normální. Po návratu z CT vyšetření došlo
opět k rozvoji těžké pravostranné hemiparézy a poruchy řeči charakteru dysartrie. Ihned byla provedena intravenózní
trombolýza. Po krátkém, přibližně hodinu trvajícím zlepšení hybnosti i řeči došlo
opět ke zhoršení stavu s rozvojem středně těžké pravostranné hemiparézy. Byl
monitorován sinusový rytmus. Kontrolní
CT mozku s nálezem drobné ischemie
v oblasti bazálních ganglií vlevo. V následujících dnech probíhala intenzivní
rehabilitace, ergoterapie a logopedická péče. Nejen akutní farmakologickou
léčbou, ale také rehabilitační a logopedickou péčí bylo dosaženo výrazného
zlepšení hybnosti a upravila se porucha
řeči. U pacientky bylo dosaženo plné soběstačnosti a 8. den hospitalizace byla
propuštěna do domácí péče. Během dalšího měsíce došlo k plné úpravě hybnosti pravostranných končetin. NIHSS škála
= 1 bod (pro lehkou centrální parézu
n. facialis). Modifikovaná Rankinova škála = 1 bod, tj. pacientka vykonává všechny aktivity jako před CMP. Pacientka se
vrátila do původního zaměstnání.
KASUISTIKA 3
64letý muž byl přijat do IC pro akutní
CMP s progredující poruchou řeči charakteru expresivní afázie a kompletním
ochrnutím pravostranných končetin (NIHSS skóre = 23 bodů). Iniciální CT mozku
neprokázalo krvácení nebo čerstvé ischemické změny. Při CT angiografii mozkových tepen byla zjištěna kritická stenóza
levé ACI a uzávěr levé ACM. Intravenózní trombolýza byla zahájena 130 min.
od rozvoje prvních příznaků a pacient byl
ihned transportován k endovaskulární intervenci do KCC v Masarykově nemocnici. V průběhu intravenózní trombolýzy se
klinický stav pacienta zlepšoval, ale nedocházelo k plné rekanalizaci uzavřené

ACM, což bylo potvrzeno i na kontrolním
CT vyšetření po příjezdu pacienta do KCC.
Kritická stenóza levé ACI byla v KCC ošetřena stentem a následně byla provedena
i embolektomie levé ACM s dosažením
kompletní rekanalizace. Při kontrolním
CT vyšetření mozku se prokázala menší
ischemie a nebyly přítomny známky krvácení. Po překladu zpět na naše oddělení
se pokračovalo v rehabilitaci a logopedii. Bylo dosaženo příznivého klinického
stavu. Při propuštění z našeho oddělení
byla NIHSS škála = 1 bod. Modifikovaná
Rankinova škála za 3 měsíce = 1, tj. pa
cient má velmi lehký deficit, ale vykonává všechny aktivity jako před CMP.

Referované kazuistiky ve zkratce poukazují na příznivý efekt současných terapeutických možností, především je-li
diagnostika a léčba zahájena včas. Aby
nedocházelo k časové prodlevě u pa
cientů indikovaných k léčbě intravenózní
trombolýzou, provádíme sesterské a lékařské úkony ve vzájemné součinnosti
a v co nejkratším čase. Ihned po příjezdu
RZP je pacient uložen na transportní lůžko stretcher, je stanoven charakter a tíže
neurologického deficitu, proveden odběr
krve, změřen krevní tlak, glykémie a INR
Coagucheckem. Pacient je v doprovodu
sestry a lékaře neodkladně transportován na CT, kde se provede CT mozku

a CT angiografie. Pokud je potvrzena diagnóza ischemické CMP a pacient splňuje
kritéria pro podání intravenózní trombolýzy, pak přímo na CT tuto léčbu provedeme. V současné době jsme schopni
provést intravenózní trombolýzu u řady
pacientů do 20 minut od přijetí. Dalším
důležitým bodem je pravidelná kontrola
klinického stavu a monitorace fyziologických a vitálních funkcí na JIP – zejména
neurologického postižení a krevního tlaku, který by neměl být vyšší než 185/110.
Simona Hanzelínová
JIP neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

SMUTNÉ ZPRÁVY
Milí spolupracovníci a čtenáři,
chtěli bychom se s vámi podělit o vzpomínku na naši báječnou paní vrchní

Vlastu Titlovou, která nás dne 2. března 2016 opustila po krátké a velmi vážné nemoci

ve věku 75 let.
Paní Vlasta Titlová byla osobností, na kterou se nezapomíná. Byla člověkem, který žil pro svou
práci, byla tu pro nás vždy, když jsme ji potřebovali. Zrovna tak měla ve svém srdci spoustu
místa i pro svou rodinu a své pacienty. Byla osobností plnou neutuchající energie, ale také vřelosti a úžasného přístupu k péči o pacienta. Většina z nás, kteří dnes na neurologii pracujeme,
jsme měli to štěstí, že jsme pod takovou paní vrchní mohli pracovat. Právě paní Vlasta Titlová
byla člověkem, který vás dokázal nadchnout pro práci sestry, najít si čas, když ji její personál
potřeboval, a v neposlední řadě byla právě ona tím, kdo postavil základy ošetřovatelství chomutovské neurologie na pevných základech, o které se při péči o naše pacienty opíráme dodnes.
Paní vrchní, moc děkujeme za všechno, co jste pro naše oddělení dokázala.
Za celý kolektiv Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
prim. MUDr. Jiří Neumann a Jiřina Nepovímová, vrchní sestra

MUDr. Václav Polej,
zástupce primáře Chirurgického oddělení Nemocnice Chomutov, zemřel neočekávaně dne
12. 3. 2016 ve věku nedožitých 65 let.
V chomutovské nemocnici pracoval od r. 1976, kdy nastoupil po absolvování Lékařské fakulty
UK v Praze jako sekundář na chirurgické oddělení. Posledních 25 let působil ve funkci vedoucího
lékaře jednotky intenzivní péče chirurgického oddělení, která byla jeho druhým domovem.
Od r. 2000 až dosud působil ve funkci zástupce primáře oddělení. Byl vynikajícím klinikem a diagnostikem, a pokud mu to jeho zdravotní stav dovolil, tak i zručným operatérem a nám všem
vzorem. Za jeho dlouholetou poctivou práci, výchovu mladších kolegů a přínos chomutovské nemocnici mu patří náš vřelý dík.
MUDr. Jan Černý
Chirurgické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
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Bez laboratoře se neobejdete

Nemocnice Most

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z., uspořádalo ve středu 24. února 2016 v kinosále nemocnice první ročník
odborné konference na téma „Bez laboratoře se neobejdete“. V programu zazněly
jak přednášky z laboratorních oborů, tak i zkušenosti ze strany lékařů s laboratořemi, se kterými při své práci úzce spolupracují.

Záštitu nad celou akcí převzal
Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.
Účastníky odborné konference pozdravil
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala, který nad celou akcí převzal záštitu. „Oddělení laboratorního
komplementu v mostecké nemocnici je
prvním plně konsolidovaným laboratorním provozem v Krajské zdravotní, a. s.,
kdy bylo do jednoho funkčního celku
sloučeno několik oborů laboratorní diagnostiky – biochemie, hematologie,
toxikologie, klinická farmacie. Součástí komplementu je také hematologická
ambulance a centrální odběry biologického materiálu pro spádovou oblast
mosteckého okresu. Oddělení je moderně vybavené nejnovější laboratorní
přístrojovou technikou ve všech úsecích
oddělení a má kvalitní vysoce odborně
vzdělaný personál jak středoškolský, tak
vysokoškolský. Jde o první laboratoř Krajské zdravotní, a. s., která je akreditovaná
dle nové normy ČSN ISO 15189:2013,“
uvedl Ing. Petr Fiala.
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Odbornou garantkou konference
byla Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

oddělení laboratorního komplementu
v mostecké nemocnici. Odborný program
doplnili svými prezentacemi představitelé spolupracujících firem reagenčních diagnostik a přístrojové laboratorní
techniky. „V dalších ročnících konference se chceme zabývat nejzajímavějšími
aktuálními tématy z jednotlivých oborů
laboratorní diagnostiky,“ řekla odborná garantka a pořadatelka akce Ing. Eva
Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální
laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Most, o. z., která
konferenci zahájila přednáškou na téma
zhodnocení spojení centrálních laboratoří s oddělením laboratorního komplementu v mostecké nemocnici.
Dalšími tématy odborné konference
byly přednášky Centrální odběry včera,
dnes a zítra, Podíl klinického pracoviště
na správném výsledku laboratorního vyšetření, Historie putování biochemického
vzorku laboratoří, Lidé versus malignity:
Kdo vítězí v roce 2016?, Historie putování

Odborná konference „Bez laboratoře se neobejdete“
Odbornou konferenci „Bez laboratoře
se neobejdete“ v kinosále mostecké
nemocnice navštívila více jak stovka
laboratorních pracovníků, lékařů a dalších zdravotníků. Cílem konference bylo
seznámení účastníků s historií vzniku

hematologického vzorku laboratoří, Využití digitalizace buněčné morfologie v rutinní praxi, Rozšířené klinické parametry
a jejich využití v praxi.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Kulatý stůl Metropolu: Měli bychom poslouchat své tělo lépe
Krajská zdravotní, a. s.
Počátkem března se v Metropol Centru v Ústí nad Labem konal první Kulatý stůl.
Tématem bylo zdraví, které je zárukou kvalitního života, a s ním související zdravotnictví. Pozvání pořadatele, jímž je vydavatelská skupina Metropol, přijaly primářka
Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Martina Chodacká, vedoucí
Centra očkování a cestovní medicíny Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem MUDr. Eva
Jílková a vedoucí Úseku zdravotnického zásobování a nákupu Krajské zdravotní, a. s.,
Mgr. Olga Mučicová. Veřejnost zastupovala Mgr. Pavlína Holárková, za redakci Metropolu usedli ke stolu ředitel vydavatelství Ing. Jiří Morštadt, šéfredaktorka Ladislava Richterová a její zástupce Tomáš Prchal. Garantem prvního Kulatého stolu byl
největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji – Krajská zdravotní, a. s.
Jsme uprostřed chřipkové epidemie. Má
smysl vakcinace, a které skupiny lidí jsou
nejohroženější?
MUDr. E. Jílková: Jsem zastáncem očkování, hlavně u rizikových skupin osob
ve věku nad 65 let, protože funkčnost
imunitního systému rapidně klesá. Nejohroženější jsou lidé s chronickými onemocněními, například s cukrovkou, chronickým onemocněním plic a dýchacích
cest, dále kardiaci a onkologičtí pacienti.
Letos začala epidemie v kraji počátkem
února a u 130 pacientů měla nemoc vážný průběh, museli být hospitalizováni
na JIP, a 27 jich zemřelo. Malé srovnání:
Země jako například Finsko, Kanada či
Japonsko propagují očkování dětí proto, aby v rodinách nenakazily prarodiče
i jiné nemocné. U nás je toto zatím upozaděné, ale má to velký efekt.
Hradí očkování zdravotní pojišťovny
a kolik stojí?
Mgr. O. Mučicová: Jen v některých případech, jako třeba u pacientů v domovech
následné péče, u lidí nad 65 let, a rizikových pacientů jako jsou diabetici či astmatici. Jinak se cena dávky za očkování
pohybuje kolem 200 korun.
Mezi virózami ohrožené patří i onkolo
gičtí pacienti…
MUDr. M. Chodacká: Je otázka, v které fázi léčby pacient chřipku dostane.
U těch, kde již léčba probíhá, očkování
nedoporučujeme, reakce na očkování
může být nepřiměřená. Každá komplikace samozřejmě u těchto pacientů přináší další kaskádu zdravotních problémů.
U těch, kteří již mají léčbu ukončenou,
samozřejmě očkování vhodné je.
Jak se bránit chřipkové epidemii?
Mgr. O. Mučicová: Všechny tyto choroby mají souvislost s lidskou psychikou,

imunitní reakce organismu je navázaná
na psychiku. Pomáhá určitě jakákoliv
aktivita fyzická, nejlépe venku a za kaž
dého počasí. Jedno skandinávské přísloví tvrdí, že neexistuje špatné počasí,
jen špatné oblečení. Ten, kdo si alespoň
v části dne nějakou aktivitu naplánuje,
snáší epidemii určitě lépe.
MUDr. E. Jílková: Důležité je také otužování, zdravá strava a hlavně nekouřit.
Má čistota vzduchu v Ústeckém kraji sou
vislost s onkologickými onemocněními?
MUDr. M. Chodacká: To platilo dříve,
v posledních letech došlo ke změnám.
Za všechny tyto zdravotní problémy si
převážně můžeme sami současným životním stylem. Obecně se na stavu zdraví podílí z 50 % způsob života, z 20 %
životní prostředí, z 20 % vrozené dispozice (genetika) a z 10 % zdravotní péče.
ČR obecně patří mezi země s vysokým
výskytem nádorů. Hodně důležitá je životospráva a životní styl. Lidé jsou často
pohodlnější, místo aktivního odpočinku
(např. sportování) se raději najedí, natáhnou se k televizi a jdou spát. Hodně
zásadní a negativní vliv na naše zdraví
má kuřáctví a malá pohybová aktivita spojená často s nadváhou, všechny
tyto faktory mohou mimo jiné přispívat
i ke vzniku nádorových onemocnění.
Patří Ústecký kraj k regionům, které jsou
postiženější nemocemi oproti jiným?
MUDr. M. Chodacká: V našem kraji je vysoký výskyt plicních nádorů, což je dost
velký problém, protože většina těchto
onemocnění se zjistí v pokročilém stadiu, kdy už operace není možná a možnosti onkologické léčby jsou omezené.
Velkým problémem jsou rovněž ORL nádory – dutina ústní, hrtan, hltan či jícen,
ale to je již srovnatelné s ostatními kraji.
V poslední době přibývá nádorů ledvin

a slinivky břišní, i když jich není tolik jako
nádorů prsu, prostaty, konečníku a tlustého střeva. Česká republika patří mezi
státy s nejvyšším výskytem nádorů. Aktuálně žije v Česku přes půl milionu pacientů s nádorovým onemocněním. Každý
třetí občan ČR dostane nádor a každý
čtvrtý na něj umírá, což je alarmující.
Zvýšený výskyt nádorů souvisí s životním stylem, roli hraje i genetika, životní
prostředí a další faktory. Nádory ledvin
a močového měchýře mohou souviset
s nadužíváním některých léků, třeba
u lidí pracujících s chemickými látkami.
Hodně pacientů s nádorem také přežívá
déle než dříve, jde především o nádory
prsu či prostaty. V Ústeckém kraji se léčí
nebo je sledováno na dvacet pět tisíc pacientů na každém pracovišti, tedy v Ústí
nad Labem a v Chomutově.
Kolik procent hraje v onkologickém one
mocnění genetika?
MUDr. M. Chodacká: Genetika tvoří zhruba dvacet procent, v padesáti procentech jde o životní styl, který ale můžeme
hodně ovlivnit, dvacet procent prostředí
a zbývajících deset procent kvalita zdravotní péče.
MUDr. E. Jílková: Velmi účinné jsou v tomto případě screeningové programy a Česká republika je má nastavené dobře, ale
lidé k nim málo chodí.
MUDr. M. Chodacká: Existuje evropský
kodex proti rakovině. Člověk by se měl
o sebe sám starat (tzn. nekouřit, jíst zdravě, omezit pití alkoholu, jakékoliv podezření, jako je např. nepřestávající chrapot, kašel, nepravidelná stolice, změna
jakéhokoliv znaménka, výskyt bulky
apod. řešit návštěvou lékaře. Pacientky
by si měly provádět samovyšetření prsů
a chodit na mamografii a gynekologii.
Pokud dostane člověk deset pozvánek
na screening a nepřijde, je to jen na něm
a nemůže nikoho osočovat. Doporučuji
nepodceňovat žádné příznaky. Když je
diagnóza stanovena a včas se zahájí léčba, je to prognosticky samozřejmě lepší.
Máme i pacienty přežívající dvacet i více
let po ukončení léčby.
Zdroj:
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Výsledky anketního hodnocení z XI. Ústeckého dne ošetřovatelství

Masarykova nemocnice

FOTOSOUTĚŽ 2016

Odborná konference na téma AKUTNÍ STAVY se konala
26. ledna 2016 v prostorách Výukového centra Krajské
zdravotní, a. s. Tradičním pořadatelem byla Vyšší a Střední
škola zdravotnická v Ústí nad Labem ve spolupráci s Pedagogickou sekcí ČAS a Krajskou zdravotní, a. s. Zúčastnilo se
přibližně 100 nelékařských zdravotnických pracovníků různých oborů. Úspěch akce potvrzují poznámky z anketních
lístků:
Západ slunce nad tunelem v nemocnici
Jitka Kordová

„dokonalé“
„sympatická organizace“
„děkuji obsluze bufetu“
„jste jedničky“

k
Mourek pomocní

„všechny přednášky byly krásné a srozumitelné“

Hana Čabáková

Milí čtenáři, fotografové. Můžete nám nadále posílat poutavé snímky a nečekané záběry z vašich fotoaparátů a zahrát
si o hodnotné ceny. Vyhlášení Fotosoutěže 2016 proběhne
v měsíci prosinci, kdy vítěz získá cenu věnovanou Krajskou
zdravotní, a. s. Fotografie s krátkým popiskem a jménem autora posílejte e-mailem na adresu infolisty@kzcr.eu.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

„pochvala předsedkyni stravovací komise“
„Mgr. Jarek Pekara nezklamal, jako vždy jeho přednáška
byla skvělá, originální …, věcná, vtipná…“
Mgr. Martin Kubát:
„přednáška velmi přínosná, velká pochvala, zase nové
informace, super i nácvik první pomoci“
Jaro klepe na dveře – na řeku Labe se vrací život
Karolína Soukalová

od 1. 3. 2016

Personální změny v KZ, a. s.
Krajská zdravotní, a. s.

Nemocnice Děčín, o. z.

Ing. Pavel Holý, MBA,
se stal náměstkem pro řízení
a správu majetku.

MUDr. Anna Briestenská
se stala primářkou
oddělení centrální sterilizace.

Nemocnice Děčín, o. z.

Nemocnice Děčín, o. z.

MUDr. Zoran Vikalo
se stal primářem
radiodiagnostického oddělení.

Bc. Hana Michálková
se stala vrchní sestrou
interního oddělení.

Bc. Lenka Benešová, vedoucí Úseku personalistiky a vzdělávání KZ, a. s.
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Odborná konference

MUDr. Jan Pajerek:
„skvělý jako obvykle, fantastické, propojování teorie
s praxí, nezapomenutelná obrazová dokumentace k šoku
dítěte“
MUDr. Ing. Martin Pánek:
„poučné informace, pěkně zpracované zásady ošetření
novorozence“
Bc. Pavla Pejšová:
„zajímavý pohled na problematiku krizové intervence,
naučné…, klientů asi bude přibývat“

O přestávce čekalo na všechny účastníky občerstvení

Květoslava Khynychová:
„transfuzní lékařství zajímavě a poučně zpracované,
zábavné…“
K příspěvkům studentů o Anglii i Péči o dutinu ústní:
„je velmi dobré poslechnout si i zkušenosti studentů,
…oceňuji odvahu vystoupit na konferenci“
Poděkování patří firmě Helago za milé pozornosti pro účastníky konference a nakladatelství Grada za odborné publikace pro přednášející a výherce v tombole.
Mgr. Eva Fridrichová
VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem

U každé odborné konference jsou důležití sponzoři
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Odborné a vzdělávací akce

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Krajská zdravotní, a.s.

sdružující 5 nemocnic Ústeckého kraje
Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov

PŘIJME LÉKAŘE

Požadujeme:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

vzdělání dle zákona č. 95/2004 Sb.
zájem o vzdělávání v oboru
bezúhonnost a zdravotní způsobilost
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatné a týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)
výhodou specializovaná způsobilost
nebo zařazení v oboru

Nabízíme:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Nastartujte svou kariéru v našich nemocnicích!

pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
možnost okamžitého nástupu
podporu a podmínky pro další vzdělávání,
financované zaměstnavatelem
podporu dalšího profesního rozvoje
řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace
a specializovaná centra
moderní a příjemné pracovní prostředí
5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost
pro studenty stipendijní program
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

(www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)

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

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

C

M

Y

CM

MY

CY

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY | SÍLA TERMÁLNÍ VODY

CMY

K

Léčíme
pohybové ústrojí

Léčíme
cévní onemocnění

Léčíme
nervová onemocnění

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

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

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

datum

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

místo konání

Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře

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

29. 3. 2016

Konference ošetřovatelské péče

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

29. 3. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

30. 3. 2016

Ošetřovatelství a dětská traumatologie

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

30. 3. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře JIP

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

4. 4. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře JIP *

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

5. 4. 2016

Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví

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

5. 4. 2016

Seminář – Chemoterapie a její úskalí

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

5. 4. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře JIP

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

6. 4. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře JIP

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

11. 4. 2016

Jak nás ovlivňují emoce – emoční alchymie

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

11. 4. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

12. 4. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

13. 4. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

18. 4. 2016

Doporučené postupy odběrů krve

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

18. 4. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

19. 4. 2016

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

20. 4. 2016

Nemoci v průběhu staletí I

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

20. 4. 2016

Obrana proti agresivnímu pacientovi *

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

20. 4. 2016

Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

14. 1. – 12. 5. 2016

* AKCE NAPLNĚNA
Ing. Vojtěch Krump, vedoucí Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.
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MÓDNÍ SHOW
KRÁSA POMÁHÁ
11
.
DĚTEM
ROČNÍK

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
Výtěžek z akce bude věnován Dětské klinice Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice, o. z.

31. 3. 2016 od 20.00 hod.
Sportcentrum SLUNETA Ústí nad Labem
účinkují

Gabriela Kratochvílová,
Hana Mašlíková, Inna
Puhajková, Nikol
Švantnerová, Lucie
Křížková, Lucie Šlégr, Tereza
Fajksová, Nikola Buranská,
Veronika Kašáková, Gabriela
Franková…
pořadatelka Lenka
Kocmanová Taussigová

choreografie

Lenka Vinická

moderátor večera Aleš Hám
a

předprodej vstupenek

Informační středisko
Mírové náměstí 1/1
Ústí nad Labem

Vstupné 199 Kč
Generální partneři

Hlavní partneři

sh
host večera Da

host večera Hamleti

a

Partneři

Dodavatelé služeb

Mediální partneři

Módní přehlídky

Severočeská vodárenská
společnost a.s.
www.svs.cz

Lifestyle

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

