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Život se ale nezastaví a společnost jako je naše nemůže
z pochopitelných důvodů vyhlásit “celozávodní dovolenou“. Pro mnohé z nás, zaměstnance Krajské zdravotní,
to bude představovat naopak zvýšené úsilí, abychom nahradili po dobu dovolených své kolegy.
Činnosti v mnoha oblastech naší velké společnosti musí stejně intenzivně pokračovat i v tomto letním období. Mám tím na mysli zejména práce na mnohamilionových
projektech investic z evropských fondů a prostředků poskytnutých Ústeckým krajem
na zlepšení z minulosti velmi zanedbávané oblasti vybavení, infrastruktury a vzhledu
našich nemocnic.
Velmi dobrou zprávou před prázdninami pro nás pro všechny je rozhodnutí Ústeckého kraje, 100% vlastníka naší společnosti o navýšení základního jmění o 50 mil. Kč.
Zvláště v tomto obtížném období obecné finanční krize na všech úrovních to považuji
za jasné potvrzení toho, že zdravotnictví je prioritou vedení našeho kraje.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Ing. Miloslav Řehák
Ve zdravotnictví Ústeckého kraje pracuji od
roku 2003. Díky tomu jsem měl možnost
poznat řadu skvělých lidí v nemocnicích
Děčín a Most. V současné době pak mám
možnost intenzivně spolupracovat zejména s kolegy z provozně technických útvarů
celé KZ, se kterými jsme při práci na transformačním projektu nemocnic do Krajské
zdravotní pokládali základy organizace nezdravotnické části KZ.
Práce PTÚ na úrovni jednotlivých odštěpných závodů je již dlouhodobě definována.
Naším cílem je poskytovat servisní podporu zdravotníkům a přispívat k vytváření
vhodných podmínek k pobytu pacientů
a dalších zákazníků KZ v prostorách našich
nemocnic. Na úrovni centrály se tento útvar
zaměřuje na metodické řízení, technickou

oponenturu, přípravu a řízení projektů
a investiční plánování. V posledních dvou
letech se k náplni útvaru připojilo rovněž
řízení projektů čerpání z dotačních zdrojů.
Přestože je možné navázat na zkušenosti kolegů z Masarykovy nemocnice, práce
s EU zdroji v takovém rozsahu je ojedinělá v rámci celé ČR. Ze zpracovaných osmi
žádostí směrem k Regionálním operačním
programům uspěla Krajská zdravotní, a.s.
se sedmi projektovými záměry. Na základě těchto projektů čerpá společnost např.
více než 400 mil. Kč na přístrojové dovybavení nemocnic. Zpracování projektů je
pouhou špičkou ledovce z práce techniků
– po úspěšné obhajobě projektu následuje
dlouhodobá činnost, související s instalací jednotlivých investic, řízením procesu
změn, komunikace se správci fondů atp.
Nedílnou součástí naší práce je rovněž
spolupráce s auditorskými týmy, které se
zabývají kontrolní činností – ta je nedílnou
součástí čerpání dotačních titulů.
Zde bych rád trochu odbočil a ohlédl se
zpět. Práce PTÚ byla před několika měsíci
kritizována v médiích, aniž by se kdokoliv
zajímal o fakta, technická data či jiné měřitelné ukazatele. Mluvím o kritice zadávacích podmínek pro výběr RDG pracovišť. Na
tomto místě bych se rád se čtenáři podělil
o radost z toho, že mi dnes sami uživatelé
tato pracoviště chválí a nemají k nim žádných připomínek.

Nyní však již vzhůru do současnosti a blízké budoucnosti. V současné době máme
před sebou další investiční projekty za více
než 150 milionů korun, které jsou směřovány do traumacentra a komplexního onkologického centra v MNUL. Spolu s nimi dále
připravuje oddělení koordinace projektů
(které je organizačně začleněno do PTÚ)
dalších pět projektových záměrů pro další
etapu Regionálních operačních programů.
Zcela přitom opomíjím celou řadu dalších
dotačních titulů a grantových soutěží, které
probíhají či jsou připravovány.
Současně s uvedenými aktivitami dlouhodobě probíhají práce na auditování všech
provozních a technických činností jednotlivých odštěpných závodů. Tyto práce budou
v blízké budoucnosti završeny nezávislým
auditem.
Pokud zdravotníci nevnímají naši práci –
jsme úspěšní. Provozní útvary jsou útvary
servisními a stejně jako u každé takové
služby vnímá uživatel zejména negativní
odchylky od normálu. Přeji tedy sobě i svým
kolegům, abychom byli dobrou servisní
podporou všem zdravotníkům a abychom
byli i nadále úspěšní při získávání dotačních titulů. Všem spolupracovníkům z Krajské zdravotní pak přeji pohodové pracovní
prostředí a mnoho úspěchů v práci.
Ing. Miloslav Řehák
provozně technický náměstek KZ, a.s.

Informace pro lékaře
Změny k 1. 7. 2009
Lékaři s atestací I. stupně podle původních
právních předpisů si musí požádat o certifikát jako po ukončení kmene dle 95/04 Sb.,
který jej bude opravňovat k výkonům podle nového katalogu prací. Jedná se pouze
o lékaře, kteří nemají specializovanou způsobilost podle 95/04Sb.
Snížení počtu vzdělávacích programů na 40 (základní obory)
Certifikované kurzy (nástavby) cca 44

V novelizaci 95/04 Sb. bude společný základ pro všechny obory – po absolvování dostane lékař certifikát, který ho bude
opravňovat k výkonům dle nové vyhlášky
o činnostech.
Vyhláška o činnostech (nový katalog prací)
bude platný od 1. 1. 2010.
Zcela určitě se bude na podzim platit atestační zkouška – není stanoveno jakým způsobem, pravděpodobně přímo u atestace.
1. termín
3500,–
2. termín
5000,–
3. termín		
7500,–

Novelizace 321/08 Sb.
Zrušení omezení jednokreditových seminářů a zrušení omezení za e-laerningové
vzdělávání.
Snížení poplatku za registraci a reregistraci
na 100 Kč.
Posílení kompetencí – sestra se stane nositelkou výkonu a tím i nositelkou finančních
prostředků do ZZ (do konce 2009 se jedná
o cca 50 výkonů).
Zkrácení délky specializačního vzdělávání
(na dva moduly).
Mgr. Ludmila Šubrtová, vedoucí CVDV KZ, a.s.
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Masarykova nemocnice

Multioborový seminář České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie
V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. proběhly
„České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“.
Pod tímto názvem proběhl 5. června, ve výukovém centru Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, multioborový seminář o možnosti využití aloplastických materiálů při chirurgii hlavy. V rámci pořádané akce byla v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem operována pacientka po autonehodě, která podstoupila již tři neúspěšné operace a defekt na lebce jí způsoboval velké problémy v profesním i osobním
životě. Tým neurochirurgů jí nyní dal novou naději, že bude zase žít normální život.
Součástí akce byl přímý přenos operace s prezentací využití aloplastických materiálů při chirurgii hlavy.

Doc. MUDr. Martin Sameš rozmlouvá s odborníkem v dané oblasti
Doc. MUDr. Jiřím Kozákem CSc. z FN v Motole
Rekonstrukční chirurgie
Současná rekonstrukční chirurgie nabízí
až neuvěřitelné možnosti řešení obličejových a kraniálních defektů, ať již po úrazech, nádorech nebo vrozených vadách.
V případě velkého defektu bývá problém
s přípravou implantátu a jeho tvarováním. Dříve se používaly kostní štěpy,
které se pak musely složitě upravovat
a navzájem spojit titanovými dlahami
a šrouby. Spongioplastické kostní štěpy
přímo z těla pacienta (nejčastěji ze žebra
nebo pánve) zvyšovaly zátěž pro pacienta, znamenaly více jizev a delší rekonvalescenci po operaci. Uměle vyrobené aloplastické implantáty jsou pro pacienta
přijatelnější.
Zakázkové implantáty MEDPOR jsou z porézního vysokohustotního polyetylénu
vyráběny unikátní metodou pacientovi

4

www.kzcr.eu

přímo „na míru“ a řeší tak vhodně konkrétní defekt a biokompatibilní materiál
minimalizuje možnost imunologické reakce těla. Poréznost materiálu umožní
následné prorůstání tkání a implantát se
tak stane součástí pacientova těla. Prvním krokem při výrobě implantátu je provedení skenu CT (počítačová tomografie),
pomocí kterého je vytvořen přesný počítačový 3D model pacientovy lebky. Data
chirurgové odešlou ke zpracování do
centra přípravy zakázkových implantátů
v USA, kde odborníci navrhnou vhodný
tvar implantátu a umožní pomocí internetu a 3D zobrazovacích metod náhled
budoucího implantátu. V dalším kroku

potvrdí operatér vhodnost řešení implantátu. V rámci předoperačního plánování
má operatér možnost vyzkoušet implantát na modelu lebky. To umožňuje správně
naplánovat průběh operace a minimalizovat možná rizika. V případě kraniálních
implantátů se eventuelně využije i takzvaný tkáňový expandér, který vytvoří
prostor pod kůží na vložení implantátu.
Právě pro představení těchto a dalších
inovativních možností rekonstrukční chirurgie se přední čeští a slovenští odborníci rozhodli uspořádat “České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“, které
se konaly 5. 6. 2009 na neurochirurgické
klinice Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a 9. 6.
2009 v nemocnici Košice – ŠACA. Špičkovým chirurgům byly představeny možnosti zakázkových i předdefinovaných
implantátů a proběhla i operace naživo,

?

Na Slovensku šlo o vůbec první „live surgery“ na toto téma a s tímto progresivním
materiálem. V Košické nemocnici v Šaci
byla operována 30letá pacientka s vrozenou deformitou v obličeji. Při operaci se
použil katalogový tvarovatelný implantát,
který se během operace upravil tak, aby
přesně odpovídal konkrétnímu defektu.
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Petr Vachata
Neurochirurgická klinika
Masarykova Nemocnice v UL

Představujeme...

		

Jiří Vondra – tiskový mluvčí KZ, a.s.

Již druhým rokem je mediální tváří Krajské
zdravotní, a.s. tiskový mluvčí Jiří Vondra.

Nástrojové
vybavení k operaci
?

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Narozen 1963 v Jablonci nad Nisou,
vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha (nyní
2. LF UK). Od roku 1997 je primářem neurochirurgického oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem. Je autorem více než 50 odborných článků a statí v monografiích, dále více než 250 přednášek
a odborných sdělení, členem mnoha českých i zahraničních odborných společností. Mezi oblasti jeho
vědeckého zájmu patří zejména
problematika mozkových tumorů,
cévní neurochirurgie a chirurgie
operačních přístupů k bazi lební.

kde byl pacient v přímém přenosu operován a chirurg simultánně komentoval
svou práci. Kolektiv operatérů, v čele
s neurochirurgy MUDr. P. Vachatou
a MUDr. M. Orlickým, odvedl perfektní
práci. Zasadili velmi přesně, na míru zhotovený, implantát v místě defektu lebky.

Jeho funkce je velmi zásadní ve styku se
všemi médii. Rozhlasoví, televizní i tiskoví reportéři dychtí po senzacích a aktuálních informacích a vždy v co nejkratším
čase. Tiskový mluvčí musí být vždy připraven adekvátně reagovat na všechny
podněty a situace vzniklé ve společnosti,
kterou navenek zastupuje. Ne vždy se oci-

tá v příjemné situaci, kdy může presentovat například nové přístroje, nové léčebné metody nebo vybavení pro pohodlí
a úspěšnou léčbu pacientů. Jsou situace,
kdy je třeba veřejnosti vysvětlit i nepříjemná témata, kauzy a rozhodnutí.
Za tím vším však stojí osoba úspěšného
tiskového mluvčího, mediálního nárazníku s veřejností.
redakce Infolistů
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Semináře, Sympózia, Kongresy
III. Mostecké dny sester

Nemocnice

Marcela Šárová, MUDr. Jan Lami a Anna Karásková
Ve dnech 21. a 22. května 2009 se v Městském divadle v Mostě konal již třetí ročník konference Mostecké dny sester „Od
Florence Nightingalové k současnosti
aneb ošetřovatelství s novou tváří“.
Jméno Angličanky Florence Nightingalové
jistě znají téměř všechny zdravotní sestry.
Vždyť na den jejího narození 12. květen
připadá i Mezinárodní den sester.
Mezníků, které ovlivnily rozvoj ošetřovatelství, bychom našli v historii více. Jeden
z prvních je připisován právě Florence
Nightingalové. Vše, co je dnes pro nás
samozřejmostí, vnesla do ošetřovatelství
právě tato výjimečná žena. V roce 1860
založila první školu pro zdravotní sestry.
Díky Florence Nightingalové se zrodilo
nové, respektované povolání. Současnost někdy klade otazníky nad respektem a prestiží tohoto povolání.
Cestou, na které položila základní kámen
Florence Nightingalová, se dá dojít daleko. Záleží pouze na každém z nás.
Vzdělávání se dnes, více než kdy jindy
v minulosti, stává nedílnou součástí zdravotnického povolání. Nelékařští
zdravotničtí pracovníci již nevystačí pouze s informacemi, se kterými odcházeli
ze středních zdravotnických škol. Nové
metody a přístupy si vyžadují doplňování informací po celý pracovní život. Proto
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hovoříme o celoživotním a kontinuálním
vzdělávání.
Multioborové zaměření konference
umožnilo oslovit celou škálu odborností
nelékařských zdravotnických pracovníků,
kterým byla tato konference určena a pro
kterou bylo žádáno a Českou asociací
sester vystaveno souhlasné stanovisko.
V úvodu konference zazněly informace
z oblasti vzdělávání, etiky a práva.

Mgr. Jana Pelcová
Mgr. Jana Pelcová z MZ ČR hovořila
o vzdělávání a registraci nelékařských
zdravotnických pracovníků. Podala aktuální informace o registraci a kreditním
systému. Mgr. Zdeňka Mikšová Ph.D.,

Most

ředitelka SZŠ a VOŠZ E. P. v Olomouci,
přednesla prezentaci o kompetencích
zdravotnického asistenta a jeho uplatnění v praxi. Blanka Pevná, odborný lektor grafologie, ve svém sdělení hovořila
o grafologii jako možnosti hlubšího poznání sebe i druhých.
Mezi nejžádanější témata patří oblast
práva ve zdravotnictví, o kterém hovořil MUDr. Ilja Deyl, ředitel ZZS ÚK. Další
neméně zajímavá prezentace Bc. Kamila
Slapničky byla věnována multikulturnímu
ošetřovatelství. S pastorační a spirituální
péčí v nemocnicích seznámil účastníky
konference Th.Bc.Zbyšek Jonczy. O dobrovolnících v KZ, a.s. hovořila Bohdana
Furmanová.
Další bloky konference byly věnovány
ošetřovatelské péči o pacienty se specifickými potřebami. Témata prezentací se
týkala chirurgických, interních, pediatrických, gynekologických a psychiatrických
odborností.
Konferenci uzavřela sdělení o Da Vinci S HD systému, který představily ve
svých prezentacích kolegyně z Centra robotické chirurgie KZ, a.s. – MN Ústí nad
Labem, o.z. (Jitka Postlerová, Bára Jirešová, Martina Švingrová, Eva Nedvědová,
Andrea Poláková a Helena Burešová).
Účastníci měli možnost nahlédnout do
jeho využití v urologii, gynekologii, ORL
a chirurgii. Všechna odborná sdělení,
která v dvoudenním programu zazněla,
zaujala a obohatila účastníky o cenné
zkušenosti a nové informace. V širokém
spektru témat mohl každý získat pro
sebe nové podněty pro svou další odbornou praxi. Letošní celostátní konference
v Mostě byla důkazem toho, že si nelékařští zdravotničtí pracovníci mají co předávat, o čem diskutovat a že tak činí se
zájmem.
Závěrem přijměte pozvání na čtvrtý ročník konference Mostecké dny sester. Těším se na shledanou v Mostě, v květnu
2010.
Marcela Šárová
hlavní sestra Nemocnice Most, o.z.

8. perinatologický den Ústeckého kraje

Masarykova nemocnice

Perinatologická centra KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
a KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. uspořá-

běhla prezentace výsledků péče o těhotné ženy v roce 2008, statistika porodů,
narozených dětí a komplikací. Dále byla

Ze strany lékarů byl o přednášky velký zájem
dala ve dnech 11. a 12. června 2009 v hotelu Ostrov v Ostrově u Tisé již „8. perinatologický den Ústeckého kraje“. V rámci
této odborné regionální konference pro-

prezentována problematika předčasné
porodnosti v rámci celé České republiky
a úmrtí ještě nenarozených novorozenců.
S ohledem na uvedenou problematiku,

která se bezprostředně dotýká i ambulantních ordinací, byli přizváni i obvodní
gynekologičtí a dětští lékaři.
Pro velký zájem sestřiček o účast byl pro
ně tento rok v programu vyčleněn samostatný blok přednášek, který připadl na
čtvrteční odpoledne. Mohli jsme zde slyšet o porodnickém nadstandardu u nás,
ale také o egyptském zdravotnickém
standardu. Úspěch u nezdravotnického
personálu zaznamenal praktický nácvik
resuscitace asfyktického novorozence.
Za podporu konference patří poděkování
sponzorům akce, za zajištění odborného
programu MUDr. Gerychovi a Mgr. Svobodové z Ženského oddělení MNUL
a prim. Jancovi z Novorozeneckého oddělení MNUL. Organizačně konferenci
zajistilo Tiskové a organizační oddělení
KZ, a.s.
Akce byla pořádána ve spolupráci s OS
ČLK a ČAS a ohodnocena kredity v rámci
celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.
Tiskové a organizační oddělení KZ, a.s.

Základy znakového jazyka neslyšících pro zdravotníky
Ve dnech 16.–18. a 22. 6. 2009 úspěšně
dokončilo 50 zdravotnických pracovníků
ze všech nemocnic KZ, a.s. odborný kurz
„Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky“. Všem absolventům bylo předáno
osvědčení po závěrečném testu ověření
znalostí.
Odborným garantem byla paní Věra Váchová, akreditovaná tlumočnice a lektorka znakového jazyka, která se projevila jako člověk s obrovským nasazením,
lidským přístupem a velikou motivační
schopností. Dokázala všechny absolventy strhnout k nebývalým výkonům a zapálila je pro věc.
Většina z nich chce pokračovat na podzim v kurzech pro pokročilé. Otvíráme
proto dva pokračovací kurzy a jeden pro
začátečníky. To, že chtějí absolventi pokračovat v tak náročném kurzu je nejen
potěšující, ale i potvrzení toho, že jsem
udělala krok správným směrem. Prvotní

Věra Váchová – akreditovaná tlumočnice a lektorka znakového jazyka
zájem při předběžném průzkumu mezi
zaměstnanci KZ byl sice větší, ale ti co
skutečně přišli a vytrvali, jsou dnes odměněni novou znalostí, kterou mohou

uplatnit nejen v profesním životě, ale
i mimo něj.
Mgr. Ludmila Šubrtová
vedoucí CVDV KZ, a.s.
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Na brusle? Jedině s chrániči!
Léto je již v plném proudu a také letní
sporty zažívají svůj každoroční boom.
Mezi jeden z nejoblíbenějších způsobů
trávení aktivního volného času se sportovním zaměřením patří, dnes již v masové míře, in-line, jízda na kolečkových
bruslích.

–

+

způsob poranění, vedou drobná poranění horních končetin, zhmožděniny zápěstí a v čele se jasně „usadily“ odřeniny.
Absence chráničů kolen a loktů je jasným
násobitelem těchto zranění.
Vážnější jsou vždy poranění hlavy, většinou v důsledku absence ochranné přilby.
Absence přilby v kombinaci s horší koordinací pádu se projevuje formou poranění více u dětských pacientů. Výjimkou
však nejsou ani zlomeniny dolních končetin. V květnu byl hospitalizován v Masarykově nemocnici pacient po pádu na
bruslích s frakturami obou dolních končetin.

ochranných prvků. Větší děti jsou navíc
vystavené nebezpečí s vyhledáváním
adrenalinové zábavy.
Mezi další letní sporty, s prostředky aktivní zábavy patří i cyklistika, která s sebou nese obdobná rizika.

Projekty ROP

Nové pracoviště magnetické rezonance
v Masarykově nemocnici
V průběhu měsíce června se blížila k závěru druhá etapa projektu „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem“.
Jedná se o jeden ze sedmi projektů, na které získala Krajská zdravotní, a.s. dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad a Evropského fondu pro regionální rozvoj. V naší nemocnici
tak díky dotacím přibyly přístroje a zdravotnická technika v hodnotě přesahující částku 99 miliónů korun.
Jedním z pracovišť, které bylo vybaveno moderním diagnostickým
zařízením, je Radiologické oddělení. Požádali jsme jeho primáře
MUDr. Milouše Dernera o stručné představení zařízení a na jeho
přínos pro ně jako odborníky a pro nás jako potenciální klienty.

Poslední dobou jsou i nám, starším sportovcům, cenově přístupné „dospělé hračky“ v podobě různých provedení kolečkových bruslí. Na vratká kolečka si stoupá
a adrenalinové opojení zažívá i generace,
pro kterou byl tento sport často technicky
nedostupným.
Pro nákup tohoto sportovního zboží je
nepřeberná nabídka a řada specializací.
Nedílnou součástí výstroje bruslaře jsou
však i chrániče.
Právě proto, že dospělým často chybí
průprava v jízdě na kolečkových bruslích,
musí se chránit před prvními pády a úrazy.
Ochranná přilba, nákolenky a náloketníky jsou nezbytné. Jednou z nejčastěji
používaných ochran je stále pár rukavic
s dlaňovou výztuhou. Při pádu se každý
jako první automaticky opírá o dlaně.
Stejně jako i v jiných lokalitách, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
v těchto měsících zaznamenává častější úrazy z této oblasti. Ve své „sezónní“
statistice registruje ošetřením Masarykova nemocnice v průměru sedm bruslařů
měsíčně. Jednoznačně pak převládají
slunné víkendové dny pobízející k uvedené aktivitě. Pokud se jedná o druh nebo
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Jakým zařízením bylo vaše oddělení vybaveno?
V první etapě jsme obdrželi tlakový injektor pro CT a v rámci druhé etapy bylo naše oddělení vybaveno dalším pracovištěm Magnetické rezonance (MR). Ke stávajícímu přístroji Magnetom Symphony (Siemens) přibyl nový, moderní přístroj Magnetom Avanto
též firmy Siemens. Nový, 1,5 T přístroj má místo 4 již 18 kanálů
a je tedy proti stávajícímu přístroji zřetelně výkonnější.
Pro jaká onemocnění se v naší nemocnici využívá diagnostika
pomocí magnetické rezonance?
MR Imaging je nezbytná pro vyšetření řady onemocnění mozku
např. roztroušené sklerózy mozkomíšní, epilepsie – zejména
u dětí, mozkových tumorů, časného stanovení mozkového infarktu, funkční vyšetření mozkové kůry, i vyšetření mozkových drah
před neurochirurgickými operacemi. Naprosto nezbytné je MR
vyšetření při poranění míchy.
Stále častěji provádíme i vyšetření břicha – jater a střev a pánve
pro diagnózu zánětlivých či nádorových onemocnění.
Specifické je vyšetřování plodů v děloze v období od 18. do
25. týdne k vyloučení, či potvrzení vrozených vývojových vad.

Z pohledu věku se u dospělé populace
obecně projevuje lepší koordinace těla
při pádu i střetu a proto jejich poranění obecně nejsou tak vážná jako u dětí.
Nevýhodou dospělých je ale jejich vyšší
hmotnost, podceňování ochranných prvků a vyhledávání tzv. adrenalinové zábavy. U dětí by se dalo hovořit o několika
kategoriích ve spojení s věkem.
Vážnější poranění vznikají vždy v souvislosti s podceněním či přímou absencí

Masarykova nemocnice eviduje v tomto
roce již jedno úmrtí cyklisty. Výjimkou
nejsou zlomeniny a vážnější poranění
hlavy.
Statistika hovoří tedy jasně, nepřeceňujte své síly, vyhledávejte bezpečná místa
pro uvedené aktivity (cyklostezky, uzavřené komunikace, apod.), vybavte se
kvalitními ochrannými pomůckami.

Samostatnou kapitolu tvoří vyšetření kloubů, svalů a kostí, kde
MRI ukáže i drobné trhliny vazů a změny kostní dřeně, které jsou
jinými metodami neprokazatelné.
MRI umožní i vyšetření srdce, zejména stavu srdečního svalu
před plánovanými kardiochirurgickými operacemi.

Velmi výhodné je využití
MRI pro vyšetření tepen,
jak v oblasti hlavy, tak i na
tepnách dolních končetin,
kde na rozdíl od CT nevadí
ani hrubé zvápenatění periferních tepen.
V čem spatřujete výhody
nového MR pracoviště?
Proti stávajícímu MR přístroji umožňuje nové pracoviště zejména:
1. Celotělové MR všech
orgánů včetně celotělového vyšetření všech
tepen
2. Vyšetření mléčných žláz
v indikovaných případech, kdy diagnóza není jasná z předchozí mamografie ani
následného ultrazvuku.
3. MR spektroskopii, tedy chemické vyšetření tkání zaživa s možností určit, zda se jedná o zhoubný či nezhoubný nádor, zánět
atd.
4. Takzvaná difuzní MRI umožní odlišit zhoubné i nezhoubné nádory či přítomnost metastáz, což je přínosné u onkologických
pacientů.
Přístroj využívá novou technologii, díky níž lze zobrazit celé tělo
ve vynikající kvalitě obrazů v rámci jednoho vyšetření až do délky
205 cm. Je možné i vyšetření pacienta tak, že hlava zůstává mimo
měřící tunel, což je pozitivní zpráva zejména pro klaustrofobiky.
Největší výhodou pak je ale větší rychlost, která tak dává možnost nejen vyšetřit více klientů, ale hlavně zkrátí dobu potřebnou
pro vyšetření. Rychlé stanovení diagnózy a bezodkladné zahájení léčby může v kritických případech zachránit život pacienta.
Oba dva MRI přístroje budou pracovat ve dvousměnném provozu
a zvažujeme i práci o víkendech, aby se zkrátila neúměrně dlouhá objednací doba pro tak potřebné vyšetření.

Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů
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Robotická operace v oblasti ORL

Masarykova nemocnice

Robotická operace nádoru na kořeni
jazyka
V srpnu 2008 byl v ústecké Masarykově
nemocnice zahájen provoz robotického
systému da Vinci, umožňujícího provádění chirurgických zákroků na člověku.
Kromě jiných oborů bylo operování robotem zavedeno také na ORL oddělení
a oddělení chirurgie hlavy a krku.

problematice řešení onemocnění kořene
jazyka právě pomocí robotického systému da Vinci. Díky „robotu“ je možné
operovat šetrně skrze dutinu ústní bez
použití zevních přístupů na krku, které
jsou náročnější na hojení a délku hospitalizace. Robotické operace nádorů kořene jazyka a dále také operace prostého
zbytnění kořene jazyka, které jeho nositeli způsobuje těžké formy chrápání či
polykací potíže, jsou středem pozornosti
ústecké ORL robotické chirurgie.
V tomto směru je ústecké ORL oddělení
zařazeno do jednoho z pěti světových
center, které se podílí na řešení zmenšení kořene jazyka pro syndrom spánkové
nedostatečnosti (Sleep Apnea Syndrom),
právě pomocí robotického přístroje
da Vinci. Místem, kde se shromažďují
a vyhodnocují výsledky operací je výzkumné a školící centrum IRCAD Training
Center ve Štrasburku ve Francii.

Druhý babybox Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice

Roboticky asistovanou operaci provádí
lékař a technické zařízení – robot se čtyřmi rameny. V ORL oboru robot využívá
3 ramena, prostřední – kamerové a pravé
a levé s operačními nástroji. Lékař - operatér ovládá ramena ze samostatně umístěné konzole. Na dálku ovládá nástroje
umístěné na ramenech robota a ten přesně reprodukuje jeho pohyby v operačním
Ředitel KZ, a.s. Ing. Eduard Reichelt
a hlavní sestra Nemocnice Teplice, o.z.
Soňa Brabcová při otevření babyboxu

V rámci Mezinárodního dne dětí, Krajská
zdravotní, a.s. slavnostně zahájila provoz
babyboxu v teplické nemocnici. Technické převzetí babyboxu za účasti zakladatele těchto zařízení pana Ludvíka Hesse
a zástupců sponzorů, proběhlo ve čtvrtek
28. 5. 2009.
Proč technické převzetí ve čtvrtek a slavnostní zahájení v pondělí? „Otevření babyboxu bylo již delší dobu, s ohledem na
technické záležitosti, které bylo potřeba
dodělat, plánováno na 1. června, a to
k Mezinárodnímu dni dětí. Pan Hess bo-

Monitory dechu pro nejmenší pacienty

Nemocnice

dětského a novorozeneckého oddělení
MUDr. Jiřímu Krohovi. Za chomutovskou
nemocnici se předání zúčastnil ředitel
MUDr. Bc. Petr Hossner, náměstek pro
zdravotní péči MUDr. Jiří Mrázek, hlavní
sestra Mgr. Anna Malá, vrchní sestra novorozeneckého oddělení Dana Chalupová a zástupci zdravotního personálu.

MUDr. Karel Sláma jun.

Šetrná operace robotem
Roboticky asistovaná chirurgie využívá
principy minimálně invazivních přístupů
a je možné ji označit za další stupeň vývoje laparoskopické chirurgie. V oblasti
ORL se jedná o „dutinové“ operace, a to
v prostoru ústní dutiny, trubice hltanu,
včetně horních etáží hlasového ústrojí hrtanu. Zvláštní pozornost je věnována
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Pennsylvania ve Philadelphii, konkrétně
s profesorem Gregory Weinsteinem. Profesor Weinstein na svém pracovišti uskutečnil od roku 2005 přes 300 robotických
ORL výkonů a provedl školení více než 10
lékařů z celého světa, včetně MUDr. Karla Slámy juniora, lékaře ORL oddělení
MNUL.

MUDr. Karel Sláma jun.
lékař ORL oddělení MNUL

hužel v tento termín nemohl, protože měl
naplánováno otevření babyboxu v jiné
nemocnici,“ sdělil Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.
U babyboxu se během víkendu dodělávalo zastřešení, osvětlení a vnější parkové úpravy okolí.
Krajská zdravotní, a.s. děkuje všem sponzorům za dary, které umožnily pořízení
babyboxu v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Teplice, o.z.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Chomutov

Mimo toto centrum spolupracuje ORL
oddělení také s americkou University of

poli. Rozhodně se nejedná o samostatné operování robota, nýbrž o „roboticky
asistovanou chirurugii“, kde je i nadále
role člověka operatéra nezastupitelná.
Spolu s lékařem operatérem se na operaci podílí také asistující lékař, který
zajišťuje kontrolu nástrojů. Minimálně
invazivní chirurgické výkony, provedené
robotem v krční oblasti, přinášejí pacientovi mnohé benefity. Je to především
možnost operace bez zevního přístupu,
snížení pooperační bolesti, ale také rychlejší rekonvalescence a tím i brzký návrat
pacienta do běžného života.
Díky zavedení dvou robotických systemů da Vinci na pracoviště Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem se Krajská
zdravotní, a.s. posunula mezi zdravotnická zařízení, poskytující vysoce specializovanou péči nejen z pohledu České
republiky, ale i v rámci celé Evropy.

Teplice

Ředitel chomutovské nemocnice MUDr. Bc. Petr Hossner a Ing. Lucie Klimentová
za společnost Procter § Gamble a Globus ČR, k.s.
Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
obdrželo nové Apnea monitory, které
slouží k monitorování dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců. Dvacet nových monitorů dechu
v hodnotě 38 190 korun věnovaly z výtěžku dobročinné akce společnosti Procter & Gamble a Globus ČR, k.s.
Apnea monitor NANNY model BM-02 je
mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců.
Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné

selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického
hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.
Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na
snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí
novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.
Ing. Lucie Klimentová, která zastupovala firmy Procter & Gamble a Globus ČR,
k.s., předala monitory dechu primáři

Primář dětského a novorozeneckého
oddělení MUDr. Jiří Kroh
Za Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnici
Chomutov, o.z. poděkoval všem přítomným ředitel MUDr. Bc. Petr Hossner.
Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z.
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Chomutovská nemocnice má svou lékárnu

Nemocnice Chomutov
včetně zázemí zaměstnanců. Pro zájemce
o služby lékárny jsou připravena dvě prodejní místa a dvě přepážky pro výdej léčiv
na recept. Nově otevřená lékárna zaměstná
11 lidí. Náklady na rekonstrukci a vybavení
nepřesáhly 1,7 milionu korun.
Slavnostní otevření lékárny proběhlo za
účasti Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a.s MUDr. Bc. Petra Hossnera,
ředitele chomutovské nemocnice, MUDr. Jiřího Mrázka, náměstka pro zdravotní péči,
Mgr. Anny Malé, hlavní sestry a dalších zaměstnanců chomutovské nemocnice.

V úterý 2. června proběhlo slavnostní otevření nové lékárny pro veřejnost v Krajské
zdravotní, a.s – Nemocnici Chomutov,
o.z. Podařilo se tak realizovat rozhodnutí
představenstva Krajské zdravotní, a.s. ze
začátku tohoto roku. Představenstvo deklarovalo záměr na co nejrychlejší otevření
lékárny v chomutovské nemocnici, která
dosud byla jediným zařízením společnosti
bez vlastního lékárenského zařízení.

Nová lékárna se nachází v Kochově ulici
vedle hlavní vrátnice chomutovské nemocnice, v nově zrekonstruovaných prostorech
a je určena pro veřejnost. Otevřena bude
v pracovní dny, denně od 7.30 do 15.30 hodin. Jde o první lékárnu po roce 1989, která
je ve vlastnictví chomutovské nemocnice.
Prostorná prodejní plocha s předsunutým
vestibulem má zrekonstruované interiéry
a nové zařízení nejen v prodejním prostoru,
ale i v přilehlých lékárenských pracovištích,

Za Magistrát města Chomutova se slavnostního otevření zúčastnil náměstek primátorky, Ing. Jan Řehák. Ing. Eduard Reichelt,
ředitel Krajské zdravotní, a.s, poděkoval
řediteli chomutovské nemocnice a jeho
spolupracovníkům, kteří se na realizaci
lékárny podíleli. Dobrou spolupráci a hodně spokojených zákazníků popřál také
personálu nově otevřené lékárny, v čele
s Pharm. Dr. Zuzanou Koštůrovou.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Centrum robotické chirurgie slaví

100. robotická operace
Operujeme robotem
Dne 21. května 2009 proběhla již 100. roboticky
asistovaná, radikální prostatektomie. Tento druh
operace se tímto stává jedním z nejfrekventovanějších výkonů nejen v rámci CRCH, ale i v rámci
onkologické operativy v MNUL o.z. KZ, a.s.
Ve srovnání s klasickou radikální prostatektomií
jsme prvních 100 výkonů dosáhli v podstatně
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kratším čase, než klasickou otevřenou
operací. Na počátku operování otevřenou
metodou jsme dosahovali 20–30 výkonů
této operace ročně. V současnosti nám
ke 100 operacím, za asistence robota,
stačilo pouhých 9 měsíců.
MUDr. Jan Schraml – vedoucí
Centra robotické chirurgie

MUDr. Jan Schraml
vedoucí Centra robotické chirurgie

Co je migréna? Známe ji?
Migréna je jedna z nejznámějších primárních bolestí hlavy. Můžeme ji popsat jako
chronické onemocnění charakterizované
opakovanými záchvaty bolesti hlavy. Častěji se vyskytuje u žen než u mužů, určitou
úlohu hraje dědičná dispozice, kterou nelze
ovlivnit. Prakticky postihuje všechny věkové
skupiny. Největší počet migreniků uvidíme
mezi 30 až 40 rokem života. V dětství je migréna častější u chlapců a kolem puberty se
poměr obrací k dívkám.
Migrenózní záchvat začíná fází prodromů,
trvající obvykle několik hodin, výjimečně
jednoho až dvou dnů. V tomto období, které nazýváme předzvěst se mohou dostavit určité pocity nebo stavy, které můžou
ovlivnit činnost nemocného. Pacient se cítí
unavený, podrážděný, hůře se soustředí
na práci, je ospalý, objevuje se nechutenství, depresivní nálada, parestézie (brnění).
U 20 % migreniků se objevuje tzv. aura, která se nejčastěji projevuje poruchou vidění
s krátkými zrakovými vjemy, podobající se
tomu, když se zadíváme do žárovky a potom zavřeme oči. Oblast se bude lesknout,
blikat, vlnit nebo i třpytit. Tato fáze trvá od
4–60 minut, poté odezní bez následků a nastupuje vlastní bolest hlavy – migréna.
Příčinou jsou přecitlivělé mozkové okruhy,
kdy mozkové buňky jsou citlivé. Určitě bychom se měli zaměřit na vyvolávající faktory,
do kterých spadá alergie, zácpa, stres, emocionální napětí, dav lidí, nedostatek pohybu,
tekutin, nedostatek spánku nebo naopak
přespalost, hormonální změny, menstruace,
změny tlaku a především kouření s alkoholem, některé potraviny např. sýry, čokoláda,
citrusové ovoce, kofein, potraviny procházející procesem stárnutí, kvašení, kysání. Pokud se aktivuje některý z těchto vyvolávajících faktorů, dochází k podráždění citlivých
mozkových okruhů a mohou se dostavit příznaky migrény, tj. nastoupí prudká pulzující
bolest v oblasti spánků a za uchem, často
bolest v zadní části hlavy s šířením po celé
jedné polovině hlavy, tzv. hemikranie. Častá je nevolnost se zvracením, bolest břicha,
závratě, nejasné vidění, otupělost končetin.
Může vadit světlo, dráždit hluk, vůně.
K včasné a správné diagnóze neurolog dojde
pečlivou anamnézou a vhodným vyšetřením. Rozlišit závažnou příčinu bolesti hlavy
pomohou vyšetřovací metody dle indikace
lékaře a dle zdravotního stavu pacienta. První volba je CT MOZKU, MAGNETICKÁ REZONANCE. Pomocná vyšetření jako je EEG, RTG

Nemocnice

LEBKY, ANGIOGRAFIE MOZKOVÝCH TEPEN,
VYŠETŘENÍ OČNÍHO POZADÍ, dále ZÁKLADNÍ
LABORATORNÍ SKRINING event. TOXIKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ.
Průběh migrény pacienti vesměs zvládají
ambulantně, jen pokud jsou potíže protrahované a není efekt perorální léčby, je
indikace k hospitalizaci na neurologickém
oddělení.

Zdravotní personál uloží nemocného na
temný, vyvětraný pokoj, kde má klid. Odstraní se rušivé vlivy a tolerujeme úlevovou
polohu pacienta. Ošetřovatelská péče je
poskytována prostřednictvím ošetřovatelského procesu, při kterém uspokojujeme
potřeby pacienta. To znamená, že se vyvarujeme faktorů způsobujících migrénu. Bolest
tišíme léky k tomu určenými a naordinovanými lékařem. V případě nevolnosti podáme
emitní misku s buničinou. Pomáháme všemi
dostupnými prostředky, abychom zabránili
možným komplikacím jako je dehydratace,
aspirace zvratků, rizika pádu, nosokomiální infekce. Velmi důležitá je také psychická
podpora. Snažíme se komunikovat tichým,
klidným hlasem a především věříme slovům
o velikosti bolesti, jelikož v této situaci může
být každý z nás.
Trvá-li migrenózní cefalea (bolest hlavy)
déle než tři dny, jde o komplikaci migrény
označenou jako STATUS MIGRENOSUS. Ten
obvykle vyžaduje vždy hospitalizaci pacienta a intenzivní léčbu. Velmi nebezpečnou a stále častější komplikací migrény je
TRANSFORMOVANÁ MIGRÉNA. Jde o stav,
kdy se mnohaletou závislostí na analgetikách mění reaktivita na descendentních
drahách tlumících vedení bolesti, což vede

Děčín

k bolestivému vnímání impulsů, které jsou
za normálních okolností vnímány jako podprahové. Proto je velmi důležité zahájit léčbu co nejdříve.
V léčbě migrény rozlišujeme dvě skupiny,
akutní antimigrenika a preventivní antimigrenika. K akutní léčbě patří léky na ztlumení
již probíhajícího migrenózního záchvatu.
Nespecifickými přípravky v této skupině
jsou analgetika 1. nebo 2. typu a nesteroidní antiflogistika. Zástupci těchto léků
jsou např. Ibuprofen, Indomethacin, Paracetamol, kyselina acetylsalicylová, sloužící
k tlumení zejména záchvatů s menší intenzitou. Kauzální léčbu migrenózního záchvatu
představují dnes léky ze skupiny TRIPTANŮ.
Nadále se používají sedativa, antidepresiva. Důležité je, abychom si nevytvořili závislost vůči lékům. Velkou úlohu hraje životní
styl každého člověka. Vhodné je také zavést
nemedikamentózní léčbu, to znamená zajištění klidového režimu, použití studeného
obkladu nebo možnost využití relaxace.
V dnešní době je dostupné velké množství
přírodních doplňků, které by měly napomoci
k uzdravení nemocného. Pacient by měl být
poučen jaké přírodní, doplňkové preparáty může využít. Patří mezi ně máta, vrbová
kůra, zázvor, kozlík lékařský, dále B komplex
vitamín C, hořčík, vápník, komplex vitamínů
a minerálních látek.
V pokrokové době jako je tato se dá využít
nových preparátů jako je např. KOENZYM
Q10, který zvyšuje přívod krve do mozku
a podporuje krevní oběh.
Úspěšná léčba by měla být komplexní, proto je důležité se zaměřit na léčbu, která má
příznivý vliv na průběh migrény. K léčbě můžeme zařadit druhořadé metody, do kterých
spadá MUZIKOTERAPIE, MEDITACE, MASÁŽE
– jemné tření spánků, masáž krku, které pomáhají k odstranění stresu a duševního vypětí. Vhodná je JÓGA, PLAVÁNÍ. Migrenikům
se doporučuje především změna životního
stylu a stravování, dostatečné množství tekutin, kombinovat medikamenózní a nemedikamenózní léčbu.
Hlavním předpokladem úspěchu je dobrá
spolupráce mezi lékařem a pacientem, popřípadě zdravotním personálem. V dnešní
uspěchané době by se neměla podceňovat
bolest hlavy, která může lidem v běžném životě značně znepříjemnit život.
Klára Vtelenská
sestra neurologického oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.
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Fotosoutěž
III. Internistický den na Červeném Hrádku

Primář MUDr. Jiří Dostál,
Jana Rejhonová, Anna-Marie Malá
a MUDr. Jan Lami
Milí čtenáři,
rádi bychom Vám sdělili, že III. Internistický den na Červeném Hrádku úspěšně
proběhl.
Tuto konferenci pořádalo interní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. pod vedením prim. MUDr. Jiřího Dostála.
Odbornou konferenci zaštítili – primátorka města Chomutova Ing. Mgr. I. Řápková
a starosta města Jirkova R. Štejnar. Generálním sponzorem konference byla firma
MSD.
O tom, že odborná konference úspěšně zakořenila a stává se vyhledávanou

vzdělávací akcí svědčí i fakt, že již měsíc
po avizování akce byla kapacita 220 míst
naplněna.
Pozvání na letošní konferenci přijali
významní hosté – MUDr. Jan Lami, náměstek pro zdravotní péči KZ, a.s., který v úvodním proslovu vyjádřil potěšení
nad akcí tohoto rázu a přislíbil podporu
při pořádání dalších ročníků. Dále se,
za vedení naší nemocnice, zúčastnili –
MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro zdravotní péči Nemocnice Chomutov, o.z.
a hlavní sestra Mgr. Anna-Marie Malá.
Moderování konference se ujal primář interního oddělení MUDr. Jiří Dostál, který
bravurně, s přehledem a vtipem, po celý
den prováděl účastníky programem.
Nosným tématem letošního ročníku bylo
téma ,,Poruchy vědomí různým úhlem“.
Přednášky, které si připravili lékaři i sestry interního oddělení, se držely tohoto
tématu. Při sestavování programu se
přednášející snažili zmapovat cestu pacienta s poruchou vědomí od ambulantně prováděných vyšetření přes příjem na
příjmové ambulanci, následnou hospitalizací na jednotce intenzivní péče až na
standardní oddělení.
Snahou bylo i zmapovat úskalí, která
mohou nastat v péči o takového pacienta, jako je nebezpečí pádu, dehydratace

apod. Se svojí přednáškou ,,Poruchy vědomí a CNS“ přispěl MUDr. J. Neumann
z neurologického oddělení Nemocnice
Chomutov, o.z. a poskytl nám velmi zajímavý pohled na poruchu vědomí z neurologického hlediska.
V odpoledním bloku zaznělo několik terapeuticky zajímavých kazuistik a na závěr,
jako třešnička na dortu, byla připravena
přednáška JUDr. O. Dostála, Ph.D., LL.M.
a MUDr. A. Nováka ,,Právní odpovědnost
ve zdravotnictví a její využití v lékařské
praxi“.
Dle slovních i písemných ohlasů musíme
s potěšením konstatovat, že konference
přítomné zaujala a obohatila o cenné poznatky.
Nemalou měrou na významu konference
se podílí i reprezentativní prostředí zámku a účast a podpora firem.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se na konferenci podíleli.
Přednášejícím, organizátorům, sponzorům a samozřejmě i všem účastníkům.
Již nyní připravujeme zajímavá témata
pro příští rok.

Den recese
Jan Rajchert

Touha po zralosti
Jaroslava Kratochvílová

Pro velký zájem samozřejmě pokračujeme dále s názvem Fotosoutěž čtenářů. Abychom příliš neomezovali autory
vyhlášeným tématem, uveřejňujeme
příspěvky vztahující se k aktuálnímu
ročnímu období nebo akcím pro dané
období typické. Nejlepší fotografie zveřejňujeme průběžně a autory odměňujeme jednou za čtvrt roku. Děkujeme za
příspěvky.

Jana Rejhonová
vrchní sestra interního oddělení
Nemocnice Chomutov, o.z.

Pohotovost Děčín – změna umístění
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Barnie
Iva Broulíková
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Pravidla soutěže:
• soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká veřejnost
• své fotografie zasílejte pouze
v elektronické podobě na e-mail:
infolistykz@kzcr.eu
• účastník soutěže souhlasí se
zveřejněním zaslaných fotografií
v časopise Infolisty a na webu
KZ, a.s.

P

D

Parkovištì

RK

YŇ

Mocná příroda
Foto Hobby Třebenice

Uklidňující energie
Barbora Kaprová

R

Pohotovost dětská

PU

Změna umístění LSPP
Lékařská pohotovostní služba v Děčíně
mění své působiště. Od 1. 7. 2009 bude
LSPP zajištěna v prostorách Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. ve vile
označené „O“ u horní brány nemocnice
(vchod z Lužické ulice).
Ordinační doba a telefon zůstávají stejné.
Ordinační doba:
všední dny
17–20 hodin
soboty, neděle a svátky
9–18 hodin
Telefonní spojení:
dospělí
412 510 666
děti a dorost
412 510 555

Tower Bridge London
Iva Broulíková

C

SEZNAM OBJEKTŮ:

H

B

A

I

E
U NEMOCNIC

P

Parkoviště

J
Heliport

A Vrátnice
B Provoz, kuchyně, kotelna
C Příjem, lékárna, LTS,
alergologie, diabetologie, endokrinologie,
kardiologie, neurologie, logopedie, gynekologie
D ARO, ambulance chirurgie, urologie,
gynekologie
E Oční, ORL, rentgen, gynekologicko-porodnické,
chirurgie
F Sklad
H Patologie
I Interna, rehabilitace, dětské, neurologie,
J Ředitelství
O Dopravní zdravotnická služba,
Gynekologická ambulance
Lékařská pohotovost
P Ubytovny
R Dialýza, kožní oddělení

Pro nadcházející letní čas prázdnin a dovolených
přejeme jen slunné a teplé počasí,
odpočinek dle vašich představ
a bezpečný návrat domů.
redakce Infolistů
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Návštěva prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje
paní Venduly Svobodové
Malé pacienty Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dne
25. 6. 2009, navštívila paní Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu
Kapka naděje. Její nadační fond získal pro Dětskou kliniku 340 tis. Kč, které byly
použity na zakoupení speciálních nočních stolků a 17 polohovacích postelí. Hlavními sponzory této akce byla firma Viamont, a.s. a Severočeské doly, a.s.
Vybavení pokojů je nyní nesrovnatelně komfortnější v porovnání s původním, které
bylo ze sedmdesátých let. Paní Svobodová se přijela podívat, jak se pacientům
nové zařízení líbí.
Zároveň převzala poděkování od ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
MUDr. Jiřího Madara.
Milé setkání bylo ukončeno převzetím dárků od malých pacientů.
Jiřina Suchá
redakce Infolistů

MUDr. Jan Pajerek, MUDr. Jiří
Madar, Vendula Svobodová,
Ing. Jiří Klier a Elen Švarcová

Ing. Lenka Žižková
se stala vedoucí finančního
controllingu.

Nemocnice Chomutov, o.z.

Pharm. Dr. Zuzana Koštůrová
se stala vedoucí lékárny.

od 8. 6. 2009

MNUL, o.z.

od 1. 6. 2009

od 1. 6. 2009

Personální změny v KZ, a.s.
MNUL, o.z.

MUDr. Josef Liehne
vykonává funkci náměstka
pro zdravotní péči
Masarykovy nemocnice.

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu.
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem!
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

