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rád bych zhodnotil přínos a význam interní grantové podpory pro rozvoj vědecko-výzkumné činnosti v Krajské zdravotní, a. s., (KZ). První kolo interní grantové podpory KZ (IGP KZ)
bylo vyhlášeno v březnu roku 2016. Rozhodnutí KZ o podpoře vědecké a výzkumné činnosti vlastní interní grantovou
podporou považuji za velmi důležitý a prozíravý krok ve dvanáctileté historii společnosti KZ. Zařadili jsme se tak mezi nejvýznamnější fakultní
nemocnice v naší zemi a začali systematicky investovat do vědy, výzkumu a vzdělání. V našich nemocnicích je řada vynikajících odborníků a týmů a vlastní grantová
soutěž umožňuje rychlou a pružnou realizaci nových myšlenek, postupů a progresivních technologií.
V letošním roce bylo generálním ředitelem KZ vyhlášeno již 6. kolo interní grantové podpory KZ. V dosavadních šesti grantových kolech během tříleté existence
grantové podpory bylo alokováno celkem 18 milionů Kč, maximální výše jednoho
projektu byla 500 tisíc Kč. V květnu tohoto roku proběhlo hodnocení závěrečných
zpráv 2. kola interní grantové podpory. Komise obdržela závěrečné zprávy všech
11 realizovaných projektů 2. kola IGP KZ. Ke všem závěrečným zprávám projektů
byly zpracovány oponentské posudky. Na základě dostupných podkladů bylo provedeno souhrnné hodnocení projektů pro generálního ředitele.
V souhrnu grantová komise konstatuje solidní úroveň výstupů dokončených projektů. Dokončené projekty přinesly nejenom hodnotné publikace, ale byly okamžitým přínosem i pro medicínskou praxi v KZ. Byly též vytvořeny předpoklady pro
partnerskou spolupráci s renomovanými pracovišti a nové podmínky pro řešení
dalších projektů financovaných z vnějších zdrojů. Řada projektů je zároveň součástí doktorandské přípravy lékařů KZ.
K financování bylo celkem doporučeno více než padesát projektů. Lékaři a specialisté v KZ velmi rychle pochopili záměr a smysl grantové agentury. Kreativita
a kvalita projektů jsou důkazem vysokého potenciálu odborníků našich nemocnic.
Grantové projekty v souladu s pravidly IGP byly předloženy jak z chirurgických, interních i komplementárních oborů. Všechny projekty mají konkrétní klinický záměr.
Velkou zásluhu za bezchybný chod a administrativní vedení grantové podpory
patří Středisku dotačních projektů KZ. Precizní ekonomické posuzování interních
grantů zajišťuje odbor finančního controllingu, syntézu posudků a komplexní hodnocení grantů provádí Grantová komise KZ.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení KZ za realizaci a kontinuální podporu takto významného projektu. Grantová podpora přispívá k pozitivnímu obrazu a vyšší
prestiži naší společnosti. Mladí lékaři se přímo v klinické praxi seznamují s metodikou zpracování žádosti a se systematickým vedením projektů. Nejúspěšnější
řešitelé pak z našich pilotních projektů mohou navázat na rozsáhlejší grantová zadání v rámci celé ČR i v rámci evropských projektů. Jsem přesvědčen, že pokračování velkorysého projektu grantové podpory KZ je smysluplnou investicí a zárukou
zkvalitňování péče o naše nemocné.

Premiér Andrej Babiš znovu podpořil vznik kardiochirurgie
v ústecké nemocnici Krajské zdravotní

Masarykova nemocnice

Předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví ČR Mgr. et
Mgr. Adam Vojtěch, MHA, znovu podpořili vznik kardiochirurgického pracoviště
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
a na tento krok navazující snahu Krajské
zdravotní, a. s., největšího zdravotnického
zařízení v Ústeckém kraji, o získání statutu
centra komplexní vysoce specializované
kardiovaskulární péče (CKVSKP) od ministerstva zdravotnictví. Podporu deklarovali
při své návštěvě ústecké nemocnice v rámci výjezdu kabinetu do Ústeckého kraje
18. září 2019, kdy debatovali v Lékařské
knihovně Vzdělávacího institutu KZ s představiteli KZ a jejími zdravotníky.
Diskuze, ve které byla probrána řada témat z oblasti zajišťování zdravotní péče
v Ústeckém kraji, se zúčastnili náměstek
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav
Rybák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala, členové vedení Krajské
zdravotní, a. s., (KZ) a specialisté ústeckého kardiocentra v čele s přednostou Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
prof. MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC,
FSCAI. Debatě předcházela návštěva školicího střediska centra robotické chirurgie,
kde hosty přivítal MUDr. Jan Schraml, Ph.D.,
přednosta Kliniky urologie a robotické
chirurgie Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, poděkoval za podporu ze strany

Zleva ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, premiér Ing. Andrej Babiš, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala

vládních představitelů, které se kardiochirurgii v Ústí nad Labem doposud dostalo. „Úspěšně jsme uzavřeli smlouvy se
zdravotními pojišťovnami o poskytování
a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie a od 1. července tuto péči pojišťovny hradí. Vynakládáme veškeré úsilí
k získání statutu CKVSKP v příštím roce
a připravujeme výstavbu nového pavilonu
pro centrální operační sály s předpokládanými náklady 850 milionů korun, kam celé
kardiocentrum přestěhujeme,“ zdůraznil
Ing. Jiří Novák.
„Kardiochirurgie a kardiocentrum de facto
funguje a věřím, že obdrží potřebný statut oficiálně. Bavili jsme se i o nedostatku zdravotnického personálu v Ústeckém
kraji, kdy Krajské zdravotní nyní chybí
zhruba stovka lékařů. Vedení společnosti
má zájem získat pro ústeckou nemocnici
pobočku lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Za určitých okolností o tom budeme

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.
přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Výběr z obsahu
Krajská zdravotní buduje pavilon magnetické rezonance
a dokončuje rekonstrukci vily s gynekologickými ambulancemi
Informace z jednání představenstva společnosti
PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ: Oddělení následné péče
Rehabilitace poruch temporomandibulárního kloubu
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Zleva Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Fiala a náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák

s panem ministrem jednat,“ reflektoval
další témata, která zazněla při středeční
diskuzi s vedením KZ a jejími zdravotníky v ústecké nemocnici, předseda vlády
Ing. Andrej Babiš.
„Pokaždé, když Masarykovu nemocnici
v Ústí nad Labem navštívím, je vidět patrný rozvoj, ten je opravdu evidentní. Jedním
z příkladů je právě kardiocentrum s fungující kardiochirurgií. Bylo to přání Ústeckého
kraje a dnes už pracoviště reálně funguje.
Je to pozitivní věc pro celou tuto oblast,
tedy není to otázka jen ústecké nemocnice. Zdravotnictví se rozvíjí v celém Ústeckém kraji,“ konstatoval ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
„Vyjádřenou podporu od pana premiéra
a pana ministra vnímáme jako vyvrcholení
snah současného představenstva a managementu týmu kardiocentra. Vydali jsme se
touto nelehkou cestou, i když se nám zpočátku mnozí vysmívali, že tato cesta nikdy
nikam nepovede. Situace je dnes úplně
jiná – povede k získání statutu komplexního kardiovaskulárního centra pro ústeckou
nemocnici Krajské zdravotní,“ řekl Ing. Petr
Fiala, generální ředitel KZ.
Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., předal ministru zdravotnictví
žádost o rozšíření statutu centra vysoce
specializované kardiovaskulární péče
na centrum komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče již při jeho první návštěvě Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem 19. března 2018.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Teplická nemocnice je akreditována, všechny nemocnice
Krajské zdravotní tak splňují akreditační standardy SAK

Nemocnice Teplice

od kolegů z děčínské, ústecké, mostecké
a chomutovské nemocnice nám k tomu
velmi pomohly, za což jim děkuji, stejně
jako týmu z vedení společnosti, který nám
v akreditaci byl nápomocen. Děkuji všem
zaměstnancům teplické nemocnice, kteří
se na dosažení nelehkého cíle podíleli. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom si akreditaci nadále udrželi a dobře obstáli při dalším akreditačním šetření, které proběhne
za tři roky,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Teplice, o. z.

Zástupci Krajské zdravotní a vedení teplické nemocnice se členy akreditační komise

Nemocnice Teplice, o. z., jako pátá z nemocnic spravovaných Krajskou zdravotní, a. s.
(KZ), se stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. Certifikát o udělení akreditace
na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK
ČR) nemocnice obdržela ke dni 12. září 2019. V závěru loňského roku stejně uspěly Nemocnice Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Letos v květnu se
k nim přidala Nemocnice Most, o. z., a v červnu Nemocnice Chomutov, o. z. Akreditace
SAK ČR má platnost tři roky.
Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační
komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské
zdravotní, a. s., probíhal od roku 2015.
Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji bylo získat
akreditaci pro všech pět nemocnic do konce roku 2019.
„Vedení Krajské zdravotní se podařilo dosáhnout jeden z důležitých cílů, které si
vytyčilo. Teplická nemocnice je pátou nemocnicí s prestižním certifikátem. Doplnila tím naše nemocnice v Děčíně, Ústí nad
Labem, Mostě a Chomutově. Podařilo se jí
podmínky akreditace splnit a do roku 2022
akreditaci získat. Zaměstnancům Krajské
zdravotní v teplické nemocnici blahopřeji
a děkuji všem za přístup, díky kterému se
tento významný mezník v dosud dvanáctileté historii společnosti podařilo dosáhnout,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ.
„Krajská zdravotní se snaží neustále
zlepšovat kvalitu péče ve svých nemocnicích. Postupně se podařilo každé z nich
dosáhnout úspěchu, jakým je obdržení
osvědčení o splnění národních akreditačních standardů. Akreditování zdravotnických zařízení je vzkazem pro veřejnost, že
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v nemocnicích Krajské zdravotní může očekávat velmi dobrou úroveň služeb. Děkuji
zaměstnancům v Teplicích, stejně jako
předtím jejich kolegům v Děčíně, Ústí nad
Labem, Mostě a Chomutově, že pro nemocnici certifikát na dobu tří let získali,“
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Do podzimu loňského roku Certifikát
o udělení akreditace na základě splnění
akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné péče Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., sídlící v Ryjicích.
Akreditaci podle národních akreditačních
standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010.
Následně prošla reakreditačním šetřením
a obhájila akreditaci v roce 2013. Ústecký
kraj včlenil bývalou Nemocnici následné
péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s.,
v roce 2015. Ryjické zařízení potom úspěšně absolvovalo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

„Jsem rád, že naše nemocnice splnila
akreditační standardy a zařadila se mezi
akreditovaná pracoviště Krajské zdravotní,
a to jako pátá v pořadí. Předané zkušenosti
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O AKREDITACI
Spojená akreditační komise, o.p.s., vydala Certifikát o udělení akreditace
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., 27. 6. 2019 s platností
do 26. 6. 2022. V loňském roce komise přidělila certifikát Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnici Děčín, o. z., 28. 11. 2018 s platností do 27. 11. 2021 a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2021. Letos certifikát získala Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z., 24. 5. 2019 s platností do 23. 5. 2022 a Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., 12. 9. 2019 s platností do 11. 9. 2022.
Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. Současně tento poskytovatel splnil požadavky všech minimálních hodnoticích standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

www.kzcr.eu

Krajská zdravotní interními granty letos podpoří deset projektů

Krajská zdravotní, a. s.

Deset z jedenácti přihlášených projektů
uspělo v grantové soutěži v rámci Interní
grantové podpory vědecké, výzkumné
a inovační činnosti zaměstnanců Krajské
zdravotní, a. s., pro rok 2019.
Soutěž vyhlásil generální ředitel společnosti po předchozím schválení představenstvem 29. 3. 2019 a na podání žádosti
měli zájemci rovný měsíc. Zhodnocení návrhů projektů provedla Interní grantová komise Krajské zdravotní, a. s., ve spolupráci
s pracovišti odpovědnými za hodnocení
formálních náležitostí projektů a ekonomické hodnocení žádostí.
„Předpokladem pro zařazení do soutěže
bylo předložení maximálně dvouletého
grantového projektu v souladu s pravidly
Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců
Krajské zdravotní, a. s. Bylo možné předkládat žádosti na nové i pokračovací projekty. Financování 6. kola interní grantové
soutěže je dle schváleného finančního
plánu zajištěno z vlastních zdrojů společnosti. Zahájení řešení vybraných projektů
je 22. července 2019 a ukončení projektů
nejpozději do 21. července 2021. Alokace
výzvy byla tři miliony Kč, maximální výše
rozpočtu jednoho projektu 500 000 Kč
včetně DPH. V dalším období bude možné
předkládat i žádosti na pokračovací projekty,“ vysvětlil generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
Souhrnný rozpočet projektů doporučených komisí k podpoře představuje
2 978 142 Kč. Jeden projekt navrhla komise nepodpořit k financování z důvodu nesplnění požadavků na výzkum.
Vědecko-výzkumné práce doporučené
k podpoře jsou zaměřeny na vybraná badatelsky a společensky závažná témata
z neurochirurgie, neurologie, ORL a chirurgie hlavy a krku, úrazové chirurgie, dětského lékařství, neonatologie, lékařské genetiky, infekčního lékařství, ošetřovatelství
a dalších oborů.
Stěžejní aktivity se týkají mimo jiné výzkumu efektu chirurgické terapie syndromu spánkové apnoe u pacientů léčených
neinvazivní ventilací, nefarmakologického tlumení bolesti při odběru krve ze žíly
u předškolních a školních dětí v ambulantní praxi, identifikace faktorů ovlivňujících
klinický výsledek u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených mechanickou trombektomií, využití
cíleného sekvenování nové generace u pacientů s mentální retardací a vrozenými

Předsedou pětičlenné grantové komise je prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

VĚDECKÁ RADA KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ

INTERNÍ GRANTOVÁ PODPORA

Zabývá se rozvojem vědecké, výzkumné a vývojové práce a postgraduálního vzdělávání v Krajské zdravotní, a. s. Zpracovává koncepci
této činnosti a stanovuje mj. kritéria hodnocení vědecké, výzkumné
a vzdělávací činnosti jednotlivců
a pracovišť a zásady pro udělování
cen za nejlepší vědeckou práci.

Účelem interní grantové podpory
Krajské zdravotní, a. s., zavedené
v roce 2016, je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních
aktivit zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. Podporovány jsou zejména projekty vědecké, výzkumné
a inovační povahy prostřednictvím
grantových soutěží.

vývojovými vadami, nové metody laboratorní diagnostiky lymeské borreliózy, objektivní kinetické a 3D kinematické analýzy
změn pohybových vzorců chůze po spondylochirurgických výkonech – II. část, cirkulujících endometriálních buněk v diagnostice a léčbě hrudní endometriózy,
endoskopické laváže intraventrikulárního
krvácení novorozenců, auxetického humerálního hřebu, experimentálního modelu
studia zánětlivých změn u intrakraniálních
aneuryzmat.

že původně nastavená roční lhůta v 1. kole
nebyla pro řešení projektů přiměřená, což
se projevilo udělovanými výjimkami pro
dodatečné dodání publikačních výstupů. Od 2. kola byla doba řešení projektů
prodloužena na dva roky. Dokončené projekty přinesly nejenom hodnotné vědecko-výzkumné výstupy, ale byly okamžitým
přínosem i pro medicínskou praxi Krajské
zdravotní, a. s., a vytvořily předpoklady
pro partnerskou spolupráci s renomovanými pracovišti a vědci a pro řešení dalších
projektů financovaných z vnějších zdrojů.
Řada projektů je zároveň součástí doktorandské přípravy lékařů KZ, nebo přípravou pro jejich habilitační řízení,“ uvedl
profesor Sameš.

Předsedou pětičlenné grantové komise
je prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který
je zároveň předsedou Vědecké rady KZ
a přednostou Neurochirurgické kliniky
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Dalšími členy
grantové komise jsou doc. PhDr. Zdeněk
Havel, CSc. (externí člen), RNDr. Karel
Hrach, Ph.D. (externí člen), MUDr. Josef
Liehne a Ing. Martin Zeman. „Celkově grantová komise konstatuje vysokou úroveň výstupů dokončených projektů. Potvrdilo se,

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE: Centrum vysoce
specializované intenzivní péče v perinatologii

Masarykova nemocnice

Masarykovy
oddělením.

nemocnice

samostatným

Spádová oblast neonatologické kliniky
přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá
až do kraje Libereckého. Současně dochází
k prohloubení spolupráce s perinatologickým centrem, novorozeneckým oddělením
při Dětském a dorostovém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

MUDr. Pavel Gerych, vedoucí centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

V letošním roce obhájila ústecká nemocnice Krajské zdravotní statut centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Je tedy jedním z 12 perinatologických center
v České republice. Perinatologické centrum tvoří dvě pracoviště ústecké nemocnice – porodnická část gynekologicko-porodnické kliniky a neonatologická klinika, obě při Fakultě
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ženskou kliniku vede doc. MUDr. Tomáš
Binder, CSc., a novorozeneckou MUDr. Patrik Hitka, Ph.D. Vedoucím lékařem perinatologického centra je MUDr. Pavel Gerych.
Gynekologicko-porodnická klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebně
preventivní péči během těhotenství, porodu a šestinedělí. Spádovou oblastí je
část Ústeckého a část Libereckého kraje.
V rámci plnění povinností perinatologického centra je zajištěna specializovaná
péče o nejzávažnější patologické stavy
související s gestací, jako jsou předčasné
porody od 23. týdne těhotenství, intrauterinní růstová retardace plodu, komplikovaná a vysoce riziková vícečetná těhotenství, závažné mateřské komplikace typu
preeklampsie, HELLP syndrom, intrahepatální těhotenská cholestáza a jiné komplikace a závažné poporodní stavy ohrožující
zdraví a život rodičky.
Ve spolupráci s příslušnými odděleními
a klinikami Masarykovy nemocnice centrum soustřeďuje těhotné pacientky s diabetem, nemocemi srdce, roztroušenou
sklerózou a onemocněními krve. Poskytuje
specializovanou předporodní a poporodní
péči rodičkám s vybranými vrozenými vadami gastrointestinálního traktu u plodu.
Péče o těhotenství ohrožená výše uvedenými stavy se soustřeďuje do poraden
pro riziková těhotenství ve fetomaternálním centru, které bylo vybudováno a otevřeno před dvěma roky a splňuje ta nejvyšší kritéria jak na špičkové přístrojové
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vybavení, tak I moderní a účelné prostředí
vyšetřoven.
Mimo to centrum zajišťuje komplexní prenatální diagnostiku vrozených vývojových
vad počínaje doporučenými ultrazvukovými vyšetřeními v I. trimestru a II. trimestru
až po superkonziliární vyšetření pacientek
a jejich plodů odeslaných spádovými lůžkovými i ambulantními zařízeními. Zásadní je v tomto směru spolupráce s dětskými
kardiology. V součinnosti s oddělením lékařské genetiky se v Ústí nad Labem provádí invazivní výkony prenatální diagnostiky
– amniocentézy, odběry choriových klků
a kordocentézy.
Na práci porodnické části centra se podílí
23 lékařů, 52 zdravotních sester a porodních asistentek, 13 ošetřovatelek. Péče je
poskytována na 53 lůžkách.
Neonatologická péče je od roku 1995
v České republice organizována třístupňově. V rámci třístupňové diferencované
péče o novorozence zajišťuje neonatologická klinika všechny tři úrovně péče,
od péče o fyziologické novorozence přes
péči intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Neonatologická klinika byla ustavena 1. června 2018. Navázala tak na novorozenecké oddělení, které
bylo od roku 2007 v organizační struktuře

Lůžková část neonatologické kliniky disponuje stanicí fyziologických novorozenců
s 25 lůžky a 10 observačními lůžky. Stanice fyziologických novorozenců nadstandard čítá lůžek 9. Stanice intermediární
péče nabízí 10 lůžek, stanice intenzivní
a resuscitační péče má 9 lůžek.
Součástí perinatologického centra je poradna pro rizikové novorozence, kde jsou
do věku dvou let sledovány děti s porodní
hmotností pod 1 500 gramů a ostatní ohrožení novorozenci. Poradna spolupracuje
s ostatními odborníky v péči o miminka.
Snahou je předcházet nebo minimalizovat
možná dlouhodobá poškození dětí. V poradně je realizována sezonní profylaxe RSV
viróz u ohrožených skupin dětí, a to pravidelnou aplikací „centrového“ léku Synagis. Úkolem poradny je také sběr a vyhodnocování dat pozdní morbidity a mortality.
Součástí centra je také transportní služba
sloužící pro okamžitý převoz novorozenců,
u kterých došlo k nečekaným, akutním patologickým stavům, jež vyžadují intermediární a resuscitační péči. Pracoviště disponuje dvěma transportními inkubátory.
V současné době v centru pečuje o novorozence 7 lékařů, tři staniční sestry, 55 dětských sester a 6 sanitářek.
Nově byl v loňském roce v perinatologickém centru zřízen paliativní tým. Centrum
organizuje odborné semináře. V červnu
pořádá dvoudenní konferenci Perinatologické dny Ústeckého kraje. Lékaři centra
se podílí i na výuce studentek Fakulty zdravotnických studií UJEP, doc. MUDr Tomáš
Binder, CSc., je vedoucím Katedry porodní
asistence a specifických disciplín.
redakce Infolistů

Krajská zdravotní buduje pavilon magnetické rezonance
a dokončuje rekonstrukci vily s gynekologickými ambulancemi
Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje
v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z. Nyní zde připravuje pro své pacienty zcela nové pracoviště magnetické
rezonance (MR). V rámci Krajské zdravotní, a. s., jde o v pořadí již čtvrté pracoviště
pro MR, po Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T),
Nemocnici Teplice a Nemocnici Chomutov.
Stavbu nového pavilonu pro umístění MR
a interního příjmu včetně rekonstrukce prvního podzemního podlaží budovy I – pracoviště gastroenterologie – si v pondělí
30. září 2019 prohlédli předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, generální ředitel
Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki v doprovodu ředitele zdravotní péče děčínské nemocnice MUDr. Michala Hanauera, MBA,
a hlavní sestry Mgr. Danuše Tomáškové.
„Krajská zdravotní dlouhodobě a cíleně
realizuje řadu investičních akcí v každé
ze svých pěti nemocnic. Výstavba nového
pavilonu, ve kterém bude umístěno nové
pracoviště magnetické rezonance a pracoviště interního příjmu, je v areálu nemocnice v Děčíně aktuálně tou nejdůležitější.
Součástí záměru je také reorganizace stávajícího gastroenterologického pracoviště.
V Děčíně navíc chystáme vybudování urgentního příjmu a moderních centrálních
operačních sálů,“ upozornil Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva KZ.
Dokončení pavilonu pro nové pracoviště
MR je plánováno na polovinu prosince letošního roku. Cena díla přesáhne 44 milionů Kč včetně DPH. Součástí realizace je
i několik dalších vyvolaných investičních
záměrů, jako např. rekonstrukce komunikací a parkovacích ploch, dodávka a montáž medicinálních plynů a dodávka a montáž osvětlení s celkovými náklady přibližně
13 milionů Kč včetně DPH.
Děčínská MR bude celkově pátou v Ústeckém kraji. Komise pro posuzování
rozmístění přístrojových zdravotnických
prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR,
tzv. přístrojová komise, vydala souhlas
s tím, že KZ může zakoupit magnetickou rezonanci také pro svou nemocnici v Mostě.
Představitelé vedení KZ se zajímali i o průběh další investiční akce, jíž je druhá etapa
rekonstrukce vily O, kde sídlí gynekologické ambulance. Předmětem veřejné zakázky v hodnotě 2,4 milionu včetně DPH, která

www.kzcr.eu

Zástupci vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Děčín na prohlídce stavby nového pavilonu

Stavba pavilonu pro umístění magnetické rezonance v děčínské nemocnici Krajské zdravotní

má být dokončena do konce listopadu, je
rekonstrukce střechy a obvodového pláště
budovy.
Připomeňme, že realizace komplexní rekonstrukce tzv. gynekologické vily s označením O byla připravena do dvou etap.
V první etapě, která měla termín dokončení
31. 5. 2019, byla provedena rekonstrukce
části interiérů, zejména gynekologické
ambulance, odvodnění objektu a výměna
všech oken. V prvním nadzemním podlaží
revitalizované budovy O tak mohly začít
fungovat dvě ambulance – jedna klasická gynekologická a druhá určená pro poradny. Revitalizace vily umožnila umístit
do suterénu zázemí pro uklízečky s novým
sociálním zařízením, sprchami a kanceláří
pro vedoucí úseku. Celková cena díla přesáhla částku 10,7 milionu Kč. Za projektovou dokumentaci KZ zaplatila 339 tisíc Kč
bez DPH (projektant nebyl plátcem DPH).

Druhá etapa rekonstrukce gynekologické vily

Ve druhém nadzemním podlaží došlo
k opravě prostor dispečinku a kompletního zázemí pro děčínské stanoviště pracovníků Zdravotnické dopravní služby Krajské
zdravotní, a. s. Oprava – mimo investiční
zakázku – byla financována z prostředků Odboru správy a údržby nemovitostí
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., s náklady přibližně 1,5 milionu Kč včetně DPH.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Nové polohovací postýlky umožňují komfortnější péči

Nemocnice Chomutov

Péče o pacienta s dekubity
Prevence dekubitů (proleženin) patří k nejstarším činnostem v práci zdravotní sestry. Už
v publikaci od Florence Nightingalové se můžeme dočíst o dekubitech a jejich prevenci.
V učebnici od Staňkové z roku 1978 se upozorňuje na možnost vzniku slizničních dekubitů tlakem cizího tělesa (např. nasogastrickou sondou, permanentním močovým katétrem, zubní protézou...). Ale až 90. léta přináší nové poznatky – uvádí se, že příčina vzniku dekubitu není jen tlak, ale také tah a tření. Mezi další poznatky patří také měření rizika
vzniku pomocí různých standardizovaných technik. Tyto škály se používají u příjmu nemocného k hospitalizaci i v průběhu hospitalizace. Podle stupně rizika vzniku dekubitů
musí sestra zvolit vhodnou prevenci. Důraz je také kladen na edukaci pacienta a rodiny.

Ing. Petr Fiala (uprostřed) s ředitelkou chomutovské nemocnice
MUDr. Irenou Voříškovou a primářem MUDr. Jiřím Krohem

Lůžka jsou plastová, polohovatelná, takže nabízí komfortnější péči
o miminka. Další výhodou jsou kolečka na spodní části postýlky.

Pětadvaceti novými polohovacími postýlkami pro miminka disponuje Novorozenecká
stanice Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. Lůžka pro nejmenší pacienty, umožňující komfortnější péči o miminka, pořídila
společnost Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů za částku 237 533 Kč.
Podle generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy jsou nové dětské postýlky krásným příkladem toho, že
společnost nemyslí jen na velké investiční
akce. „Těší mě, že jsme v tomto případě
mohli pomoci těm nejmenším a jsem přesvědčen, že nové postýlky dobře poslouží
novorozencům i jejich maminkám,“ uvedl

Ing. Petr Fiala. „Nové postýlky nahradily
stávající. Lůžka jsou plastová, polohovatelná, takže nabízí nejen personálu komfortnější péči o miminka. Další výhodou
jsou kolečka na spodní části postýlky
umožňující pohodlnější transport novorozence například na nezbytná vyšetření,“ řekla Dana Chalupová, vrchní sestra

dětského a dorostového oddělení chomutovské nemocnice.
Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,
poskytuje krátkodobou resuscitační, intenzivní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost.
Řeší akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené závažným stavem nebo již hrozícím či rozvinutým selháním životních funkcí.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Stipendium mi umožnilo věnovat se studiu, říká mladý lékař

Krajská zdravotní, a. s.

Každý rok nastupují do nemocnic Krajské
zdravotní, a. s., mladí lékaři a lékařky,
kteří během vysokoškolského studia využili podporu Nadačního fondu Krajské
zdravotní, a. s., (NFKZ) ve formě stipendia.
S jakými ambicemi, cíli a očekáváními přicházejí na své první pracoviště? I to nám
v rozhovoru pro Infolisty prozradil jeden
z nich, MUDr. Denis Biedermann, který
pracuje na Kardiologické klinice Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Jakou fakultu jste studoval a jak dlouho
jste využíval stipendium Nadačního fondu
Krajské zdravotní, a. s.?
Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, přičemž stipendium
jsem pobíral poslední 3 roky studia. Absolvoval jsem letos na jaře a do Masarykovy
nemocnice pak nastoupil během léta.

V čem vám stipendium nejvíce pomohlo?
Stipendium mi pomohlo především v tom,
že jsem byl finančně nezávislý, nebyl jsem
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jako špičkové pracoviště v našem regionu
a zdejší kardiologickou kliniku především,
proto jsem velmi rád, že jsem dostal tu příležitost zde zahájit svou kariéru.

Doporučil byste stipendijní program
Krajské zdravotní i dalším zájemcům?
Program mohu jedině doporučit. Podmínky jsou výhodné a jednání férové. Během
mého studia mi zásadně pomohl.
MUDr. Denis Biedermann

nucen zároveň při škole pracovat jako
mnozí mí spolužáci a mohl se tak plně věnovat studiu, aktivitám ve fakultních spolcích a svým koníčkům.

Chtěl jste vždy pracovat v Ústeckém kraji?
Proč kardiologie a proč Masarykova
nemocnice?

Jaký cíl jste si dal do začátku svého
působení v ústecké nemocnici?
Jako začínající člen týmu naší kliniky se
chci především důkladně seznámit s jejím prostředím a možnostmi, a pochytit co
nejvíce znalostí od svých kolegů tak, abych
se stal dobrým lékařem a mohl svému regionu vrátit to, co do mě vložil.
ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Mám silný vztah ke svému rodnému kraji,
proto jsem se rozhodl zde po studiu usadit
a pracovat. Masarykovu nemocnici vnímám

www.kzcr.eu

CHARAKTERISTIKA

STUPNĚ DEKUBITŮ

Dekubity zůstávají přes veškerý pokrok v medicíně
stále vážným problémem. Způsobují utrpení pacientům, a dokonce ohrožují jejich životy. Proleženiny patří do kategorie chronických ran. Jedná
se o sekundárně hojící se ránu, která i přes adekvátní léčbu nemá po dobu 4 týdnů tendenci se
hojit. Chronické rány se hojí výstavbou nové tkáně
s odpovídající anatomickou strukturou, proto doba
hojení je zpravidla dlouhá a individuálně podmíněná příčinou a rozsahem poškozené tkáně. Proleženiny jsou lokalizovaná poranění kůže anebo
tkáně pod ní, která se obvykle nachází nad kostním
výčnělkem a jsou způsobeny tlakem či kombinací
tlaku a tření. S nimi je spojována řada vedlejších
příznaků a faktorů, které přispívají k jejich vzniku
(např. hydratace pacienta, stav výživy, hmotnost
pacienta).

Proleženiny se vyvíjí v několika stadiích (čtyři).
Prvním projevem tlakového postižení je zarudnutí, bolestivost a otok kůže. Následuje puchýř nebo
povrchový vřed zasahující do pokožky a škáry.
V okolí se rozvíjí zánět. Posledním stadiem je odumření (nekróza) tkání. Má vzhled černé krusty,
nebo naopak rozbředlé nažloutlé tkáně. Nedostatečně léčená proleženina se dále prohlubuje, nekróze podléhají okolní svaly a kosti. Odumřelá tkáň
hnilobně páchne, zbytky tkáně mají žlutozelenou
barvu. Velkou nevýhodou je také to, že proleženiny vznikají nejdříve hluboko ve tkáních, postupují
směrem nahoru a k samotné pokožce se dostávají
až v úplném závěru. Proto může být zpočátku obtížnější jejich vznik rozeznat. Vyvinutá proleženina
má charakter vředu, který ohrožuje postiženého
celkovou infekcí.

PŘÍČINY

PREVENCE

V místech neustálého kontaktu a tlaku dochází
k uzavření drobných cév, tkáně jsou špatně zásobovány živinami a kyslíkem, a tak dochází k jejich
postupnému odumírání. Rozsah odumírání tkáně
závisí na vzájemném působení několika faktorů,
jako jsou:
• intenzita tlaku,
• doba působení tlaku,
• odolnost organismu vůči tlaku,
• celkový stav postiženého
• vliv zevního prostředí
Proleženiny se objevují poměrně rychle, v některých případech i po pouhých několika hodinách.
Zvýšené riziko mají lidé inkontinentní, pacienti
s onemocněním centrálního nebo periferního nervového systému, nemocní po úrazech a lidé ve vyšším věku. Proleženiny se mohou vytvořit kdekoliv
na těle. K nejnáchylnějším místům jejich vzniku patří oblasti s malou vrstvou tukové a svalové tkáně,
kde tlak zvenčí působí přímo proti kosti.
Patří k nim:
• oblast nad křížovou kostí,
• paty,
• sedací kosti,
• vnější kotníky,
• oblast nad velkými výčnělky stehenní kosti,
• ušní boltce,
• šíjová oblast nebo postranní části hlavy,
• hřbet rukou či nohou.

• polohování,
• působení tlaku, aby nepřekročil prahovou
hodnotu,
• antidekubitní pomůcky,
• hygiena,
• rehabilitace a včasná mobilizace,
• normalizace celkového stavu.
Výživa nemocného a dostatek tekutin má velmi
významný vliv pro prevenci vzniku proleženin i pro
jejich léčbu. Ač se zdá, že to spolu nesouvisí, opak
je pravdou – udržuje pokožku pružnou a vláčnou,
zajišťuje dostatek živin, vitamínů, minerálů a stopových prvků, zvyšuje imunitu proti infekci a zkracuje dobu léčení. Je žádoucí zajistit provedení tzv.
Nutričního monitoringu = vyšetření stavu výživy,
resp. podvýživy. Je to velmi důležité pro zefektivnění léčebného procesu. Nemocný s proleženinou by
měl denně vypít alespoň 30–35 ml tekutin na 1 kg
své aktuální hmotnosti. Nároky na vyšší množství
tekutin jsou u nemocných, kteří mají teplotu nebo
proleženinu, z které vytéká velké množství exsudátu (tekutiny). Také by měl mít denně dostatek energie – tzn. 30–35 kcal na 1 kg tělesné hmotnosti
a bílkovin – tzn. 1–1,5 g na 1 kg tělesné hmotnosti.
Pokud má nemocný problémy s příjmem běžné
stravy a hrozí mu riziko nedostatečné výživy, je
vhodné mu stravu doplňovat nutričními přípravky
(např. Cubitan).

Nemocnice Děčín
POLOHOVÁNÍ
Nejúčinnější ochranou je mobilizace pacienta. Není-li to možné, musíme pravidelně střídat polohu
pacienta, aby se snížila doba působení tlaku. Doporučovaný interval polohování je po 2 hodinách
ve dne i v noci. Nejčastěji se polohuje na záda,
pravý a levý bok, na břicho se polohuje málo pro
špatné snášení ze stran pacientů. Při poloze na zádech u imobilních pacientů není vhodné zvyšovat
hlavu a hrudník nad 30 stupňů. Při změně polohy
bychom si měli vždy ověřit, zdali je to pro pacienta
pohodlné. Nepoužívat kruhové polštáře či podložky, zejména nafukovací kroužky, zhoršují totiž
nebo dokonce blokují tok krve a živin do podkožních tkání. V dnešní době je na trhu mnoho pomůcek, liší se od sebe pouze tvarem, materiálem a cenou, např. různé klíny, hranoly, gelové podložky,
pěnové polštáře apod. Polohování je velmi fyzicky
náročné pro ošetřující personál. Výsledkem může
být i jejich trvalá invalidita. Ulehčit polohování mohou různé druhy antidekubitních matrací anebo
elektricky polohovatelná lůžka.

OŠETŘOVÁNÍ
Nejprve je nutné zhodnotit celkový zdravotní stav
pacienta:
• umístění a velikost proleženiny (délka, šířka,
hloubka, vzhled a stupeň),
• psychický stav nemocného (vztah k léčbě, podpora rodiny, mentální stav, léky apod.),
• fotodokumentace,
• pravidelná kontrola stavu proleženiny,
• pravidelná kontrola zdravotního stavu
nemocného,
• pravidelná kontrola výživy,
• psychosociální podpora,
• sledování úrovně bolesti a projevy komplikací
(hnis, infekce apod.).
Léčbu proleženin je možné shrnout do několika
základních postupů:
• čistá rána = podporovat granulaci a epitelizaci,
• infikovaná rána = vyčistit ránu od infekce,
• nekrotická rána = odstranit nekrózu.
Spontánní zhojení pokročilých stadií proleženin
není možné. V těchto případech je vždy nutná
chirurgická léčba spočívající v odstranění odumřelých tkání a sanaci infekčního ložiska. V dnešní
době je na trhu mnoho moderních prostředků,
např. ochranné krémy (např. Menalind), pěnová
krytí (např. Mepilex), prostředky s aktivním uhlím (např. Actisorb Plus), hydrokoloidní krytí
(např. Hydrocoll) apod. Základní podmínkou pro
léčbu je zajištění vlhkého prostředí v ráně, které
brání vstupu infekce z okolí rány a udržuje stálou
teplotu.
Veronika Tlustošová
Interní oddělení – ambulance
Nemocnice Děčín, o. z.
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PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ
Oddělení následné péče

Informace z jednání představenstva společnosti
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 27. září 2019 kromě celé řady veřejných
zakázek projednalo také hospodaření včetně aktualizace finančního plánu. Členové představenstva
potvrdili předpoklad kladného hospodaření.

Masarykova nemocnice a Nemocnice Most

Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ

rentgenový přístroj. Pracoviště zároveň
prošlo stavebními úpravami za cca 1,8 milionu Kč včetně DPH, což společnost financovala z vlastních zdrojů.

Mezi dalšími projednali členové představenstva také informace o možnosti čerpání dotace od statutárního města Teplice. Dne
16. 5. 2019 byla statutárnímu městu Teplice zaslána žádost o poskytnutí dotace na nákup operačních instrumentárií pro Centrální operační sály Nemocnice Teplice, o. z. Zastupitelstvo města Teplice schválilo dne 16. 9. 2019 na svém zasedání poskytnutí
účelové investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s., ve výši 1 630 000 Kč na zakoupení operačních sít, sady laparoskopického
instrumentária, zevní fixátory a neinvestiční dotaci ve výši 370 000 Kč na sterilizační kontejnery.
V neposlední řadě představenstvo Krajské zdravotní, a. s., projednalo také podrobnosti přípravy iktového centra v Nemocnici
Most, o. z., tak, aby bylo možné podat žádost o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Zřízení
iktového centra v mostecké nemocnici je žádoucí z hlediska zajištění lepší zdravotní péče pro region Mostecka a Lounska,
zkrácení dojezdových časů a potažmo včasnějšího zahájení léčby pacientů. Čas hraje zásadní roli v léčbě cévních mozkových
příhod (CMP), především ischemických, protože s každou minutou prodlení se snižuje šance na uzdravení pacienta bez následků. V prvním pololetí roku 2019 Nemocnice Most, o. z., dokončila oddělení lůžkové rehabilitace, které má nyní 29 nových
lůžek, v červenci proběhla kolaudace a poté byla získána registrace pro toto zařízení. Zajištění lůžkové rehabilitační péče je
nezbytnou podmínkou vzniku iktového centra, která byla tímto krokem splněna.
redakce Infolistů

Kraj jednal s Litoměřicemi o nemocnici
U hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se ve středu 9. října 2019 sešli litoměřický starosta Ladislav Chlupáč a místostarosta Karel Krejza a další představitelé
kraje, Krajské zdravotní, a. s., a Nemocnice
Litoměřice, a. s., aby zde jednali o dalším
provozu nemocnice v Litoměřicích.

Zástupci Ústeckého kraje a města Litoměřice se spolu se všemi přítomnými shodli
při vysoce konstruktivním jednání na tom,
že všechny strany mají zájem na zajištění
zdravotní péče v litoměřické nemocnici
prostřednictvím Ústeckého kraje, resp.
Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s.
„Nyní se bude připravovat společné memorandum, ze kterého vyplynou další
realizační kroky tak, aby zastupitelstva
kraje i města mohla v co nejkratší době
kvalifikovaně rozhodnout,“ uvedl hejtman
Bubeníček.
Zdroj: www.kr-ustecky.cz

Krajská zdravotní získala ocenění za společenskou odpovědnost
Krajská zdravotní, a. s.

Čestné uznání převzali zástupci Krajské
zdravotní, a. s., na slavnostním vyhlášení
výsledků pátého ročníku Ceny hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Akce se uskutečnila 24. září
v prostorách výrobního závodu AGC Automotive Czech a. s. v Bílině. Uznání si
společnost vysloužila v kategorii PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – nad 250 zaměstnanců,

kde dominovala společnost AGC Flat Glass
Czech a. s., člen AGC Group. Ústecký kraj
společně s krajskou tripartitou Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje
(HSR ÚK) a Radou kvality České republiky
vyhlásily soutěž letos v květnu. Do pátého
ročníku se přihlásilo celkem 39 subjektů
z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru. Ocenění

bylo uděleno v 7 kategoriích plus jedna
zvláštní cena. Společenská odpovědnost
organizací (CSR) je definována jako kontinuální závazek chovat se eticky, přispívat
k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

je pověřena zmocněním
k výkonu funkce náměstkyně
pro řízení lidských zdrojů Krajské
zdravotní, a. s.

MUDr. Jan Špička, MBA,
vykonává funkci primáře
Oddělení klinické biochemie
Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.

od 1. 10. 2019

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová

od 1. 10. 2019

od 1. 10. 2019

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Pavel Schmid
vykonává funkci vrchní sestry
Kardioanesteziologického
oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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Oddělení pořádá každoročně od roku
2017 odborné konference Ošetřovatelská
péče v geriatrii.

Primářka oddělení následné péče MUDr. Petra Kozmová (vpravo) a vrchní sestra Mgr. Bc. Bohumila Machová

Oddělení následné péče (ONP) v Ryjicích
vzniklo 1. 9. 2015 sloučením tamější nemocnice následné péče s Krajskou zdravotní, a. s. Oddělení spadá pod ústeckou
nemocnici Krajské zdravotní.
„Jsem přesvědčen, že s odstupem času můžeme začlenění oddělení následné péče
v Ryjicích i Mostě Zahražanech do Krajské
zdravotní, které jsem od počátku prosazoval, hodnotit jako správný krok,“ řekl již
dříve Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Hlavní náplní práce oddělení následné
péče je poskytování ústavní péče, zaměřené především na doléčování, rehabilitační
a ošetřovatelskou péči o osoby dlouhodobě nemocné, převážně geriatrické pacienty, především ze spádového území
Ústecka.
„Práce na oddělení následné péče je velice
psychicky a fyzicky náročná. Spektrum poskytované péče o pacienty z mnoha oborů
vyžaduje multioborové znalosti. Bez snahy
a ochoty spolupracovníků, kteří odvádějí
úžasnou práci, bychom nedosahovali takových výsledků. Pacienti vyjadřují spokojenost s poskytovanou péčí, stravou a přístupem personálu. Chtěla bych všem svým
spolupracovníkům za jejich práci upřímně
poděkovat. Těší nás i dobrá spolupráce
s ostatními odděleními ústecké Masarykovy nemocnice,“ uvedla vrchní sestra ONP
Ryjice Mgr. Bc. Bohumila Machová.
Ke konci letošního června mělo oddělení
115 lůžek NP a 10 lůžek DIOP. Ke stejnému datu bylo na oddělení 73 zaměstnanců, z toho 3 lékaři, 31 sester, 29 ostatních
zdravotnických pracovníků a 10 nezdravotnických pracovníků.

Akreditaci podle národních akreditačních
standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010,
následně prošla reakreditačním šetřením
a obhájila akreditaci v roce 2013, v roce
2016 úspěšně zvládla další plánovanou
reakreditaci v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Aktuálně tak
akreditace platí do 13. 12. 2021.
V únoru letošního roku představila KZ
v ONP Ryjice nový stacionární skiagrafický

Do budoucna přislíbilo vedení Krajské
zdravotní, a. s., vybudovat nový moderní
pavilon. „Já a všichni mí kolegové a kolegyně velmi vítáme myšlenku vybudovat
v ryjickém areálu nový pavilon. Za dosavadní podporu představenstvu a managementu Krajské zdravotní děkujeme,“
uvedla MUDr. Petra Kozmová, primářka
Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích.
Právě současný stav budovy je podle vrchní sestry snad jediným negativem ONP.
„Jak se vyjádřila paní primářka Kozmová,
vítáme myšlenku vedení Krajské zdravotní
vybudovat v Ryjicích nový pavilon,“ doplnila Mgr. Bc. Bohumila Machová.

Oddělení následné péče
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Vás zve na konferenci

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V GERIATRII
pátek 15. listopadu 2019, obecní sál Ryjice,
od 14:00 h
ODBORNÝ GARANT:
prim. MUDr. Petra Kozmová,
Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: petra.kozmova@kzcr.eu

Konference je bez poplatku.
Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti.
Součástí konference je občerstvení.

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová: e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

www.kzcr.eu/konference/geriatrie2019
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Nové monitory dechu putovaly do dvou nemocnic

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., vzniklo
1. září 2015 sloučením bývalé Nemocnice
následné péče (NNP) Most – Zahražany
s Krajskou zdravotní.

Nemocnice Děčín a Nemocnice Most

Patnáct nových monitorů dechu v celkové
hodnotě 30 tisíc Kč od ředitelky Nadace
Křižovatka Mgr. Štěpánky Pokorníkové
získala Krajská zdravotní, a. s., pro svá novorozenecká zdravotnická pracoviště v děčínské a mostecké nemocnici. Slavnostní
předání techniky proběhlo v polovině září
letošního roku.

Ke konci letošního června mělo oddělení 113 lůžek následné péče. Ke stejnému datu mělo oddělení 58 zaměstnanců,
z toho 5 lékařů.
Oddělení následné péče poskytuje následnou lůžkovou zdravotní péči. V praxi
to znamená (do)léčení a rehabilitaci pacientů s převážně chronickými chorobami a po stabilizaci akutních onemocnění
prakticky všech lékařských oborů vyjma
pediatrie, nejvíce interny, neurologie, ortopedie, traumatologie, chirurgie. Pacientům
je poskytována komplexní odborná lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče
– fyzioterapie i ergoterapie.
Odbornou péči zajišťují lékaři se specializací v oboru interního lékařství, zdravotní
sestry, ošetřovatelky, sanitářky a sanitáři v nepřetržitém provozu, fyzioterapeuti
a ergoterapeuti. Komplexní sociální službu zajišťuje sociální sestra. Složení stravy
a léčebných diet kontroluje dietní sestra.

V prostorách jedné ze stanic oddělení následné péče letos vzniklo nové pracoviště lůžkové rehabilitace

V polovině letošního roku vzniklo v Zahražanech nové pracoviště lůžkové rehabilitace (RHB). „Rehabilitační oddělení vzniklo v prostorách jedné ze stanic oddělení
následné péče. Kapacita RHB oddělení je
29 lůžek,“ uvedl primář oddělení následné
péče MUDr. Tomáš Zelenka. Při rekonstrukci byly provedeny kompletní nové rozvody
elektro, vody, kanalizace, vzduchotechniky

a vytápění, následně pak nové omítky,
obklady, podlahy, dlažby a nová výmalba.
Nová vodoléčba obsahuje nové masážní
vany, Kneipův chodník a závěsné zařízení
pro manipulaci s nechodícími klienty. Cena
díla byla 25 301 764,07 Kč včetně DPH
a Krajská zdravotní rekonstrukci financovala z vlastních zdrojů.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Otorinolaryngologové si vyměňovali medicínské zkušenosti

Masarykova nemocnice

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole uspořádaly na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 13. září 2019 v pořadí již 26. odbornou nadregionální konferenci Slámův ORL den. Akce se uskutečnila pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana
Ústeckého kraje, a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.
Název akce Slámův ORL den vznikl
jako ocenění práce emeritního primáře
MUDr. Karla Slámy, který se svými spolupracovníky v minulosti posunul otorinolaryngologii (ORL) v Masarykově nemocnici
na úroveň fakultních nemocnic a ta je
nadále rozvíjena novým vedením kliniky
ORL a chirurgie hlavy a krku. V září 2017
byla ustavena Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií
UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., kterou vede přednosta
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
„Musím ocenit a zároveň poděkovat, že
v době, kdy je nejvíce diskutována otázka
vzdělávání lékařů a sester, dokáže společnost Krajská zdravotní, dnes klinika ORL
a chirurgie hlavy a krku, takovéto konference pořádat. Vysoký zájem o tyto akce
dokazuje, že jejich úroveň je velice dobrá.
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Zleva prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.,
a MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Všem účastníkům dnešní konference přeji,
aby si z ní odnesli co nejvíce nových poznatků ve svém oboru,“ řekl v úvodu náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví
RSDr. Stanislav Rybák, který na konferenci
zastoupil hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Dvacátý
šestý ročník je důkazem kvality této konference. Ústecká klinika ORL a chirurgie hlavy
a krku má několik republikových prvenství
v robotické chirurgii. Řekl bych, že naše
společnost Krajská zdravotní je v tomto
stále unikátní, a já za to děkuji. Pokračujme v tomto směru i přes nelehkou situaci
úhrad zdravotní péče těchto výkonů. Rád
bych zmínil dlouholetou spolupráci naší
ústecké ORL kliniky a 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice
v Motole, která, doufám, bude i nadále
úspěšně pokračovat,“ uvedl Ing. Petr Fiala.
„Letošního 26. ročníku konference se zúčastnilo více než 100 specialistů z celé
České republiky, což nás jako pořadatele
velmi těší,“ zhodnotil akci MUDr. Karel
Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických
studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., který byl odborným
garantem konference.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Účastníky nadregionální konference přivítal rovněž generální ředitel Krajské

www.kzcr.eu

Pěti novými monitory dechu z celkového
daru nově disponuje Dětské a dorostové
oddělení Nemocnice Děčín, o. z. „Monitory
využívají nejen zdravotnice naší novorozenecké stanice, ale stále častěji i maminky,
které si je mohou po propuštění z nemocnice zapůjčit domů. Vzhledem k nutné
obnově přístrojů jsme rádi, že jsme díky
sponzorům prostřednictvím Nadace Křižovatka získali monitory dechu nové,“
uvedla MUDr. Renata Přibíková, primářka

Předání monitorů v Nemocnici Most

Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
Deset monitorů dechu získalo Perinatologické centrum Nemocnice Most, o. z.
„Monitory dechu se staly nezbytným vybavením našeho centra. Využíváme je
k monitorování dechu zejména u nezralých novorozenců. Spádovost našeho pracoviště je nejen západní část Ústeckého
kraje, ale také Karlovarský kraj. Mostecko
je region s největším počtem narozených

Nové monitory dorazily i do Nemocnice Děčín

nedonošených dětí. Průměr v České republice je sedm procent, u nás dosahuje patnácti procent,“ řekla MUDr. Marie Váchová,
primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z.
Podložka monitoru dechu se vkládá pod
matraci v lůžku dítěte a čidla reagují na pohyb hrudního koše miminka. V případě zástavy dechu spustí monitor dechu zvukový
signál upozorňující na apnoe pauzu.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Stomická sestra – ohlédnutí Bronislavy Kučerové

Nemocnice Chomutov

Ošetřovatelství je obor, který se zabývá péčí o člověka komplexně, a to tak, že systematicky vyhledává a uspokojuje potřeby pacientů. Péče o pacienta se stomií prošla v posledních desetiletích stejně jako ošetřovatelství výrazným rozvojem. Přestože zmínky
o stomiích nalezneme průběžně v daleké minulosti, lékaři se zabývali především chirurgickou stránkou problému, ale velkým problémem byla i péče o stomii poté, co chirurgický zákrok dopadl úspěšně.
„Do 19. století byly stomické pomůcky improvizovaná jímací zařízení z přírodních
či umělých materiálů. V 19. století jsou
popsány první stomické pomůcky, které
se začínají podobat dnešním. Současně
vznikají první rodinné firmy (Dánsko), jež
začínají zkoumat různé přírodní materiály
a vyrábět první stomické pomůcky. Po druhé světové válce dochází i k rychlejšímu
rozvoji sortimentu stomických pomůcek
ve více státech světa. Do tehdejší Československé republiky se tyto moderní stomické
pomůcky dovážely ojediněle a až změna
politického systému v roce 1989 umožňuje dovoz moderních stomických systémů.“
(Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, Vytejčková, 2013, str. 156, 157)
V roce 1974 jsem po maturitě nastoupila
na chirurgické oddělení chomutovské nemocnice. Zde jsem se setkala (mimo jiné)
s pacienty, kterým byla vytvořena kolostomie. V té době byl, upřímně řečeno, takový
pacient pro zdravotnický personál noční
můrou. Pomůckami k ošetřování kolostomie byly zinková pasta na ochranu okolní
kůže, buničitá vata a tzv. Jánošíkův pás,

což byla dvě gumová kolečka, mezi která
se upevňoval igelitový sáček a kolem pasu
ho přidržovala široká guma, která měla
vše udržet na správném místě, ale bohužel často neudržela. Při každém pohybu
na lůžku se pohyboval i pás, většinou
opačným směrem, a vše mohlo začít nanovo. Ošetřování bylo zdlouhavé a nehygienické. Nespolehlivost těchto pomůcek také
znamenala pro pacienty diskomfort kvůli
propouštění střevního obsahu a zápachu
a tito lidé byli prakticky vyřazeni z běžného
života.
V 80. letech jsem se prvně setkala s pomůckami firmy BRISTOL MEYERS SQUIB
(současný CONVATEC), což bylo něco neuvěřitelného. Stomická pomůcka, která
drží, nepoškozuje kůži, na těle téměř nerozpoznatelná, bohužel nebyla dostupná
pro všechny. V roce 1992 navštívila naše
oddělení zástupkyně výše zmíněné firmy
a nabídla nám vzorky pomůcek a spolupráci. Prošla jsem mnoha školeními a certifikovanými kurzy a stala se ze mě stomická sestra. A pak to šlo rychle. Do Čech
začaly expandovat další firmy, COLOPLAST,

DANSAC, WELLAND a mnoho jiných, což
umožňuje individuální výběr vyhovujících
pomůcek. Pomůcky jsou v současné době
velmi kvalitní, dobře drží, mají různé doplňkové materiály k ošetřování pokožky,
k odstraňování lepidla, vyrovnávací hmoty
a velmi dobře eliminují zápach. Mým úkolem bylo kromě správného výběru pomůcek naučit pacienty nebo jejich nejbližší,
jak o stomii pečovat, být jim psychickou
oporou a člověkem, který jim vždy poradí
a přispěje tak k návratu do plnohodnotného života.
Nyní svou „kariéru stomické sestry“
po 25 letech končím… Své zkušenosti předávám mé nástupkyni a jsem přesvědčena, že pacienti budou i nadále spokojeni.
Bronislava Kučerová,
Nemocnice Chomutov, o. z.
Paní Bronislava Kučerová pracovala na oddělení chirurgie od roku 1988 také jako
staniční sestra. Na chirurgickém oddělení
již nepracuje, ale přešla na částečný úvazek na jiné pracoviště v rámci naší nemocnice. Tímto bychom jí chtěli poděkovat
za dlouholetou práci na chirurgickém oddělení a popřát vše nejlepší do dalších let.
personál Chirurgického oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Krajská zdravotní získala tři bioptické přístroje k vyšetření
karcinomu prostaty

Masarykova nemocnice

Tři nejmodernější bioptické přístroje BIP EvoCore sloužící k vyšetření karcinomu prostaty získala Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Přednostovi MUDr. Janu Schramlovi, Ph.D., je předal doc. prof. MUDr. Roman Zachoval, MD, Ph.D., MBA, předseda a zakladatel nadačního fondu Muži proti rakovině v České republice.

Zprava: MUDr. Jan Schraml, Ph.D., a doc. prof. MUDr. Roman Zachoval, MD, Ph.D., MBA

„Klinika urologie a robotické chirurgie
v Ústí nad Labem je v tomto regionu nejšpičkovějším pracovištěm v léčbě rakoviny
prostaty. Většina nádorů, které jsou zde
pacientům diagnostikovány, je na zdravotnickém pracovišti léčena a vyléčena.
Klinika urologie a robotické chirurgie v Ústí
nad Labem se také pod vedením přednosty MUDr. Jana Schramla aktivně zapojuje
do programů nadačního fondu Muži proti
rakovině v rámci České republiky. Náš fond
má centrum sdružující urology a onkology,
kteří provádí preventivní vyšetření u pacientů vyléčených po onkologickém onemocnění prostaty. Právě pan přednosta

ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie patří mezi vedoucí pracovníky tohoto
centra,“ uvedl doc. prof. MUDr. Roman Zachoval, MD, Ph.D., MBA.
„Chtěl bych poděkovat předsedovi nadačního fondu Muži proti rakovině docentu
Romanu Zachovalovi, že společnost Krajskou zdravotní, zejména kliniku urologie
a robotické chirurgie, obdaroval třemi
bioptickými pistolemi, které nám umožní diagnostikovat u pacienta rakovinu
prostaty co nejdříve. Dar výrazně pomůže našemu pracovišti, jež provádí ročně
700 až 800 odběrů tkáně, takzvaných

biopsií, z důvodu karcinomu prostaty. Jednu třetinu těchto vyšetření provádíme právě pomocí získaných bioptických pistolí
od nadačního fondu Muži proti rakovině,“
poděkoval MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., zajišťuje kompletní urologickou diagnostickou a léčebnou
péči u dospělých pacientů, akutní urologickou péči dětských pacientů ve spolupráci
s ústeckým oddělením dětské chirurgie
– dětským úrazovým centrem. Spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou v oblasti urogynekologických výkonů.
Zajišťuje urologickou péči o paraplegické
pacienty s míšní lézí. Součástí ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie je také
centrum robotické chirurgie včetně moderního školicího centra. Obě tato pracoviště
od samého počátku zvyšují prestiž společnosti Krajská zdravotní, zejména ústecké
Masarykovy nemocnice. Centra při Klinice
urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jsou příkladem účelné centralizace vysoce specializovaných výkonů týmů
lékařů napříč zdravotnickými pracovišti
spadajícími pod Krajskou zdravotní, a. s.,
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě
a Chomutově.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Tenisového turnaje se zúčastnilo více než dvacet hráčů

Masarykova nemocnice

Již 20. ročník tradičního tenisového turnaje se uskutečnil na tenisových dvorcích
TK Spartak Ústí nad Labem. Jubilejního
ročníku se zúčastnilo více než dvacet lékařů a zdravotníků Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a jejich hostů. Vítězem se stalo
duo Kalhous–Procházka, na druhém místě
skončila dvojice Zikmund–Kovář. Výtěžek
byl věnován organizaci Člověk v tísni o.p.s.
redakce Infolistů
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Rehabilitace poruch temporomandibulárního kloubu

Nemocnice Most

Porucha funkce temporomandibulárního
kloubu (TMK) je jednou z hlavních příčin
orofaciální bolesti a bolestí hlavy. Touto poruchou trpí častěji ženy než muži, a to hlavně v produktivním věku od 20 do 40 let. Je
spojena se základními funkčními omezeními,
jako jsou problémy se žvýkáním, mluvením
a zíváním. Pacienti mohou trpět častými migrénami a bolestmi krční páteře.
Jak anatomie TMK, tak i jeho funkce je velmi
složitá. Při otevírání a zavírání úst dochází ke dvěma pohybům – rotaci a translaci,
na kterých se podílí všechny okolní struktury a dojde-li k narušení této souhry, dochází
k potížím, jako jsou bolest, omezení pohybu,
či přítomnost zvukových fenoménů – kliku
nebo krepitu, které jsou pacientem asi nejhůře vnímány. TMK je velmi blízko u zevního
zvukovodu a už samotný zvukový fenomén
naznačuje, že vše není úplně v pořádku.
K porušení souhry všech svalových, vazivových i kostních struktur může dojít mnoha způsoby. Nejčastější je nešetrný zákrok
u stomatologa, trauma v orofaciální oblasti
či parafunkce (nevědomě probíhající a stereotypně se opakující zcela afunkční pohyby dolní čelisti, které se mohou vyskytovat
během dne – kousání nehtů, žvýkání nebo
v noci zatínání zubů, spaní na jedné straně,
bruxismus). Velký podíl je v současné době
přisuzován emočnímu stresu a dlouhodobé
bolesti krční páteře nebo ramen. Tyto případy vedou ke zvýšenému napětí svalstva nejen v oblasti krční páteře, ale i v orofaciální
oblasti čili svalů žvýkacích a mimických, což
následně vede ke zvýšenému tlaku v TMK
a případným potížím. Určitou roli zde hraje
různorodost tvarů TMK, hlavně tvaru kondylu
mandibuly.
Pro terapii je nutné důkladné vyšetření TMK
a okolních struktur, abychom dokázali zjistit
příčinu bolesti či klikání. Zda jde o poškození samotných kostních struktur (artróza TMK,

vstupního vyšetření je velice důležité, protože nám ukáže, jakým způsobem má být terapie vedena a zda vůbec bude pro pacienta
přínosná.

Na prvním obrázku je TMK při zavřených ústech,
na druhém je pohyb dolní čelisti při otevírání
úst, kdy se účastní pohybu jak svalová, tak
i retrodiskální tkáň a je zde dobře viditelný
posun disku

špatná okluze), či svalovou nerovnováhu
žvýkacích svalů, poruchu intraartikulárního
disku, či je bolest přenesená a souvisí s poruchou krční páteře, většinou v oblasti horních segmentů.
Jedním z prvních viditelných znaků zvýšeného napětí žvýkacího svalstva a svalů horní krční páteře jsou otlaky zubů a bílé linie
na vnitřních stranách tváří či na jazyku. Dále
zhodnocujeme kvalitu okluze, vyšetřujeme
a měříme jak způsob, tak i velikost otevření
úst a jak ho ovlivňuje poloha hlavy či celého těla. Přítomnost klikání TMK nebo jeho
luxace. Palpací vyšetřujeme hypertonus či
spasmus svalů žvýkacích, nadjazylkových,
podjazylkových, svalů ústního dna a svalů šíjových. Hodnotíme aktivaci hlubokého stabilizačního systému a jeho funkčnost, zejména
hlubokých krčních flexorů a stav krční páteře,
a to hlavně horních segmentů. Vyhodnocení

Samotná terapie spočívá v relaxaci žvýkacích, nadjazylkových a podjazylkových svalů,
případně svalů krční páteře pomocí myofasciálních technik, reciproční inhibice či ischemické komprese. Další technikou je mobilizace dolní čelisti, která se provádí intraorálně
(jako i některé myofasciální techniky na žvýkací svaly) a může být pro pacienty nepříjemná, místy i bolestivá. Nedílnou součástí terapie je nácvik správného otevírání úst pomocí
zrakové korekce. Velice důležité je zjištění,
při jakém pohybu dochází ke kliku TMK a zda
ho můžeme pomocí jiného pohybu oddálit či
úplně odstranit. Většinou se oddálení či úplné vymizení kliku podaří při počáteční protruzi dolní čelisti, kdy translační pohyb ovlivňuje intraartikulární disk, který se posouvá
vpřed a klik se vyskytuje na konci pohybu či
úplně vymizí. Jakmile nalezneme toto schéma, vedeme pacienta k intenzivnímu cvičení
této techniky, aby došlo k jejímu ukotvení,
a tak k ústupu obtíží. Kromě správného otevírání úst a cvičení na kontrolu kliku TMK učíme
pacienty relaxační techniky u svalů, u kterých
jsme zjistili nějaké odchylky v napětí. Režimová opatření, která doporučovala co nejvíce omezit otevírání úst při jídle, již neplatí.
Nyní se klade důraz na správné cvičení a vědomou korekci klikání, protože jen tak dojde
k adaptaci intraartikulární tkáně a k úplnému
odeznění klikání TMK.
Zdroj: učební skripta Dr. Tzviky Greenbauma
Bc. Lenka Mohauptová
vedoucí fyzioterapeut,
Rehabilitační oddělení
Nemocnice Most, o. z.

PODĚKOVÁNÍ CHOMUTOVSKÉ NEUROLOGII
V pátek 26. 7. 2019 v 13.40 byla moje 85letá maminka převezena RZP na CT pracoviště Nemocnice Chomutov s cévní mozkovou příhodou, kde byla vyšetřena a následně lékařem z neurologie (jméno se mi nepodařilo zjistit a v propouštěcí zprávě uvedeno nebylo) podána
IVT (intravenózní trombolýza), díky které se maminčin neurologický nález natolik zlepšil, že po příjezdu na Emergency MNUL nebyla již
nutná endovaskulární intervence a maminka byla následně přeložena na neurologickou JIP do nemocnice v Chomutově, kde díky vynikající odborné péči se její zdravotní stav postupně natolik zlepšil, že po čtyřech dnech mohla být přeložena na neurologické oddělení,
kde léčba pokračovala, a 9. 8. byla propuštěna domů. Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu neurologické JIP a neurologického
oddělení, lékařům, sestřičkám i ošetřovatelskému týmu nejen za jejich odbornou, profesionální péči, ale i laskavý, lidský přístup.
Tenisový turnaj se konal už podvacáté

Zápolení se uskutečnilo na dvorcích TK Spartak

www.kzcr.eu

Mgr. Mandzáková
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Kaloba

Bayflex 1178mg

20ml

Aktuální nAbídkA
bídk

Lék k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Kaloba 50ml
Kaloba 20mg 21 tablet

1. 10. - 31. 12. 2019

Olynth HA 0,1%

nosní sprej,
roztok 10ml

Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a je k nosnímu podání. Reklama na léčivý přípravek.

V nabídce také
Olynth HA 0,05% nosní sprej, roztok 10ml
115,-

89,-

89,-

10 sáčků
Citron, Lesní ovoce
◊ maximální dávka v jediném Coldrex
sáčku
◊ horký nápoj přináší rychlou, účinnou
a příjemnou úlevu od příznaků chřipky
a nachlazení
◊ snižuje horečku, odstraňuje bolest hlavy, tlumí bolest v krku, uvolňuje ucpaný nos

Doplněk stravy.

V nabídce také
Preventan® Clasic 30 tablet
Preventan® Clasic 90 tablet

174385,-

129,289,-

139,-

193,-

Tantum Verde Lemon

20 x 3 mg
Mint, Eucalyptus,
Orange&Honey

100ml

16

163,136,-

129,109,-

163,-

Léčivý přípravek k léčbě osteoartrózy kolene pro vnitřní
užití. Není vázán na lékařský předpis. Není určen k léčbě
akutní bolesti. Obsahuje glukosamin.

219,260,-

Protectum Omega 3

Teplice Ústí nad Labem

Vibovit imunity

Doplněk stravy.

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí
Protectum Vital 90 kapslí

◊ želé multivitaminy pro děti s vysokým
obsahem vitaminů D a C pro zdravou
imunitu
◊ s vynikající chutí černého bezu
a 100% přírodními barvivy a aroma

Doplněk stravy.

V nabídce také
Vibovit Dino 50 želé

185,-

139,-

149,195,-

www.kzcr.eu

X

449,570,-

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.: 412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí — pátek 7.00 — 15.30

ÚSTÍ NAD LABEM

V Podhájí 500/23
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí — pátek 7.30 — 15.30

TEPLICE

budova C, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Tel.: 417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí — pátek 7.30 — 17.00

MOST

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel.: 478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí — pátek 7.30 — 17.00

CHOMUTOV

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Tel.: 474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí — pátek 7.30 — 18.00

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy
◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

449,449,-

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí — pátek 7.30 — 16.00

Most

www.kzcr.eu

570,570,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Chomutov

50 želé

90 kapslí

◊ doplněk stravy obsahující různé živiny a zinek, který přispívá k udržení
normálního stavu zraku
◊ ke každému balení oční kapky
Protectum Sensitive zdarma

DĚČÍN

Děčín

499,959,-

158,-

165,-

◊ určen pro dospělé, dospívající a děti
od 6 let

V nabídce také
Robitussin Expectorans 100ml
Robitussin Junior 100ml

219,149,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

129,-

Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu
užití v ústech a v krku.

◊ sirup proti kašli, který zmírňuje a tlumí
suchý dráždivý kašel

129,-

V nabídce také
260,Blephasol 100ml
Blephaclean 20 sterilních tamponů 180,-

129,-

◊ každodenní hygiena očních víček
a očního okolí
◊ základem úspěšné léčby očních
onemocnění je hygiena víček
(zvýšení účinku umělých slz, léčba blepharitid)
◊ rozpouští a odstraňuje sekrety
a čistí oční víčka
◊ hypoalergenní, bez parfému, alkoholu a bez konzervačních látek

Kosmetický přípravek.

◊ působí proti bolesti a zánětu v krku a
dutině ústní
◊ pastilky ve čtyřech příchutích pro děti
od 6 let a dospělé

185,-

Robitussin Antitussicum

Robitussin Antitussicum (dextrometorfan) je lék
k vnitřnímu užití.

149,-

Lék s účinnou látkou paracetamolum, acidum ascorbicum,
phenylephrini hydrochloridum. K vnitřnímu užití.

◊ originál s obsahem patentované
látky ProteQuine® a vitaminu C
pro Vaši imunitu
◊ vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
◊ pro akutní užívání
◊ s medvědí silou do období plískanic

249,159,-

Blephagel 30g

115,-

Preventan® Akut 30 tablet

315,199,-

Coldrex Maxgrip

◊ rychle uvolňuje ucpaný nos
◊ zvlhčuje nosní sliznici díky obsahu kyseliny hyaluronové ve formě
sodné soli
◊ neobsahuje konzervační látky

◊ lék s ověřeným účinkem pro
vaše klouby
◊ zpomaluje osteoartrózu
◊ zmírňuje dlouhodobou bolest
◊ zlepšuje pohyblivost
◊ pouze 1 tableta denně

◊ rostlinný lék s extraktem
z Pelargonium sidoides
◊ ke zmírnění příznaků při
onemocnění dýchacích cest
– akutní bronchitidě
◊ již od 1 roku věku

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

3x30 tablet

V našich lékárnách žádnou slevovou kartu nepotřebujete, výhodné ceny platí pro všechny!

Nabídka platí od 1. 10. do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Dávkování
léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro
které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme
Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí údaji uvedenými
na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách (může
být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

NĚKOMU DO ŽIVOTA!
 Je ti 18-35 let?
 Jsi zdravý, bez závažných
onemocnění v minulosti
a bez pravidelné medikace?

 Máš váhu nad 50 kg?
 Jsi ochotný překonat určité
nepohodlí a ztrátu času v zájmu
záchrany života druhého člověka?

POKUD ANO, PŘIJĎ
Odb
ě
s
r
e
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b
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kr
NA NÁBOR DÁRCŮ!
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rek
bud nem ve
stěre e odebr usít
Více dárců v databázi znamená
á
e.
mz
du n bezb
tiny

o
ústn lestně,
í.

více nadějí na život.
V ČR i po celém světě onemocní
denně stovky mladých lidí i dětí
zhoubnými nemocemi
kostní dřeně a uzlin.

NÁBOR DO REGISTRU DÁRCŮ
KOSTNÍ DŘENĚ
Kde: Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Kdy: 12. listopadu 2019, 11:00 – 15:30

Z ac h r á nit ž iv ot m ů ž eš i t y !

30.–31. 10. 2019 Kadaverózní kurz horní končetiny

Praha – anatomický ústav

31. 10. – 2. 11. 2019 XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky
(IV. Kongres České společnosti terapie ruky)
8. 11. 2019 Workshop vlhkého hojení ran
Krajská zdravotní, a. s., se připojí k oslavám
Světového dne předčasně narozených dětí.
Po celém světě se rozsvítí hlavní památky
symbolickou purpurovou barvou a lidé sdílejí příběhy dětí, které se předčasně narodily.

místo konání
UJEP kampus, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. II, č. III

12. 11. 2019 VIII. Internistický den v Ústí nad Labem

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

15. 11. 2019 Ošetřovatelská péče v geriatrii

Společenský sál obce Ryjice

Přihlášky na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s., www.kzcr.eu/konference

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

V Ústí nad Labem se rozsvítí purpurovou barvou dominanta města – zámeček Větruše. K tomuto významnému světovému dni se v Ústí nad Labem uskuteční
setkání předčasně narozených dětí, které své
první týdny trávily na Neonatologické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Setkání dětí spolu s rodiči a zdravotníky se
koná v sobotu 16. 11. 2019 od 9 h v rodinném centru Pampalánie v Ústí nad Labem.
Záštitu nad akcí převzal primátor města Ústí
nad Labem Mgr. Ing. Petr Nedvědický.
V Mostě se v pátek 15. 11. 2019 od 16 h koná
v Kavárně s dětským koutkem Majlisa tzv. „posezení u kafíčka“. Sejdou se maminky a nedonošeňátka odchovaná v mosteckém perinatologickém centru se sestřičkami a lékaři
Dětského a dorostového oddělení Nemocnice
Most.

21. 10., 22. 10., 29. 10.,
30. 10., 4. 11., 5. 11.,
11. 11., 12. 11., 18. 11., Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
19. 11., 21. 11., 25. 11.,
26. 11. 2019
23.–25. 10. 2019 Předatestační kurz LPP

místo konání

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

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

12. 11. 2019 Péče o pacienta s tracheostomií

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

6. 11., 7. 11., 20. 11. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře
22. 10., 5. 11., 19. 11. 2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. IV, č. III

13. 11. 2019 Psychohygiena a praktické relaxační metody

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

13. 11., 27. 11. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP

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

Přihlášky: Markéta Boráňová, tel.: +420 477 114 123, e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu

230x152.ai 1 14.2.2017 22:45:14

y

placená inzerce

Mgr. Ing. Bc. Vlasta Kašparová, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Pořadatel konference: Vzdělávací institut
Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n. L.

Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Vás zve na regionální odbornou konferenci

VIII.. Internistický den v Ústí nad Labem
VIII

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

úterý 12. listopadu 2019, od 10.00 – 15.00 h (registrace od 9.00 h)

ZE ZEMĚ
DO VANY
JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

C

přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.
a. s.,
s., Sociální péče 3316/12a, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí n. L.

Přednášku na téma „Srdeční selhání v internistické praxi“ přednese doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA z Nemocnice Na Homolce
Odborný garant akce: MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Přihlášky a informace: www.kzcr.eu/konference/internausti2019
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DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.
JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

MY

CY

KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM

CMY

K

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem , o. z., Vás srdečně zve na

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK
38°C

411°C
4
°C

Konferenci chirurgických sester

TEPLICKÝ
RYOLIT

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA
POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

čtvrtek 28. listopadu 2019, od 12.30 h (registrace od 11.30 h)
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.
a. s.,
s., Sociální péče 3316/12a, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí n. L.

45.7
45
.7°C
7°C
C

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

Odborný garant: Bc. Svatava Nováková, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA.

Přihlášky a informace: www.kzcr.eu/konference/chirsestra
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www.kzcr.eu

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

19

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2019–2020
PODPOROVÁNI MOHOU BÝT:
studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia v oborech
LÉKAŘ, FARMACEUT

7 000

Kč/měsíc

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia v oboru
RADIOLOGICKÝ ASISTENT

7 000

Kč/měsíc

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia v oborech
VŠEOBECNÁ SESTRA, FYZIOTERAPEUT,
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

5 000

Kč/měsíc

4 000

studenti 4. ročníku středoškolského
prezenčního studia v oboru
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)

2 000

studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního
studia v oboru
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)

Kč/měsíc

Kč/měsíc

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se
studiem. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena
nejpozději do 31. 10. 2019 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A,
Úsek řízení lidských zdrojů, 401 13 Ústí nad Labem
(obálku označte „Stipendium“).
Bližší informace lze získat v pracovních dnech
pondělí–středa u p. Heleny Klatovské, telefon: 477 114 121,
mobil: 731 618 217, nebo e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy
naleznete na stránkách: www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/
nadacni-fond/

DĚČÍN

|

ÚSTÍ NAD LABEM

|
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|

MOST

|

CHOMUTOV

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. Infolisty
jsou Vaším časopisem! Kontakt: Martin Klimeš, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

