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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
konec léta byl pro Krajskou zdravotní, a.s. skutečně přelomový. Právě
v těchto týdnech se totiž zařadila mezi špičková evropská zdravotnická pracoviště.
Důvod? Centrum robotické chirurgie da Vinci. Tento jedinečný přístroj,
nejmodernější z šesti, které v České republice jsou, je v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem. Jde o přístroj, který lékařům umožní
velmi šetrně, s minimálními vedlejšími nežádoucími následky, zato
s velikým účinkem, operovat především zhoubné nádory. Samotnou
operaci totiž neprovádějí ruce chirurga, ale robotická chapadla, která
lékař ovládá na dálku prostřednictvím zvláštního zařízení. V jednom z chapadel je umístěna kamera, která přenáší trojrozměrný obraz operované tkáně na obrazovku, před kterou sedí operující lékař.
Chapadla jsou citlivější a několikanásobně přesnější, než ruce člověka. Navíc jsou také pohyblivější
a dostanou se do míst, kam se ruka člověka dostává jen obtížně, nebo pod podmínkou, že jsou poškozeny okolní zdravé tkáně.
Na robotickém pracovišti se střídá pět speciálně vyškolených operačních týmů. Provádějí operace
z oblasti cévní a břišní chirurgie, gynekologie, ORL a především urologie. Z osmdesáti procent bude
totiž robot využíván pro operace rakoviny prostaty. Pokud je toto onemocnění operováno robotem,
snižuje se téměř na nulu riziko pooperační inkontinence a impotence pacientů. Nemocní tak mají
obrovskou šanci na návrat do plnohodnotného života. Tento chytrý přístroj pro Krajskou zdravotní, a.s.
zakoupil jediný vlastník jejich akcií, Ústecký kraj. Na nákup robota kraj uvolnil 72 milionů korun. Považujeme tuto investici za nanejvýš rozumnou a potřebnou. Asi není třeba zvlášť zdůrazňovat, že náš
kraj patří k oblastem s vysokým výskytem rakoviny. Letos dokonce vedeme smutný žebříček nově hlášených nádorových onemocnění. Centrum robotické chirurgie tedy rozhodně má v našem kraji své
opodstatnění. Je třeba také říci, že kromě pacientů z našeho regionu bude pomáhat také nemocným
z Libereckého a Karlovarského kraje.
Občas se mě lidé v souvislosti s chirurgickým robotem ptají, zda na něm prováděné zákroky nebudou
jen pro bohaté. Zda si takovou operaci lidé nebudou muset zaplatit.
Odpovídám: nebudou. Je to jeden z dalších úspěchů s robotem spojených, že se nám podařilo domluvit se zdravotní pojišťovnou proplácení robotických operací. Jsou samozřejmě daleko dražší, než
zákroky běžné, ale celospolečensky se vyplatí. Lidé operovaní robotem se mohou, jak už jsem zmínil,
v celku bez problémů vrátit do běžného života, pracovat, vychovávat děti, přispívat k rozvoji celé společnosti. Kdežto u zákroků tradičních to tak vždy být nemusí. Procento úspěšnosti je daleko menší, lidé
častěji zůstávají invalidní, neschopni práce, kvalita jejich života není taková jako u lidí zdravých.
Zkrátka, centrum robotické chirurgie se nám vyplatí a hlavně: obyvatelé severu Čech si ho zaslouží.
Svým zdravím doplácejí na to, že bydlí v regionu, který je energetickým srdcem naší země. Za to jim ta
nejlepší zdravotní péče určitě náleží. A aby se jí dostalo opravdu každému, kdo ji potřebuje, přibude
za několik měsíců v Masarykově nemocnici ještě jeden chirurgický robot a to díky penězům z Regionálního operačního programu Severozápad.
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Sazba a grafická úprava:

Obsah

Jasnet, spol. s r.o.

Design a tisk:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3, Ústí nad Labem

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých nemocnic
KZ, a.s.
Za obsahovou správnost příspěvků plně
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto vydání.
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Představujeme zástupce Krajských odborníků Krajské zdravotní, a.s.
MUDr. Aleš Chodacki – zástupce Krajského odborníka pro zobrazovací metody
významně i na nelékařských profesích,
k obvyklému nedostatku lékařů zde přistupuje i problém získat radiačního fyzika či magistra farmacie.

Primář MUDr. Aleš Chodacki
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Chomutov, o.z.
 Celý život se věnujete svému oboru, proč
jste si jej vybral?
Nukleární medicína je zajímavý a v dnešní lékařské diagnostice nezastupitelný
obor. To je jeden z důvodů, proč jsem
si tento obor vybral jako svou specializaci, kromě té skutečnosti, že při studiu
na střední škole jsem se zajímal také
o technické obory, zejména o elektrotechniku. Nukleární medicína je ideální
spojení technických oborů a medicíny.
Po ukončení fakulty jsem nastoupil na
nově vzniklé Oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici, na tehdejší dobu dobře technicky vybavené, což
byl další impuls k tomu, abych se tomuto oboru věnoval. Během mé, dnes již
dvacetileté, praxe došlo k podstatnému
rozšíření spektra diagnostických metod
i terapeutických možností.

 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve vašem oboru v rámci krajských nemocnic?
Každé z obou pracovišť nukleární medicíny v Ústeckém kraji má mírně odlišné přístrojové vybavení. Vcelku však
KZ, a.s. poskytuje s výjimkou vyšetření
typu PET komplexní spektrum diagnostických a terapeutických metod, které
tento obor celosvětově nabízí. Nelze
opomenout možnost tzv. detekce sentinelové uzliny, využívané v radiačně
navigované onkochirurgii na chomutovském pracovišti, či vybavení speciálními jednoúčelovými gamma kamerami
pro kardiopulmonální vyšetření. Vzhledem k velmi rychlému vývoji přístrojové
techniky v tomto oboru je nutno počítat s modernizací stávajícího vybavení
v nejbližším období.
 Jak vnímáte funkci zástupce Krajského odborníka v kontextu zdravotnictví
v Ústeckém kraji?
Tuto funkci vnímám jako velkou příležitost
přispět svými dlouholetými zkušenostmi
v oboru k dalšímu rozvoji diagnostiky
v rámci Krajské zdravotní, a.s. Současná
medicína není levná záležitost, vzhledem k nemalým pořizovacím částkám
za jednotlivé přístroje je nutné pro celou
KZ, a.s. stanovit další strategii rozvoje
a cílů a určit pořadí naléhavosti modernizace či nákupu nových přístrojů.

 Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví
jako zástupce Krajského odborníka ve
Vašem oboru jako prioritu?
Jako prioritu v mém oboru vidím jednoznačně dosažení stejné úrovně poskytovaných služeb ve srovnání s odpovídajícími pracovišti nejvyspělejších zemí EU.
 Jak si představujete kooperaci jednotlivých oborů napříč KZ?
Vzhledem k nadregionální působnosti
oboru Nukleární medicíny je spolupráce
s jinými pracovišti nejen v rámci KZ, a.s.
naprostou samozřejmostí. Pro udržení
co nejlepší spolupráce je nutná dobrá
informovanost odborné veřejnosti, ke
které přispívají informace o všech metodách v elektronické i tištěné formě.
 Je něco (přístroj, technologie), co byste
pro Váš obor rád získal?
Mým přáním je vybudování PET pracoviště v rámci Krajské zdravotní, a.s. Pozitronová emisní tomografie patří mezi
nejmodernější diagnostické metody.
Petová vyšetření přispívají k časné diagnostice řady onemocnění. Dominantní
postavení mají zejména v onkologii, kdy
během jednoho vyšetření lze stanovit
celkový rozsah onemocnění. Využití
PET je i v dalších oborech – kardiologii,
infekci, atd. Diagnostický přínos petových vyšetření by byl pro obyvatele Ústeckého kraje významný.

Redakce Infolistů

 Co je pro náš region a nemocnice v rámci Vašeho oboru typické?
V Ústeckém kraji jsou jen dvě pracoviště nukleární medicíny. Tento počet je
pod průměrem oproti ostatním krajům
v České republice, např. v kraji Vysočina funguje pět oddělení nukleární medicíny. Z tohoto faktu vyplývá poměrně
široká spádová oblast pracovišť nukleární medicíny KZ, a.s., a tedy přibližně
dvojnásobný počet obyvatel připadající
na jedno pracoviště. Obě oddělení nukleární medicíny KZ, a.s. provádějí kromě
diagnostiky i terapii a mají nadregionální význam. Jejich provoz závisí velmi
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Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.
Nácvik týmu ORL – MUDr. Sláma a MUDr.
Neubauer, proběhl separovaně, protože
cvičili na kadaverózním hluboce zmraženém preparátu hlavy a krku. Kurz byl
velkým praktickým přínosem i pro zúčastněné sálové sestry, které se naučily
obsluhovat robota.
Zjednodušeně řečeno operování pomocí
da Vinci systému je vyšší stupeň laparoskopie, protože se jedná o miniinvazivní
chirurgii pomocí 3D obrazu (na rozdíl
od 2D obrazu při klasické laparoskopii)
s mnohonásobně jemnějšími a ohebnějšími nástroji, které jsou ovládány a naváděny za pomoci robota operatérem.
Rozhodně se nejedná o samostatné operování robota, správný název by měl být

le na zbytek systému určuje pouze, kde
se musí operatér nacházet, avšak jeho
osobní přítomnost na sále není již podmínkou. Byla již uskutečněna řada operací „na dálku“.
Tato technologie umožňuje operovat
s minimálním poškozením tkání, se
stejnou nebo lepší radikalitou vlastního
výkonu. Těchto přednosti se využívá zejména při operování v těžko přístupných
místech, jako je např. pánev, oblasti ORL
apod.
Využitím 3D obrazu se zjednodušuje
zejména operativa při rekonstrukcích
(velmi snadné šití na rozdíl od klasické
laparoskopie). Hlavní možnosti jsou však
u nás viděny ve využití v oblasti onkolo-

Ředitel HOSPIMEDU MUDr. Jindřich
Řehák předává zařízení
Dne 2. září 2008 bylo slavnostně otevřeno Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.,
jehož základním kamenem je robotický
chirurgický systém dVS HD. Nákup nejmodernějšího robotického systému bylo
možné uskutečnit na základě rozhodnutí
zastupitelstva Ústeckého kraje.
Robot byl dodán v červenci letošního
roku. Jedná se o první instalaci dVS HD
v České republice. Naše pracoviště je
pátým centrem robotické chirurgie v ČR
a jedná se o šestého zprovozněného robota v naší zemi. Celkově je zatím v České republice plánováno 15 center.
Napříč KZ, a.s. a odbornostmi byly vytvořeny odborné týmy, které budou využívat
tuto „kosmickou“ technologii. Základem
jejich odborného růstu se stalo školení
ve Štrasburku v červnu letošního roku.
Školení, kde za pomoci robota operovaly
zvířecí „pacienty“ (prasata) v celkové
anestézii, se zúčastnily tyto týmy: chirurgie (prim. MUDr. Rejholec a MUDr. Smetana), gynekologie (prim. MUDr. Blšťáka, MUDr. Vančo, PhD.), urologie (prim.
MUDr. Schraml a MUDr. Bočan).
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MUDr. Jan Schraml prezentuje chirurgického robota da Vinci
„roboticky asistované výkony“, kde je
i nadále role operatéra nezastupitelná.
Systém byl původně vyvinut NASA a Pentagonem, protože umožňuje operování
na dálku. Operatér sedí u ovládací konzole, a tou provádí vlastní operaci. Konzole v našem případě spojuje pětimetrovým kabelem další články systému. Je
zde spojení – video řetězce a vlastního
robota. Tento způsob napojení konzo-

gické a rekonstrukční operativě. Zásadní
indikací jsou počáteční stádia rakoviny
T1-2. Tím bychom měli našim pacientům
umožnit časnější návrat do normálního
života s minimem následků a menším rizikem recidivy onemocnění, ve srovnání
se stávajícími operačními možnostmi.
Přesný plán využití tohoto zařízení závisí
na způsobu a výši úhrady od jednotlivých
plátců zdravotní péče. VZP nám přislíbila

Masarykova nemocnice
a odbornosti nejen v ČR, ale i ve střední
a východní Evropě.
Strategické rozhodnutí o vytvoření Centra
robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s.
a nákup chirurgického robota, nejlepšího
v České republice, posunuje zdravotnictví v Ústeckém kraji na špičkovou úroveň
nemocnic Na Homolce a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Můžeme se tak
směle srovnávat s nejlepší zdravotní péčí
v rámci celé Evropy.
Tento významný čin nemá z pohledu tohoto kraje obdoby. Díky němu se daří
řešit dluhy vůči minulosti, která pro náš
kraj nedokázala zajistit transplantační
a kardiochirugická centra. Jsme páté centrum a šestý robot v České republice.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petr Fiala
a primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata a další hosté
úhradu 50 radikálních prostatektomií do
konce roku 2008, s dalšími pojišťovnami
jednáme. Plná roční operační kapacita
jednoho robota činí 2 operace denně,
což nám dává celkovou roční kapacitu
na 400 operací. Harmonogram využití

Budoucí operatéři MUDr. Blšťák,
MUDr. Sauer, MUDr. Rejholec

jednotlivými obory v dalších letech závisí
na úhradě od zmiňovaných pojišťoven.
Plánujeme v oblasti urologie provádět radikální prostatektomie, resekce ledviny
a další rekonstrukční výkony. V chirurgii
se chceme zaměřit na oblast nízko uložených karcinomů, oblast horního GIT
a cévní rekonstrukce. V gynekologických
případech se bude jednat jak o hysterektomie, tak i o běžné onkologické indikace.
ORL týmu se podařilo dostat se na špičku
rozvoje této oblasti ve světě, protože tato
operativa je na samém počátku.
První operace provedená za pomoci robota v našem kraji byla 19. srpna 2008
a jednalo se o úspěšnou resekci ledviny
s nádorem u pacienta v chronické renální
nedostatečnosti. Tímto zásahem u něho
byla oddálena eventuální nutnost hemodialýzy. Pro srovnání, tento robotický
výkon byl v poměru s celoroční péčí o pacienta v HD programu mnohonásobně
nižší.
Další operaci a to v oblasti ORL, provedl
tým pod vedením MUDr. Slámy ml. Byla
to první robotická operace svého druhu

Za ORL operatéři MUDr. Sláma jun.
a MUDr. Neubauer
Bez odvážných rozhodnutí by k tomuto
výraznému posunu v kvalitě a dostupnosti péče pro naše pacienty nedošlo.
Doufejme, že v tomto trendu budování
ústeckého zdravotnictví bude i nadále
úspěšně pokračováno.
Primář MUDr. Jan Schraml
Urologické oddělení KZ, a.s.,
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
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Otevření Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s.

Jednatel společnosti Hospimed MUDr. Jindřich
Řehák předává symbolicky k užívání Centrum
robotické chirurgie hejtmanu Ing. Jiřímu Šulcovi

Ředitel KZ, a.s. – Ing. Eduard Reichelt
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Masarykova nemocnice

Primář MUDr. Jan Schraml
Předseda představenstva KZ, a.s.
Ing. René Budjač a hejtman Ústeckého
kraje Ing. Jiří Šulc
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Prezentace
robotického systému da Vinci S HD

Robotický systém da Vinci S HD

Minimálně invazivní chirurgické výkony přináší pacientovi
mnohé benefity jako redukci krevních ztrát, redukci komplikací,
či snížení pooperační bolesti. Nespornou výhodou je následná
rychlejší rekonvalescence a tedy i návrat pacienta do běžného
života.
Roboticky asistovaná chirurgie je využívaná v břišní chirurgii,
urologii, gynekologii, hrudní chirurgii, cévní chirurgii, kardiochirurgii a krční chirurgii. Využívá principy minimálně invazivních
přístupů do dutiny břišní a dutiny hrudní. Operaci provádí lékař a technické zařízení – telemanipulátor (robot) se 4 rameny

prostorově a da Vinci tuto možnost poskytuje. Prostorový obraz
a zvětšení ve třírozměrné HD kvalitě zvyšuje přehlednost operačního pole, zlepšuje anatomickou topografii, zvyšuje přesnost práce operatéra. Poměr pohybu ruky operatéra a nástroje
může být nastaven v poměru 1:1 až 10:1. Systém při práci filtruje (redukuje) přirozený třes rukou – efektem jsou naprosto
klidné nástroje a bezpečněji provedené operace. Pro nejvyšší
možný stupeň bezpečnosti pacienta je v okamžiku, kdy operatér odkloní pohled z operačního pole, zmražen veškerý pohyb
robotických ramen.

reprodukuje přesně pohyby tohoto lékaře-operatéra. Miniaturní nástroje, které uvnitř těla operaci provádějí, mají pohybové
schopnosti blížící se schopnostem lidské ruky.
Robot pracuje výhradně podle pokynů lékaře, nebere lékaři
ani práci ani odpovědnost. Nástroje jsou sterilizovatelné, mají
čipově kontrolovaný počet životů, výměna nástrojů během
operace je zcela obvyklá a není ztrátou života nástroje. Čas potřebný pro přípravu robota před operací je méně než 10 minut.
Čas potřebný pro odstavení robota od operačního stolu méně
než 60 sekund, je tedy velmi bezpečný i při neočekávaném problému pacienta během operace či případné technické závadě.
Lidskou přirozeností je vnímat prostor stereoskopicky, tedy

První roboty da Vinci byly instalovány v roce 1999, dnes celosvětově pracuje zhruba 850 těchto systémů, z toho přibližně
150 v Evropě.
V České republice robotický systém da Vinci využívá v současné době 5 nemocnic, a to Nemocnice Na Homolce, Ústřední
vojenská nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně, Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích a nově Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem. V této nemocnici je poprvé v ČR
umístěna nejnovější a nejpokročilejší verze systému – da Vinci S HD. Všechny tyto systémy byly dodány společností Hospimed, spol. s r.o., která zajišťuje i technické zabezpečení robota
během provozu.
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Seznámení a příprava sester na práci
s robotickým systémem da Vinci S HD v MNUL

Počítačem asistovaná chirurgie představuje další stupeň vývoje laparoskopických metod. Při roboticky asistované
operaci je důležitá spolupráce a příprava celého operačního týmu včetně
sester – instrumentářek. Proto jsme se
i my zúčastnily v červnu tohoto roku odborného školení v tréninkovém centru
IRCAD_ETIS ve Štrasburku. Toto školení
bylo naším prvním osobním kontaktem
s robotickým systémem. Školení bylo
velkým přínosem jak pro lékaře, tak pro
nás sestry. Jeho vysoká odborná úroveň
nám umožní zavést robotický systém do
provozu a začít provádět roboticky miniinvazivně asistované operace.
Práce sestry při roboticky asistovaných
operacích spočívá v přípravě laparoskopické sestavy (Wolf) a spouštění robotického systému da Vinci S HD (IntuitiveSurgical). Systém tvoří operační a ovládací

konzole, ze které chirurg ovládá nástroje pomocí joysticku a obraz, který vidí
v konzoli, je trojrozměrný.
Sestra instrumentářka rouškuje stolky
a za pomoci obíhající sestry i ramena robotického systému speciálními povlaky.
Součástí povlaků jsou adaptéry pro instrumenty a držáky na 8 mm robotnické
trokary. Na kamerové rameno pak sestra
přichytí adaptéry pro optiku, která zajiš-

ťuje trojrozměrný obraz. Robotické nástroje připravují sálové sestry podle typu
prováděného výkonu. V těchto dnech
provádíme tyto úkony s nástroji určenými
pouze k tréninku.
Robot da Vinci S HD přináší výhody na
straně chirurgů i pacientů. Pro pacienta
nabízí tento způsob provedení operace
miniinvazivní přístup, kratší dobu rekonvalescence, menší pooperační bolestivost, malé krevní ztráty. Výhodou pro chirurga je flexibilita nástrojů, trojrozměrný
obraz a eliminace nežádoucích pohybů
a třesů. Nástroje jsou přesné, spolehlivé
a i v omezeném prostoru mají velký rozsah pohybu (až 360°).
Robotický systém bude umístěn na oddělení COS. Jednotlivé chirurgické obory
budou s jeho pomocí provádět plánované operační výkony.
Naše dojmy z prvních kontaktů s robotickým systémem jsou velmi pozitivní,
o další získané zkušenosti se s Vámi rády
podělíme
Centrum robotické chirurgie
Jitka Postlerová, Instrumentářka COS
Andrea Poláková, Instrumentářka COS

Centrum robotické chirurgie Martin Žoha, Andrea Poláková a Jitka Postlerová
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Výběrové řízení na pozici
Představenstvo společnosti Krajská zdravotní, a.s.
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

Ředitel Nemocnice Děčín
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického nebo medicínského zaměření
• minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci
• vysokou úroveň manažerských dovedností, morální a občanskou bezúhonnost
• velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti

Na adresu:
Krajská zdravotní, a.s.
Lenka Benešová
vedoucí personálního odboru
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Obálku označte „VŘ - ŘDC“
Případné dotazy na lenka.benesova@kzcr.eu
nebo tel. 477117950

Písemná přihláška bude obsahovat:
• strukturovaný životopis
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• koncepci (vizi) řízení nemocnice
• písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji v rámci
výběrového řízení
Přihlášky je třeba doručit nejpozději do:
17.10.2008

Personální změny v KZ, a.s.
MUDr. Anna Briestenská byla
zmocněna k výkonu činnosti
zastupování ředitele

Nemocnice Teplice, o.z.
Od 15. 9. 2008

od 1. 9. 2008

Nemocnice Děčín, o.z.

Primář ARO
MUDr. Tomáš Hrubý

Nemocnice Most, o.z.
Vedením Dermatovenerologického odd.
byla, do jmenování nového primáře,
pověřena MUDr. Magdalena Šlosárková.

Vrchní sestra ARO
Jitka Konrádová

Lenka Benešová
Vedoucí personálního a mzdového odboru KZ, a.s.
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Fotosoutěž
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší Letní fotosoutěže. Autoři nejlepších fotografií
budou zveřejněni v Infolistech číslo 19.

Pro velký zájem pokračujeme dále s novým názvem Fotosoutěž čtenářů, která
se tak stává naší pravidelnou rubrikou. Pro období do 30. 11. 2008 vyhlašujeme téma „PODZIM“. Fotografie s podzimní tématikou můžete zasílat do redakce již nyní, první fotografie uveřejníme v Infolistech číslo 20.
Pravidla soutěže:
•

•

Cesta k ostrovu pelikánů - Jan Lami

Soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká veřejnost. Fotografie ve
vytištěné podobě (na zadní straně jméno, příjmení a adresa autora) odesílejte na
adresu Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
obálku označte heslem „Fotosoutěž - PODZIM“. Fotografie v elektronické podobě
zasílejte na e-mail: josef.rajchert@kzcr.eu
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií v časopise Infolisty
a na webu KZ, a.s.

Kapka rosy - Marie Dolistová

Pěkně v řadě - Blanka Chvojková

Obloha za mříží - Marie Dolistová

UFO je mezi námi - Z. Bláhová

Kolumbovo vejce... - Martin Hostaš

Pěvecký sbor – Ivana Boháčová

Komu se nelení – Ivan Novák

Barvy léta - Zlata Gamplová
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a.s.
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
Od 1. 9. 2008 Zahájení výuky mediků 6. ročníku LF UK Plzeň
19. 9. 2008 - 28. 11. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“

místo konání

23. 9. 2008 Regionální „Bezpečné podání intravenózního léčiva“
akce již naplněna
24. 9. 2008 XI. Regionální konference nelékařů: Nové trendy k kardiologii, DM
24. 9. 2008 Seminář „Ošetřování ran“
25. 9. 2008 - 11. 12. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
kurz již naplněn
30. 9. 2008 Konference chirurgických sester
30. 9. 2008 Regionální odborná konference NELZP: Chirurgické obory
akce již naplněna
1. 10. 2008 - 31. 10. 2008 Specializační kurz - Základy vnitřního lékařství
2. 10. 2008 Seminář SVL ČSL JEP
2. 10. 2008 Regionální konference
„Intervenční endoskopie v gastroenterologii II.“
6. 10. 2008 II. Konference „Hygiena zdravotnických zařízení“
8. 10. - 10. 10. 2008 Kurz „Regionální anestézie“
9. 10. 2008 Syndrom vyhoření - akce již naplněna
10. 10. 2008 Den stomiků - pouze pro pacienty
14. 10. 2008 Školící akce „Periferní žilní vstupy“
14. 10. 2008 Seminář „Hygiena ústní dutiny“
16. 10. 2008 Seminář „Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování“
20. 10. 2008 Seminář „Parenterální výživa“
21. 10. 2008 Regionální „Centrální žilní vstupy“
21. 10. 2008 Regionální konference „Ošetřování operačních ran“
21. 10. 2008 Konference „Péče o těhotnou ženu“ - akce již naplněna
22. 10. 2008 - 11. 2. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz
„Řidič dopravy nemocných a raněných“
22. 10. 2008 Seminář „Ošetřování ran“
22.10.2008 Seminář pro neurology
27. 10. 2008 Regionální odborná konference NELZP a lékařů:
6. 11. 2008 změna termínu Ošetřovatelská péče v urologii - specifika ošetřovatelské péče

KZ, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z. - učebna
CVDV MNUL - učebna IV.
Kino OKO Chomutov
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna IV.
CVDV MNUL - učebna III.
KZ, a.s.
Nemocnice Most, o.z. - kinosál
CVDV MNUL - učebna I.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna I.
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna III.
KZ, a.s.
Nemocnice Teplice, o.z. - sál "O"

Mgr. Vlasta Mikšová - Odbor vzdělávání KZ, a.s.

Stipendijní program KZ, a.s.
Ředitel společnosti Krajská zdravotní, a.s. vyhlašuje

stipendijní program pro akademický rok 2008/2009
Podporováni mohou být studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia těchto oborů:

LÉKAŘSKÉ OBORY - OBOR OŠETŘOVATELSTVÍ - OBORY Z OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Stipendium ve výši až 7000,– Kč/měs. je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem na VŠ.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 10. 10. 2008 na adresu:
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12 A, odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem.
Obálku označte „STIPENDIUM“.
Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději do 30. 11. 2008.
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: www.kzcr.eu
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: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

