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Vážení čtenáři Infolistů, 

rok 2018, který právě začal, bude pro společnost Krajská zdra-
votní, největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém 
kraji, v mnoha ohledech důležitý. Především budeme nadále 
podnikat kroky k tomu, abychom v co nejbližší budoucnosti 
naplnili slib daný obyvatelům našeho regionu – totiž získání 
statutu komplexního kardiovaskulárního centra pro dosavadní 
Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče při kar-

diologické klinice v ústecké Masarykově nemocnici. To je po záchraně komplexní onkolo-
gické péče a jejím rozvoji, do něhož v nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově Krajská 
zdravotní, a. s., investovala s významnou finanční pomocí Ústeckého kraje již téměř půl 
miliardy korun, dalším významným úkolem, který se daří naplňovat.

Od 1. ledna 2018 bylo ustaveno kardiochirurgické pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., jehož úspěšná činnost je nezbytným 
předpokladem pro přiznání statutu komplexního kardiovaskulárního centra minister-
stvem zdravotnictví. Více se dočtete v rozhovoru s přednostou kardiologické kliniky profe-
sorem MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, FSCAI. 

V letošním roce připravíme možnost nově využívat magnetickou rezonanci i v našich dal-
ších zdravotnických zařízeních, a to v Chomutově, Mostě a Děčíně. Představenstvo tak plní 
další ze slibů – totiž, že magnetická rezonance bude ve všech pěti nemocnicích, které spo-
lečnost spravuje. Pokračuje dostavba dětského pavilonu v ústecké Masarykově nemocni-
ci, v Teplicích pak budování pavilonu pro nové operační sály, kde začala i stavba nového 
urgentního příjmu. V Děčíně se výstavba nového pavilonu operačních sálů a emergency 
připravuje. A tak postupná revitalizace všech pěti nemocnic Krajské zdravotní – i díky 
podpoře jediného akcionáře Ústeckého kraje – pokračuje tak, jak vedení společnosti 
ve svém dlouhodobém výhledu naplánovalo. 

Pro vedení Krajské zdravotní je důležitý sociální smír, proto klade důraz na sociální 
a mzdovou politiku v oblasti odměňování zaměstnanců. Představenstvo rozhodlo, stej-
ně jako pro rok předchozí, o navýšení mzdových prostředků pro své zaměstnance i pro 
rok 2018, a to v objemu odpovídajícímu nárůstu stávajících mzdových tarifů o 10 %. Sou-
časně došlo ke zvýšení základní sazby minimální mzdy, k valorizaci zaručené mzdy pro 
jednotlivé profese a také k navýšení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí. Nelékařským zdravotnickým pracovníkům bude i v roce 2018 poskytován loni 
zavedený stabilizační příplatek, dále se například zlepší odměňování u sanitářů a upraví 
se mzdové zařazení zaměstnanců v návaznosti na změnu katalogu prací. Od 1. 1. 2018 
nabývá dle kolektivní smlouvy rovněž účinnosti rozšíření některých stávajících zaměstna-
neckých benefitů a celkový objem sociálních nákladů vynakládaných ročně zaměstnava-
telem se zvýší o 20 %.

Velmi bych si přál, aby se všem pacientům nemocnic Krajské zdravotní dostávalo v roce 
2018 takové péče, aby odcházeli spokojeni. Zachovejte nám přízeň, přeji všem hodně 
osobních a pracovních úspěchů a pevné zdraví!

Ing. Jiří Novák  
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Úvodní slovo Rozhovor s profesorem MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, 
FSCAI, přednostou ústecké kardiologické kliniky

Masarykova nemocnice

Profesor MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, při operaci

V  roce  2003  došlo  v  tehdejší  ústecké  Masarykově  nemocnici  k  zásadní  změně 
ve  struktuře  interních  oddělení.  Vyčleněno  bylo  samostatné  kardiologické  oddě-
lení v čele s primářem, současným přednostou, profesorem MUDr. Pavlem Červin-
kou, Ph.D., FESC, FSCAI. Úkolem nově vzniklého lékařského pracoviště bylo poskyt-
nout  obyvatelům  celého  Ústeckého  kraje  odpovídající  diagnostickou  a  léčebnou 
péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. 

V roce 2007 byl oddělení Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky udělen 
statut kardiologické kliniky. Následně 
se ústecká kardiologie stala součástí 
společných klinických pracovišť Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdra-
votní, a. s. Na ústecké kardiologii kromě 
diagnostické a léčebné péče probíhá 
také pregraduální výuka studentů me-
dicíny Univerzity Karlovy v Praze a Plzni. 
Pracoviště je rovněž školicím akreditova-
ným centrem pro kardiologii. Je zde reali-
zována řada mezinárodních multicentric-
kých studií i vlastní výzkumné projekty.

Tým kardiologické kliniky Masarykovy 
nemocnice ošetří ročně více než čtyři 
tisíce pacientů. Protože však není kom-
plexním kardiovaskulárním centrem, ve-
dení Krajské zdravotní, a. s., dlouhodobě 
směřuje své aktivity k tomu, aby status 
komplexního kardiovaskulárního centra 
získalo. K dosažení tohoto cíle však bylo 

třeba vybudovat dosud chybějící praco-
viště kardiochirurgické. S novým rokem 
2018 však nastává významný posun. 
Ale k tomu se v rozhovoru s profesorem 
MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, 
FSCAI, dostaneme.

Proč je nutné, aby v Ústeckém kraji vznik
lo komplexní kardiovaskulární centrum?
Máme oddělení intervenční kardiologie, 
kde provádíme operační zákroky na srd-
ci šetrnou metodou přes tepny, třeba 
v třísle nebo na zápěstí. Chybí nám však 
kardiochirurgie, která je nezbytná k ošet-
ření některých nemocných s ischemic-
kou nemocí srdeční nebo vrozenými či 
získanými vadami srdce. Nemocní indi-
kovaní ke kardiochirurgickým zákrokům 
musí za těmito výkony jezdit na pražská 
pracoviště. Na rozdíl od zbytku republiky 
totiž nebylo kardiochirurgické pracoviště 
na území Ústeckého kraje ani na území 
sousedních krajů Libereckého a Karlo-
varského vybudováno. K získání statutu 
komplexního kardiovaskulárního centra 
je kardiochirurgie nutná. V České repub-
lice je v současné době 12 komplexních 
center kardiovaskulární péče. Jejich 
regio nální umístění je však naprosto 
disproporční, neboť pět jich je v Praze.

Prohlídka kardiologické kliniky s jejím přednostou

Vybíráme z obsahu
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Kolik současné ústecké kardiologické centrum ošetří pa
cientů ročně?
Každým rokem je katetrizováno 2 300 až 2 500 nemocných 
a provedeno okolo 1 000 léčebných zákroků perkutánní 
cestou (přes tepnu na zápěstí nebo v třísle). Část nemoc-
ných – číslo se pohybuje mezi 340 až 420 ročně – je ode-
sílána každoročně na pražská pracoviště k různým typům 
kardiochirurgických výkonů, nejčastěji k revaskularizaci 
myokardu, tedy našití bypassu (přemostění nemocné tep-
ny). Za období 2005–2015 to bylo 4 294 nemocných. Nut-
no podotknout, že se jedná ve většině případů o elektivní, 
plánované výkony. Bohužel, okolo 5 až 10 akutních nemoc-
ných však každým rokem umírá ještě před transportem.

Budou se tedy v  ústecké Masarykově nemocnici provádět 
kardiochirurgické operace?
Těší mě, že mohu oznámit, že Kardiochirurgické oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bylo díky velké 
podpoře vedení Ústeckého kraje i Krajské zdravotní, a. s., 
od 1. 1. 2018 oficiálně ustaveno. Pracoviště je zajištěno 
personálně i po technické stránce. Máme kardiochirurgy, 
perfuzionisty i kardioanesteziology. Samozřejmostí je i vy-
školený střední zdravotnický personál. 

Kdy plánujete první ope  raci?
První operace by se měla uskutečnit v dubnu. 

Jak bude o pacienty postaráno do postavení nového pavi
lonu, v němž se s komplexním kardiovaskulárním centrem 
počítá?
Pacienti před operací budou hospitalizováni na standard-
ním kardiologickém oddělení. Bezprostředně po operaci 
o ně bude pečováno na klinice anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny (KAPIM). Po stabilizaci stavu budou 
následně nemocní překládáni na koronární jednotku nebo 

prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI 
VZDĚLÁNÍ 
 » 1978–1982 – Gymnázium 

Josefa Jungmanna, Litoměřice 
 » 1982–1988 – Univerzita 

Karlova, Lékařská fakulta 
v Hradci Králové 

 » 1991 – Atestace z vnitřního 
lékařství I. stupně 

 » 1995 – Nadstavbová atestace 
z kardiologie 

 » 1998 – Licence pro provádění 
intervenčních diagnostických 
i léčebných výkonů 
v kardiologii 

 » 2004 – Ph.D. titul 
s tématem: „Remodelace 
cév po implantaci beta-
radioaktivních stentů 
s vysokou aktivitou. IVUS 
studie“ 

 » 2005 – Fellow Evropské kardiologické společnosti (ESC) 
 » 2005 – Fellow společnosti pro koronární angiografii a intervence 

(FSCAI) 
 » 2005 – Docent vnitřního lékařství 
 » 2006–2009 a 2013 až dosud – Zvolen do předsednictva České 

asociace intervenční kardiologie České kardiologické společnosti 
 » 2013 – Profesor vnitřního lékařství 
 » 2015 – Zvolen do panelu pro kardiovaskulární choroby Agentury pro 

zdravotnický výzkum ČR 
 » 2016 – Zvolen členem Akreditační komise pro kardiologii při MZ ČR 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
 » 1988–1990 – Sekundární lékař, nemocnice v Opočně 
 » 1990–5/2003 – Intervenční kardiolog, II. Interní klinika, FN Hradec 

Králové
 » 6–12/2005 – Post-doktorandské studium, Cardiovascular center, 

University of Florida, Shands, Jacksonville, FL, USA
 » 6/2003–6/2013 – Přednosta 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. 

 » 6/2013–9/2014 – Přednosta I. Interní kardioangiologické kliniky, 
FN Hradec Králové

 » 10/2014 – Přednosta 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. 

na stanici intermediární péče, která bude 
vytvořena z části standardního kardiolo-
gického oddělení – půjde o 3 až 6 lůžek, 
kde o ně bude pečovat erudovaný střední 
zdravotnický personál. 

Operovat tedy začnete zhruba do čtyř mě
síců. Co se na novém oddělení děje nyní?
V této fázi se nakupují přístroje bezpod-
mínečně nutné pro zahájení provozu kar-
diochirurgie jako mimotělní oběh, spe-
ciální „high-end“ ultrazvukový přístroj 
a instrumentárium potřebné pro kardiochi-
rurgickou operativu. Přístrojová komise Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR nám sice nákup 
přístrojů neschválila, ale představenstvo 
Krajské zdravotní odsouhlasilo pořízení 
přístrojů z vlastních zdrojů. Je vyčleněn 
sál, kde budou kardiochirurgické operace 
probíhat. V první fázi se plánují operace 
jednoho až dvou pacientů týdně (do kon-
ce roku 2018). Do roku 2019, kdy chceme 
požádat ministerstvo o status komplexní-
ho kardiovaskulárního centra, plánujeme 
odoperovat 250–300 pa cientů. Samozřej-
mě musíme mít nulovou mortalitu a co 
nejméně ostatních závažných komplikací. 
Až bude postaven nový pavilon operačních 
sálů a intenzivní péče, rádi bychom celé 
komplexní kardiovaskulární centrum pře-
sunuli do této nové budovy. 

Vraťme se ještě k personálnímu obsazení. 
Můžete je více přiblížit?
K dispozici budou minimálně dva operaté-
ři-kardiochirurgové. Na většině pracovišť 
v republice je velkým problémem nedo-
statek perkuzionistů, což jsou lékaři-tech-
nici starající se o mimotělní oběh. Ty však 
máme nejméně čtyři. Máme instrumentář-
ky vyškolené pro kardiochirurgické opera-
ce a část sester intenzivní péče se pojede 
školit na JIP kardiochirurgie Fakultní ne-
mocnice Královské Vinohrady do Prahy. 
Pooperační péče o tyto nemocné je totiž 
odlišná v porovnání s pooperační péčí 
po standardních chirurgických zákrocích 
nebo v porovnání s intenzivní kardiologic-
kou péčí. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

O tom, že Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dlouhodobě patří 
ve svém zaměření mezi špičková pracoviště v České republice svědčí mimo jiné i další úspěch týmu profesora Červinky, který 
jako první v Česku provedl současný zákrok na dvou srdečních chlopních. Šlo jednak o využití výkonu TAVI, což je perkutánní 
léčba – tedy přes kůži, v tomto případě přes tříslo náhrada aortální chlopně pro významné zúžení – a výkon MitraClip, což je 
perkutánní léčba nedomykavosti mitrální chlopně. Každý z obou výkonů je sám o sobě velmi náročný a u jednoho pacienta se 
prakticky oba zákroky neprovádějí.Profesor MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, při operaci

Světový den srdce v atriu ústecké Masarykovy nemocnice
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Transplantace chrupavky
Masarykova nemocnice

Primář oddělení sportovní medicíny MUDr. Pavel Neckař při transplantaci chrupavky

Transplantaci chrupavky provádí jen čtyři 
nemocnice v ČR, Masarykova nemocnice je 
jednou z nich

Operační zákrok je technicky, personálně 
i finančně náročný 

Po modernizaci největší budovy nemocnice připravila 
Krajská zdravotní v Děčíně další významné investiční akce

Nemocnice Děčín
Krajská zdravotní, a. s., v roce 2017 nastartovala plánovanou revitalizaci areálu Ne-
mocnice Děčín, o. z. V závěru roku zde došlo k dokončení první významné investič-
ní akce, kterou byla modernizace a zateplení pavilonu interních oborů. Dominantní 
nemocniční  budova  s  novou  fasádou  je  při  pohledu od města  nepřehlédnutelná. 
S výsledkem práce stavbařů i dalšími dokončenými a připravovanými investičními 
akcemi se ve středu 20. prosince seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. 
–  Ing.  Jiří Novák, předseda představenstva,  Jitka Hanousková, členka představen-
stva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti – které doprovodili MUDr. Mi-
chal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Dě-
čín, o. z., a zástupce ředitele MUDr. Jan Rejholec.

Zrekonstruovaný pavilon I v areálu Nemocnice Děčín

Léčba poraněné chrupavky je obtížná, ve většině případů dochází následkem poško-
zení chrupavky k rozvoji artrózy postiženého kloubu, kde je implantace endoprotézy 
konečným chirurgickým zákrokem. Současné metody léčby defektu chrupavky jsou 
limitovány věkem pacienta a rozsahem velikosti poškozené plochy kloubní chrupav-
ky. Většina z operačních i neoperačních metod vede k hojení defektu vznikem méně 
kvalitní  vazivové  tkáně. V Krajské  zdravotní,  a.  s.  – Masarykově nemocnici  v Ústí 
nad Labem, o. z., jsou ortopedi schopni indikovaným pacientům z Ústeckého kraje 
nabídnout operační zákrok, pomocí kterého dokážeme obnovit v místě poškozené 
chrupavky původní  tkáň.  Jedná se o  transplantaci vlastních chrupavčitých buněk, 
které se v  laboratoři Národního centra tkání a buněk v Brně namnoží na míru pro 
daného pacienta.

Příčiny poškození chrupavky nejsou vždy 
jednoznačně zjistitelné. Nejčastěji se 
jedná o traumatické poškození úrazem, 
druhou nejčastější příčinou jsou vrozené 
defekty chrupavky. Léčba takového sta-
vu je vždy obtížná především díky složi-
tým mechanickým vlastnostem povrchu 
kloubu a velmi omezené schopnosti re-
generace kloubní chrupavky. 

Mezi moderní buněčné terapie patří ope-
rační zákrok, kdy do poškozeného místa 
implantujeme NTC Chondrograft. Jedná 
se o autologní chondrocytární transplan-
tát. V odborné literatuře je tato léčebná 
metoda označována za nejlepší jak stran 
subjektivního hodnocení výsledku pa-
cientem, tak i objektivních ukazatelů 
kvality vzniklé tkáně. 

Jedná se o operační zákrok, který v sou-
časné době provádí celkem čtyři nemoc-
nice v České republice. Krajská zdravot-
ní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí 

nad Labem o. z., je jednou z nich. Je to 
dáno i tím, že celý léčebný proces včet-
ně operačního zákroku je technicky, 
personálně a finančně náročný. Krajská 
zdravotní a. s., podporuje tuto finančně 
náročnou léčbu u indikovaných pacientů 
Ústeckého kraje, kterým by jinak nebylo 
možné nabídnout jiný kvalitativně rov-
nocenný operační zákrok. 

Výsledek tak náročné léčby lze hodno-
tit až po půl roce od operace. Pacient 
je vždy dlouhodobě sledován a musí 
dodržovat a splňovat přísná kritéria spe-
cifického léčebného procesu. Dodržo-
vání pravidel a kvalitu léčby kontroluje 
a sleduje Státní ústav pro kontrolu léčiv 
České republiky. Ortopedické odděle-
ní Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
opakovaně obhájilo statut odběrového 
a transplantačního centra pro autologní 
chondrocyty.

primář MUDr. Pavel Neckař 
Oddělení sportovní medicíny 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Modernizace a zateplení objektu I, kte-
ré Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Děčín, o. z., zahájila na začátku června 
2017, byla ve zdejším nemocničním 
areálu největší investiční akcí v tomto 
roce. Rekonstrukce pavilonu interních 
oborů probíhala i díky finanční podpoře 
Ústeckého kraje. V rámci této investiční 
zakázky proběhlo zateplení fasády bu-
dovy včetně rekonstrukce střechy. Dále 
došlo k výměně topných těles v objek-
tu a bude provedena výměna výtahů. 
Celková cena díla je 25,3 milionu Kč 
včetně DPH.

„Jménem vedení Krajské zdravotní 
a jménem představenstva děkuji všem, 
kteří se na této akci podíleli, protože 
probíhala za provozu. A pro personál je 
velmi náročné pracovat během rekon-
strukce takového zařízení. Proto děkuje-
me vedení nemocnice, primářům oddě-
lení, lékařům, sestrám a všem ostatním 

pracovníkům, jak všechno zvládli. Trpě-
livost budeme všichni jistě potřebovat, 
protože v roce 2018 nás čeká tvrdá prá-
ce,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

Realizace dalších akcí bude následo-
vat. Krajská zdravotní zahájí v děčínské 
nemocnici mimo jiné přístavbu ke stá-
vajícímu pavilonu interny za 25 milionů 
korun včetně DPH, v níž bude umístěno 
nové pracoviště magnetické rezonance 
a interního příjmu. Součástí záměru je 
také reorganizace dosavadního gast-
roenterologického pracoviště v prvním 
podzemním podlaží pavilonu interních 
oborů. Krajská zdravotní v areálu ne-
mocnice také postaví zcela nový pavilon 
emergency včetně centrálních operač-
ních sálů, centrální sterilizace a jedno-
tek intenzivní péče. Předpokládaná cena 
je 381 milionů korun, v současné době 
se zpracovává projektová dokumentace 

k investičnímu záměru výstavby pavilo-
nu. Dojde rovněž k rozšíření nemocniční 
lékárny a v návaznosti na to i k přemístě-
ní pokladen, s předpokládanými náklady 
8 milionů korun včetně DPH. 

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo 
vyjednat možnost provozu magnetické 
rezonance pro ty nemocnice, ve kterých 
chyběla, tedy v Mostě a zde v Děčíně. 
A že se tak povedlo naplnit slib, aby toto 
pracoviště bylo ve všech našich nemoc-
nicích. Věřím, že to určitě znovu zved-
ne prestiž Krajské zdravotní,“ vyzdvihl 
v souvislosti s prezentovanými investič-
ními akcemi pro děčínskou nemocnici 
Ing. Jiří Novák.

„Akcí, které jsme v areálu děčínské ne-
mocnice naplánovali, je opravdu hodně. 
Revitalizace pavilonu I byla v podstatě 
rázným vykročením k tomu, aby se plá-
ny postupně staly skutečností. Vše ale 
koneckonců zapadá do koncepce dlou-
hodobého směřování Krajské zdravotní 
k postupné modernizaci zdravotnických 
pracovišť ve všech pěti jejích nemoc-
nicích. A v této souvislosti je třeba po-
děkovat současnému představenstvu 
společnosti, že ve spolupráci s vedením 
Ústeckého kraje zajišťuje kontinuální fi-
nanční investiční podporu Krajské zdra-
votní,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředi-
tel Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z., poděkoval 
za podporu, které se vedení nemocnice 
od současného představenstva společ-
nosti a jejího managementu dostává. 
„Jsem rád, že se naše společné představy 
naplnily. Za to vám musím moc poděko-
vat. Umožnili jste nám, co jsme potřebo-
vali, podporovali jste nás a účastnili jste 
se na tom. Rok 2018 už nebude o očeká-
vání, ale – jak řekl předseda představen-
stva Ing. Novák – o tvrdé práci, protože 
investiční akce se rozjely a jsme rádi, že 
už nečekáme a můžeme v této oblasti 
pracovat,“ řekl ředitel Hanauer.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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„Chtěl bych mamince a Pavlínce popřát hodně zdraví 
a štěstí do dalších let. Také jsem rád, že jsem si při pří-
ležitosti návštěvy teplické nemocnice mohl prohlédnout 
prostory porodních sálů,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Poté za statutární město Teplice prvního občánka naroze-
ného v novém roce přivítala a jeho mamince předala dárky 
PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., náměstkyně primátora měs-
ta Teplice.

Poblahopřát maminkám prvních miminek roku 2018 při-
šli i zástupci jednotlivých měst, ve kterých sídlí porodni-
ce Krajské zdravotní, a. s. Na stanici šestinedělí ústecké 
Masarykovy nemocnice zavítala primátorka statutárního 
města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová za maminkou 
Terezou Mastíkovou, které se 1. ledna 2018 v 5.39 hodin 
narodil syn Ladislav. 

Do chomutovské nemocnice přišel poblahopřát mamince 
prvního miminka roku 2018 Ivetě Vojtěchové, která 1. led-
na 2018 ve 12.38 hodin porodila dceru Emu, primátor 
města Chomutov JUDr. Marek Hrabáč. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Výhodou této metody je možnost přehledného vyšetření 
a odebrání vzorků z vnitřního prostoru hrtanu, zejména 
v oblasti hlasivek, kterému při klasické intubaci brání en-
dotracheální roura. 

přednosta kliniky MUDr. Karel Sláma, Ph.D. 
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku MNUL, o. z. 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku zavedla nově metodu 
vyšetření hrtanu pomocí tryskové ventilace

Masarykova nemocnice

Nová metoda vyšetření hrtanu pomocí vysokofrekvenční tryskové 
ventilace

Tryskový ventilátor je napojený na ORL vyšetřovací 
instrumentárium zavedené do hrtanu

Dne 5. prosince 2017 byla v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem na klinice ORL a chirurgie hlavy a krku ve spolupráci s klini-
kou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny nově zave-
dena metoda vyšetření hrtanu pomocí vysokofrekvenční tryskové 
ventilace.

Jedná se o způsob ventilace pacienta v celkové anestezii bez pou-
žití intubační roury pomocí přístroje tzv. tryskového ventilátoru, na-
pojeného na ORL vyšetřovací instrumentárium zavedené do hrtanu. 

Vánoční koncert podpořil projekt Život v kufříku 
Masarykova nemocnice

Středeční  večer  sv. Mikuláše  6.  12.  2017  se  v  Císař-
ském sále Muzea města Ústí nad Labem konal Vánoč-
ní  charitativní  koncert  pořádaný  Nadačním  fondem 
La Vida Loca a ZŠ Mírová Ústí nad Labem na podpo-
ru celorepublikového projektu „Život v kufříku“, který 
podporuje novorozence vyrůstající mimo své biologic-
ké rodiny. 

Pozvání přijali významní hosté – starostka Městského 
obvodu Severní Terasa Mgr. Renata Zrníková, pod jejíž 
záštitou se koncert konal, p. ředitel ZŠ Mírová Ústí nad 
Labem Mgr. Bc. Kamil Veigend a také zástupci Novo-
rozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice. Celý 
program koncertu pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy 
Řehákové jistě všechny přítomné potěšil, což naznačila 
i vybraná částka v celkové výši 9 100 Kč. Celý obnos byl 
na závěr večera předán zástupkyni nadačního fondu 
paní Martině Wojtylové Opava. 

Petr Sochůrek, redaktor InfolistůKoncert se konal na podporu projektu Život v kufříku

Za prvním miminkem roku 2018 narozeným v Krajské 
zdravotní zavítal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Krajská zdravotní, a. s.

Poblahopřát mamince Petře Novákové z Teplic k prvnímu letošnímu 
miminku narozenému v Krajské zdravotní, a. s., přišel hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil ve středu 3. ledna 2018 Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., aby popřál mamince, které se narodilo první miminko v roce 2018 v nemocnici, která 
spadá pod Krajskou zdravotní, a. s. Holčičku Pavlínu přivedla na svět 1. ledna v 1.08 hodin Petra Nováková z Teplic.
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POP – O CO JDE A JAK PALČIVÝ JE TO PROBLÉM?
Sestup pánevních orgánů (POP – z angl. Pelvic organs prolapse) je jedním z nejčas-
tějších problémů v gynekologii. Pánevní dno je anatomicky největší preformovanou 
kýlní brankou. Díky vzpřímené postavě a gravitaci je během života neustále namá-
háno. Navíc během života je pánevní dno u většiny žen několikrát extrémně zatíženo 
těhotenstvím a následným porodem, které na něm často zanechají nejrůznější druhy 
poranění, jejichž důsledkem je porucha funkce v následném období. Poruchy stati-
ky pánevního dna se projevují různými druhy sestupu, kdy kýlní brankou je ženský 
genitální sytém.

plnohodnotných sexuálních funkcí. Až 
donedávna jsme používali co „nejelas-
tičtější a nejmenší“ vaginální sítě, pří-
padně sítě zaváděné laparoskopicky, 
které se mnoha stehy šily na „pochvu 
z druhé strany“ a věšely se na kost křížo-
vou. Efekt takových operací je poměrně 
dobrý, ale operace jsou to velmi nároč-
né, trvají vždy více než 2 hodiny a paci-
entky jsou v nepřirozené poloze apod. 
Jedná se tedy o operace velmi zatěžující 
jak pacienta, tak personál.

NOVÁ METODA ZÁVĚSU U MLADÝCH 
ŽEN
Začátkem roku 2017 byla v SRN vyvinu-
ta nová metoda závěsu dělohy případ-
ně čípku děložního. Díky tomu se po-
dařilo extrémně zkrátit nutný operační 
čas a tím i zátěž pro pacienta. Zároveň 
byl nově vyvinutý implantát (Slim sling 
– tenká páska), díky kterému se poda-
řilo na minimum redukovat množství 
zaváděného cizorodého materiálu při 
zachování dostatečné pevnosti závěsu. 
Implantát není potřeba kotvit dalšími 
stehy, po zavedení drží na svém místě 
bez šití. Díky všem těmto vlastnostem 
je i „uživatelsky přívětivý“ pro operační 
tým a dobře se s ním pracuje. Je možné 
jej využít jak v případě požadavku na po-
nechání dělohy, tak při jejím odstranění.

Nově vyvinutá metoda je v současnosti 
asi nejlepším možným způsobem řešení 
sestupu středního kompartmentu (dě-
lohy a čípku děložního) u mladých žen, 
které jsou (a pravděpodobně ještě dlou-
ho budou) sexuálně aktivní.

Během podzimu roku 2017 jsme jako 
první v ČR začali používat tuto nově vy-
vinutou techniku závěsu dělohy (nebo 
děložního čípku) pomocí tenké pásky 
(Slim sling). Dosud jsme provedli 3 tako-
véto operace. Jednou se jednalo o závěs 
dělohy u pacientky s děložním sestu-
pem, která preferovala zachování dělohy 
jako reprodukčního orgánu. Závěs jsme 

Republikové prvenství v nové metodě léčby poruchy statiky 
pánevního dna

Sestup pánevního dna

Nová technika spočívá v závěsu tenké 
pásky (Slim sling)

Závěs byl proveden na postranní pánevní 
vazy

Operace dopadly podle představ, 
anatomický efekt je výborný

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
VZDĚLÁNÍ
 » 1998 – Promoce, 3. LF UK 

 » 2000 – Atestace I. stupně 
z gynekologie a porodnictví

 » 2002 – Získání titulu Ph.D.:  
Role mateřského komplementu 
při opakovaném potrácení

 » 2005 – Atestace II. stupně 
z gynekologie a porodnictví

 » 2011 – Atestace 
z urogynekologie

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
 » 1998–1999 

Gynekologicko-porodnická 
klinika 3. LF UK a FNKV – 
sekundární lékař

 » 1999–2000 
Gynekologicko-porodnické 
oddělení NsP Brandýs nad 
Labem – sekundární lékař

 » 2000–2008  
Gynekologicko-porodnické 
oddělení Nemocnice Benešov 
– sekundární lékař, později 
vedoucí lékař porodnice

 » 2008 
Gynekologicko-porodnické 
oddělení Krajské nemocnice 
Liberec – vedoucí lékař 
porodnice

 » 2008–dosud 
Gynekologicko-porodnické 
oddělení Nemocnice Chomutov 
– primář

 » 1. 11. 2017–dosud 
zástupce ředitelky zdravotní péče 
Nemocnice Chomutov, o. z.

SPOLEČNOSTI
 » Člen České gynekologicko-

porodnické společnosti 
ČLS JEP a několika odborných 
podsekcí společnosti, člen 
Urogynekologické společnosti, 
člen EUGA

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ
 » Zanícený propagátor 

porodnického umění 
a vaginálního porodnictví 
(ars obstetrica), zakladatel 
urogynekologie v regionu

Rozeznáváme anatomicky několik druhů 
sestupu. V oblasti přední stěny pošev-
ní sestupuje spolu se stěnou pochvy 
i spodina močového měchýře a močová 
trubice. V oblasti zadní stěny poševní 
sestupuje spolu s pochvou i konečník. 
V oblasti vrcholu pochvy sestupuje po-
tom děloha spolu s děložním čípkem. 
V praxi většinou dochází ke kombinaci 
výše popsaných změn a díky tomu i pro 
každou ženu (či každý sestup) ke spe-
cifickému problému, který je třeba řešit 
adekvátně dané situaci.

V poslední době stoupá prevalence 
tohoto onemocnění. Proč tomu tak je, 
i když např. parita žen nestoupá, není 
zcela jasné. Příčina je pravděpodobně 
multifaktoriální. Svou roli hraje obezita. 
Nemalý vliv má i pozdější věk při porodu, 
kdy již tkáně nejsou tak elastické, a tak 
ženy porod „hůře“ snášejí. Nemalý vliv 
má jistě i postupná změna společen-
ského klimatu a vnímání svého vlastní-
ho zdraví. To, co dříve bylo „normální“ 
a „nedalo se s tím nic dělat“ již dnes 
ženy za normální nepovažují a neobávají 
se lékaři se svými problémy svěřit.

Ruku v ruce s prodlužováním života 
a také jeho kvality jde i sexualita žen. 
V případě POP pak dochází k nejrůzněj-
ším poruchám včetně potíží v sexuálním 
životě.

POP – JAK HO ŘEŠIT?
Jak již bylo výše napsáno, není sestup 
jako sestup. Také není pacient jako pa-
cient a co je vhodné pro jednoho, nemu-
sí být vhodné pro druhého. Protože jde 
o poruchy anatomických poměrů způ-
sobených poruchou původně pevných 
závěsných struktur pánevního dna, je 
nejúčinnější léčbou chirurgické řešení. 
Každá operace by měla zajistit takovou 
reparaci sestupu, která se blíží co nejví-
ce k původnímu stavu, a zároveň posílit 
původní závěsné struktury, případně vy-
tvořit nové.

Během posledních 2 desetiletí došlo 
k nesmírně rychlému rozvoji operačních 
metod, jež jsou schopné základní poža-
davky zajistit. Rozvinul se i nový obor 
urogynekologie, jehož náplní je tyto 
problémy řešit. V neposlední řadě došlo 
k intenzivnímu vývoji nových materiá-
lů a nástrojů, díky kterým dosahujeme 
stále lepších výsledků v kratším ope-
račním čase a se stejným nebo nižším 
rizikem peroperačních a pooperačních 
komplikací.

POP – OPERAČNÍ METODY, KLADY 
A ZÁPORY
Jak již bylo zmíněno, hlavní modalitou 
při řešení POPu je operace. Základním 
předpokladem je operabilita pacienta 

a jeho souhlas. Pokud jsou tyto pod-
mínky splněny, operační řešení přináší 
nejlepší výsledky. Operujeme ze všech 
známých gynekologických operačních 
přístupů, tedy abdominálně (přes bři-
cho), laparoskopicky nebo vaginálně. 
Často tyto přístupy kombinujeme. Dů-
ležitým faktorem při výběru adekvátní 
operace je i erudice operatéra a jeho 
týmu, jeho zkušenosti a schopnost ře-
šit event. komplikace. Ideální situace 
nastává, pokud je tým schopen využít 
všechny operační postupy. Paušální ře-
šení všech sestupů poševními plastika-
mi s vaginální hysterektomií (jak se děje 
na většině pracovišť bez urogynekologic-
ké erudice) je dnes již nutné považovat 
za obsolentní přístup.

Při operacích využíváme jak vlastní tkáň 
pacienta, tak často doplňujeme nedo-
statečnou tkáň cizorodými materiály – 
implantáty, které mají za úkol podpořit 
defektní tkáň. Výsledek takovýchto ope-
rací je výborný. Tyto postupy jsme pře-
vzali z klasické chirurgie, kde je pomocí 
implantátů (sítěk) posilována oslabená 
břišní stěna při řešení nejrůznějších dru-
hů kýly.

Pánevní dno má ale oproti jiným částem 
břišní stěny kromě uzávěrové funkce ješ-
tě další úkoly. Při poruchách pánevního 
dna dochází často i k poruchám vyprazd-
ňování stolice nebo moče. Jeho součástí 
jsou také pohlavní orgány, jejichž bez-
chybná funkce je potřebná k plnohod-
notnému sexuálnímu životu.

Anatomický efekt operací při používání 
síťových implantátů je téměř vždy výbor-
ný. Bohužel se relativně často objevují 
potíže s pohlavním stykem při použití 
vaginálních sítěk. Je to logické, protože 
sítě i při nejlepší vůli nejsou schopny 
konkurovat ve své elasticitě neporušené 
poševní stěně. Na druhou stranu jsou 
operace pomocí vaginálně zaváděných 
sítí relativně snadné a rychlé, je možné 
je provádět i ve svodné anestezii a jsou 
tedy vhodnou metodou u starších dam, 
kde zachování bezchybných sexuálních 
funkcí již není prioritou.

Největším úskalím pánevních sestupů 
jsou ale relativně mladé ženy, u nichž 
se tento problém vytvoří, ale existu-
je zde jasný požadavek na zachování 

provedli na křížovou kost. U dalších 
2 pacientek s obdobným problémem, 
které ale netrvaly na zachování dělohy, 
jsme provedli supravaginální amputaci 
dělohy s ponecháním děložního čípku 
a pericervikálního kruhu. Ponechaný 
čípek jsme pomocí Slim slingu zavěsili 
na postranní pánevní vazy (ligamenta 
iliopectinea).

Všechny operace dopadly dle představ, 
podařilo se odstranit sestup dělohy 
a s ním související obtíže. Anatomický 
efekt je výborný. Díky prvenství a našim 
zkušenostem jsme se stali školicím cen-
trem pro tento typ operace pro Čechy.

prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D. 
Gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

 
Nemocnice Chomutov



 
Krajská zdravotní, a. s.

 
Nemocnice Teplice
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Krajská zdravotní bude mít v roce 2018 další výrazný růst 
mezd

Nízkoprahový urgentní příjem a obratiště sanitek vzniká 
u budovy F 

Předsedové  odborových  organizací  působících  v  Krajské  zdra-
votní, a. s., podepsali s Ing. Jiřím Novákem, předsedou předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radkem Scherferem, místo-
předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., a Ing. Petrem 
Fialou, generálním ředitelem společnosti v pondělí 18. prosince 
2017 dodatek  číslo 1  kolektivní  smlouvy schválený představen-
stvem  Krajské  zdravotní,  a.  s.  Nová  podoba  kolektivní  smlouvy 
garantuje zaměstnancům největšího zaměstnavatele v Ústeckém 
kraji desetiprocentní zvýšení mzdových tarifů pro rok 2018, stejně 
jako tomu bylo pro rok 2017. 

 „Splnit vše, co jsme v jednání s odbory slíbili, je pro vedení Kraj-
ské zdravotní velice náročné. Objem mezd v Krajské zdravotní 
v roce 2018 naroste o 455 milionů korun. Abychom na toto dosáh-
li, museli jsme přijmout celou řadu zásadních opatření – i proto, 
že úhradová vyhláška takový nárůst mzdových tarifů z významné 
části nekryje. Děkuji všem předsedům odborových organizací 
za vstřícný přístup k vedení naší společnosti a jejich prostřednic-
tvím i všem členům odborových organizací, protože sociální smír 
je pro nás nesmírně důležitý,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

Novou kolektivní smlouvu Krajská zdravotní, a. s., uzavřela 
8. června 2017 se všemi jedenácti odborovými organizacemi, kte-
ré ve společnosti působí. Je platná od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 
a přináší pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s., stabilitu pra-
covních a sociálních podmínek a s účinností od 1. 1. 2018 také 
rozšíření některých stávajících zaměstnaneckých benefitů. Celko-
vý objem sociálních nákladů vynakládaných ročně zaměstnavate-
lem se zvýší o 20 % na částku 39,6 milionu Kč. V tomto navýšení 
se odráží například zvýšení hodnoty daru za odběry krve a krevní 

plazmy, zvýšení celkové částky určené na sport a kulturu, zvýšení 
základní hodnoty daru poskytovaného při výročích trvání pracov-
ního poměru a také vyšší hodnota daru při odchodu do důchodu 
u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr u zaměstnavatele 
25 a více let. Zaměstnanci oblíbený příspěvek na rekreaci bude 
v případě jeho nevyčerpání zaměstnancem v daném roce převá-
děn do roku následujícího, tedy pokud zaměstnanec nevyužije 
příspěvek v roce 2018, bude převeden k čerpání do roku 2019 
a částky se za dva roky sečtou. Minimální požadované trvání re-
kreace pro poskytnutí příspěvku se sníží na třídenní pobyt.

redakce Infolistů

Ing. Petr Fiala, Mgr. Radek Scherfer, Ing. Jiří Novák a zástupci 
odborových organizací působících v Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., začala se stavbou nízkoprahového urgentního příjmu teplické nemocnice. Součástí stavby za více než 
15 milionů korun bude i obratiště sanitek.

Staveniště bylo předáno 28. listopadu loňského roku, hotovo 
by mělo být do osmnácti týdnů. V současné době byly dokonče-
ny zemní práce, nyní na místě probíhá montáž výztuže základu 
a ruční výkopové práce sítí dotčených stavbou. Dodržení termí-
nu dokončení bude záviset zejména na klimatických podmín-
kách. Zhotovitelem stavby je společnost Raeder & Falge s.r.o.

Poblíž budovy F teplické nemocnice probíhají také stavební 
práce spojené s výstavbou pavilonu pro čtyři operační sály 

a sterilizaci. Výstavba nového pavilonu je největší investi-
cí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské 
zdravotní. Cena vzešlá z veřejné zakázky je 184 840 00 Kč. 

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré součas-
né spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemoc-
nici prováděny. Projekt počítá také s výstavbou 92 parkovacích 
míst pro osobní auta zaměstnanců.

Výstavba pavilonu začala v červenci 2017, hotová by měla být 
do dvou let od uzavření smlouvy o dílo s vítězem tendru.

V areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., 
vznikne také protialkoholní záchytná stanice. Tu se Ústec-
ký kraj snažil zprovoznit už od roku 2011, dlouho se ale če-
kalo na změnu zákona, která by umožnila tuto službu znovu 
registrovat. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Na stavbě nízkoprahového urgentního příjmu byly dokončeny 
zemní práce

Krajská zdravotní otevřela v ústecké nemocnici 
nejmodernější urodynamické pracoviště v Česku

Masarykova nemocnice
Nejmodernější urodynamické pracoviště v České republice má 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. Slavnostního otevření nové 
ambulance se ve středu 17. ledna 2018 zúčastnili zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., 
Masarykovy nemocnice a kliniky, které v prezentaci s problematikou seznámil vedoucí lékař 
pracoviště MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

„Jsem rád, že se podařilo v poměrně krát-
kém čase nové pracoviště kliniky urologie 
a robotické chirurgie připravit a špičkově vy-
bavit. Krajská zdravotní za urodynamickou 
sestavu zaplatila 3 025 000 Kč včetně DPH. 
Poděkování patří akcionáři, Ústeckému kra-
ji, který na nákup této moderní přístrojové 
techniky poskytl investiční dotaci. Ostatní 
vybavení a stavební úpravy vyšly přibližně 
na 400 000 Kč včetně DPH. Chci zdůraznit, 
že pracoviště významně rozšiřuje možnosti 
péče v důležitém lékařském oboru na klini-
ce, která již mnoho let dosahuje úrovně kli-
nik fakultních nemocnic, za což všem, kdo 
se na přípravě urodynamické ambulance 
podíleli, děkuji,“ uvedl Ing. Jiří Novák, před-
seda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Nejprve chci poděkovat současnému před-
stavenstvu Krajské zdravotní, že ve spolu-
práci s vedením Ústeckého kraje zajišťuje 
kontinuální finanční investiční podporu pro 
naše nemocnice. Pořízení urodynamické 
sestavy je právě takovým příkladem. Rád 
bych také připomněl, že pro pacienty s uro-
logickými obtížemi budou spádovou oblastí 
tohoto pracoviště určitě severní Čechy, ale 
ambulance a poradny budou poskytovat 

péči i zájemcům z jiných regionů. Těší mě, 
že v tomto smyslu urodynamika rozšíří řadu 
pracovišť v rámci Krajské zdravotní s nadre-
gionálním významem a přispěje k dalšímu 
zvýšení její prestiže,“ řekl Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., připomněl 
tradici v urologii, kterou největší nemocnice 
v Ústeckém kraji má. „Urologie v Masaryko-
vě nemocnici v těchto dnech slaví 55 let. 
Pan doc. MUDr. Jiří Mikš, CSc., zakladatel 
a primář zdejšího samostatného urologic-
kého oddělení, již v roce 1971 obhájil kan-
didátskou práci na téma Strictury močové 
trubice a v roce 1978 byl jmenován docen-
tem. A byla zde jedna z prvních urodynamic-
kých aparatur v republice. Vše zůstalo ale 
na úrovni základní urodynamiky, a tak jsem 
rád, že s příchodem MUDr. Jaroslava Ženíš-
ka, Ph.D., jsme urodynamiku dostali na tak 
vysokou úroveň, jakou tu má např. uroon-
kologie či léčba kamenů,“ řekl MUDr. Josef 
Liehne.

Nové urodynamické pracoviště bude využi-
to v oblasti funkční urologie, k diagnostice 

poruch dolních cest močových u dětí i do-
spělých. Jednou z hlavních oblastí je dia-
gnostika a léčba inkontinence, tedy úniku 
moči, hygienického a sociálního problému 
všech věkových skupin. Součástí urodyna-
mické sestavy je velmi kvalitní křeslo z uh-
líkových vláken a transparentní rentgen, 
umožňující provést kvalitně vyšetření u lidí 
pohybově limitovaných. Pracoviště umožní 
rozvoj neurourologie, praktiky samostatné 
urologické disciplíny s vazbou na neurolo-
gii či neurochirurgii. Jedná se z velké čás-
ti o hendikepované pacienty, na vozíku, 
po úrazech páteře a míchy, kdy dochází 
k významným změnám činnosti dolních 
cest močových, které v dlouhodobé per-
spektivě mohou vést až ke ztrátě funkce 
ledvin, pokud nejsou diagnostikované 
a léčené. V mnoha případech jde o mladé 
lidi, s dlouhou životní perspektivou, jejichž 
opětovné zařazení do společnosti a rodiny 
je velmi žádoucí. Vedle úrazů však činnost 
dolních cest močových ovlivňuje i řada neu-
rologických onemocnění (např. roztroušená 
skleróza, Parkinsonova choroba, diabetes 
mellitus s komplikacemi, centrální mozkové 
příhody). I zde je zásadní stabilizovat jímací 
a vyprazdňovací funkci měchýře. Pro indi-
kaci léčby je i zde urodynamické vyšetření 
naprosto klíčové. Centrum pro diagnostiku 
a léčbu poruch mikce má návaznost i na vy-
šetřování a rehabilitaci pánevního dna, ze-
jména u žen, které často trápí inkontinence 
moči. 

„Máme vizi, k jejímuž naplnění je nut-
né udělat řadu kroků. Jako první v Česku, 
ve spolupráci s týmem neurochirurgické 
kliniky v čele s prof. MUDr. Martinem Same-
šem, CSc., chceme začít se specifickou 
elektrostimulační léčbou, sakrální deafe-
rentací, a zařadit ji jako standardní me-
todu pro pacienty z celé České republiky. 
V ústecké Masarykově nemocnici, potažmo 
v rámci Krajské zdravotní, jsme schopni dát 
bez komplikací dohromady tým specialis-
tů, protože k takové léčbě je nezbytná me-
zioborová spolupráce urologa, neurologa, 
neurochirurga a psychologa. Urodynamické 
pracoviště v rámci centra pro diagnostiku 
a léčbu poruch močení mohlo vzniknout jen 
díky tomu, že představenstvo Krajské zdra-
votní dává takovým projektům zelenou,“ 
řekl MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Masarykova nemocnice se pyšní nejmodernějším urodynamickým pracovištěm v České 
republice. Na snímku vrchní sestra kliniky urologie a robotické chirurgie Marie Salcerová 
a vedoucí lékař pracoviště MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph. D.
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Anestezie a intenzivní medicína za mimořádných podmínek 
Nemocnice Most

V říjnu 2017 jsme se zúčastnily 7. kongresu „Anestezie a in-
tenzivní medicína za mimořádných podmínek“, který se konal 
v ÚVN – VFN Praha. Protože obě pracujeme na oddělení ARO 
Most, jako anesteziologické sestry, je nám toto téma opravdu 
blízké. Z celého kongresu jsme si odnesly pár nových a zají-
mavých informací, se kterými se s vámi „v kostce“ podělíme.

Těžko se dá říci, která konkrétní před-
náška byla úplně „TOP“. Slyšely jsme 
prezentace zkušeností z misí, kdy stěžej-
ním tématem bylo, že nejen v nemocnici 
se dá dělat medicína. Pokud se ve světě 
odehrává konflikt, často jsou týmy léka-
řů a sester nasazeny v rámci misí v Afga-
nistánu, Kosovu, Somálsku, Bosně a Her-
cegovině. Kongres byl obohacen také 
kazuistikou léčby a vývojem zdravotního 
stavu vojáka – desátníka, zraněného 
v září roku 2012 v misi v Afganistánu při 
raketovém útoku. Osobně nás poctil ná-
vštěvou a zúčastnil se kongresu. Velmi 
emotivní pro nás bylo jeho vystoupení 
na kongresu, kam se dostavil za pomoci 
rodičů především proto, aby poděkoval 
všem, kteří se o něj po několik let s vel-
kým úsilím starali. Pomohli mu vrátit se 
do života.

Druhá kazuistika, která nás nejen zau-
jala, ale také přinutila k zamyšlení, ne-
byla sice z válečné zóny, ale o nic méně 
zajímavá. Přestože ve VÚN – VFN Praha 

nemají žádné dětské ani porodnické od-
dělení, dostávají se do situací, kdy je 
nutné postarat se o děti či těhotné ženy. 
Na toto téma bylo prezentováno několik 
kazuistik. Jedna z kazuistik se týkala mla-
dé ženy, která v těhotenství utrpěla při 
havárii těžké poranění hlavy a byla dlou-
hodobě ventilována. Hlavní téma této 
kazuistiky bylo psychologické a hodně 
k zamyšlení. Způsobilo vlnu emocí a dis-
kuzí, protože hlavní zásada je, že priorita 
neodkladné péče je stabilizace a léčba 
stavu zraněné matky a teprve pak je po-
zornost soustředěna na plod. Úrazem tě-
hotné vzniká urgentní situace, vyžadující 
neodkladné, většinou operační řešení. 
Jeho nedílnou součástí může být naléha-
vá nutnost ukončení gravidity císařským 
řezem. Viabilita (žití mimo dělohu) plo-
du je 24. gestační týden. Tak tomu bylo 
i u této mladé ženy uvedené v kazuisti-
ce. Tato mladá žena byla dlouhodobě 
ventilována, připoutaná na lůžko. Za po-
moci její vůle, rodiny a personálu se jí 

podařilo vrátit zpět do života, kde se o ní 
starají rodiče a bratr. Holčičku vychovává 
společně s rodiči, na kterých je závislá.

Nebudeme příliš zacházet do odbornos-
tí, spíš nás na celém příběhu zaujala 
rovina medicínská a lidská. Celý příběh 
jako velký úspěch medicíny = pacient-
ka přežila a má krásnou čtyřletou hol-
čičku. Na kongres se za pomoci rodiny 
dostavila a poděkovala za skvělou péči 
a trpělivost.

Po přednesení celé kazuistiky nás ten-
to konkrétní příběh zavedl k zamyšle-
ní na úrovni medicínské – zcela jistě 
obrovský úspěch. Ale celou dobu jsme 
si kladly otázku lidskou: „Je opravdu 
medicína tak všemocná?“ A jak uzavřít 
celý tento článek a vlastně i náš pohled 
na celý kongres? 

„ŽIVOT NÁS UČÍ, JAK SLOŽITÁ JE CESTA 
OD SITUACÍ STANDARDNÍCH K SITUACÍM 
MIMOŘÁDNÝM, A TO I V CIVILNÍM 
A VOJENSKÉM PROSTŘEDÍ, V MÍRU 
NEBO V BOJI.“ 
(citace prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA)

Martina Kratochvílová a Klára Borková 
všeobecné sestry oddělení ARO

Nemocnice Most, o. z.

Význam edukace pacienta po totální endoprotéze kyčelního 
kloubu 
Termín edukace není úplně novým pojmem. Již v 19. století se Florence Nightingalo-
vá zmiňuje o výuce pacienta k podpoře zdraví.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
 od

 1.
 1.

 2
01

8

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., 

vykonává pozici přednosty Radiologické kliniky  
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.

Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z.

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

PŘEDOPERAČNÍ EDUKACE:
 » vysvětlení ošetřovatelských 

a léčebných postupů

 » anesteziologická edukace

 » rehabilitační edukace

PERIOPERAČNÍ EDUKACE:
 » vysvětlení perioperačních postupů

 » anesteziologická edukace

POOPERAČNÍ EDUKACE:
 » vysvětlení ošetřovatelských 

a léčebných postupů

 » rehabilitační edukace – nutné 
dodržovat 3 měsíce od operačního 
výkonu

POOPERAČNÍ REŽIM V BODECH:
 » provádět intenzivní cvičení dle 

fyzioterapeuta

 » dodržovat zásady chůze o berlích

 » nekřížit dolní končetiny

 » sed na vysoké židli 

 » při vstávání mít operovanou 
končetinu stále před sebou

 » nezvedat operovanou končetinu 
směrem k hrudníku více než 
do pravého úhlu (90 stupňů)

 » na toaletě používat nástavec

 » nedělat hluboký předklon

 » při přetáčení na bok používat polštář 
mezi kolena

 » neřídit 6 týdnů automobil

 » nedělat dřepy

 » nosit obuv s pevnou patou

 » doma odstranit nebezpečné 
předměty (ochrana před zakopnutím, 
uklouznutím)

MOŽNÉ POOPERAČNÍ KOMPLIKACE:
 » flebotrombóza – otok končetiny 

a bolest na pohmat

 » infekce – bolest, zarudnutí, zvýšená 
až vysoká tělesná teplota

 » luxace (vykloubení) – bolest, 
zkrácená operovaná končetina, 
nemožnost chůze

Bc. Monika Šroubová, vrchní sestra 
Ortopedické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Hlavním cílem edukace v ošetřovatelství je usnadnit pacientům adaptaci v nezná-
mém prostředí. Dalším cílem je pomoc pacientům a jejich rodinám stát se nezávislý-
mi v aktivitách každodenního života. Sestrám edukace umožňuje upevnit vztah s pa-
cientem. Dojde-li k navázání vztahu mezi zdravotníkem a pacientem, pak edukační 
činnost splnila svůj účel.

Často je kladen důraz na fyzickou stránku pacienta. V moderním ošetřovatelství má 
být zaměření na psychosomatický stav pacienta. Pohled edukačního procesu by měl 
být proto holistický. 

EDUKAČNÍ CÍLE:
 » podpora pacientovy role v sebepéči a odpovědnosti za své zdraví
 » předávání důležitých informací
 » podpora a snížení pacientova strachu

EDUKACE PACIENTA S TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU
I v dnešní době občas přicházejí pacienti s nedostatečnými informacemi o operač-
ním zákroku a následujících změnách. Z těchto důvodů je edukace velmi důležitá. Cíl 
spočívá v dodržování léčebného režimu, pooperačního pohybového režimu a v do-
poručení vhodných pomůcek pro domácí péči.

Po TEP kyčelního kloubu je pacient vystaven omezení hybnosti. Organismus je po-
važován za bio-psycho-sociální jednotku, proto může být omezení hybnosti spojeno 
s ovlivněním pacientovy psychiky. Prvními ukazateli změny je strach a úzkost.

 
Nemocnice Chomutov

Edukace pacientů je velmi důležitá, důraz je často kladen na fyzickou stránku pacienta

Artificial Hip  
(in place)

Porous Coating

Femoral Stem

Femur
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Oddělení hlavní sestry Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., uspo-
řádalo pod záštitou  Ing.  Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., a náměstka primátora statutárního města Chomutov Mgr. Jana Mareše, MBA, 
XIII. ročník celonárodní Konference sester (KORN) a XI. ročník Internistického dne. 
Akce se uskutečnila 30. listopadu 2017 v Městském divadle v Chomutově. Jejím od-
borným garantem byla Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z.

Pozdravy předsedy představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, 
kterému pracovní povinnosti neumožnily 
účast na chomutovské konferenci, vyřídil 
místopředseda představenstva Mgr. Ra-
dek Scherfer. „Dovolte mi, abych podě-
koval hlavní sestře chomutovské nemoc-
nice Mgr. Anně-Marii Malé za mnoholeté 
organizátorství tohoto významného od-
borného setkání. Moc si toho vážíme,“ 
uvedl Mgr. Radek Scherfer.

Dopolední blok zahájily přednášky „Prá-
ce řádových sester“ a „Působení Milo-
srdných sester (nejen) v Chomutově“. 
Pozvání totiž přijaly sestry z Oddělení 
paliativní péče Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského a z Čes-
ké provincie Kongregace Milosrdných 

sester svatého Kříže. A například Státní 
zdravotní ústav v Praze se zde prezento-
val vystoupením na téma „Problematika 
krátkých intervencí v praxi“. Ve druhém 
bloku se objevily mimo jiné přednášky 
„Téma hygiena práce – šetření nemocí 
z povolání – úvaha“ nebo „Bolest jako 
dogma, konzervativní terapie“.

„Řádové sestry byly úžasné, ale velkou 
kvalitu měly i další letošní příspěvky. 
Kongres sester bude od příštího roku pu-
tovní, podívá se tedy i do dalších měst, 
v nichž má Krajská zdravotní nemocni-
ce. Příští rok konferenci sester uspořádá 
Masarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem,“ řekla po akci, která do Chomutova 
přivedla 170 zájemců, Mgr. Anna-Marie 
Malá.

Krajská zdravotní uspořádala v chomutovském Městském 
divadle celonárodní Konferenci sester a Internistický den

Nemocnice Chomutov

Novorozence v nemocnicích Krajské zdravotní ohlídají nové 
monitory dechu od Nadace Křižovatka 

Mgr. Jana Rejhonová, zástupkyně HS CV 
a vrchní sestra int. oddělení, MUDr. Irena 
Voříšková a Mgr. Anna-Marie Malá

Krajská  zdravotní,  a.  s.,  získala  od  Nadace  Křižovatka  třiatřicet  nových monitorů 
dechu v hodnotě 98 010 Kč pro miminka hospitalizovaná na dětských odděleních 
svých nemocnic. Tyto přístroje pomáhají předejít úmrtí dítěte na syndrom náhlého 
úmrtí kojenců. Trvale detekují pohyby dítěte, a pokud se dechová akce zastaví, spou-
ští zvukový a optický signál.

Dne 13. prosince se uskutečnilo předá-
ní 10 monitorů dechu v prostorách Dět-
ského a dorostového oddělení Nemoc-
nice Most, o. z. „Chtěl bych poděkovat 
za nové monitory dechu, které zdravot-
níkům pomáhají hlavně při péči o nedo-
nošené děti. Je to pro nás opravdu velký 
pomocník a s Nadací Křižovatka spolu-
pracujeme již několik let,“ řekl MUDr. Jiří 
Biolek, primář Dětského a dorostového 
oddělení Nemocnice Most, o. z. 

Dvanáct přístrojů pro Novorozenecké 
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a pět pro Dětské od-
dělení Nemocnice Děčín, o. z., převzali 
zdravotníci ústeckého novorozenecké-
ho oddělení. „Monitory dechu se staly 

nezbytným vybavením našeho oddělení. 
Kromě nás, zdravotníků, je stále čas-
těji využívají i maminky, které si je mo-
hou zapůjčit po odchodu domů,“ uvedl 

MUDr. Patrik Hitka, pověřený vedením 
ústeckého novorozeneckého oddělení.

Šest monitorů dechu získala Nemocnice 
Chomutov, o. z.

„Naší hlavní činností je zprostředko-
vání darování monitorů dechu mezi 
dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy 
a společnosti, které jsou regionálně 
blízké obdarovávané nemocnici nebo je 
s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich 
vlastního rodičovství a setkání se SIDS. 
Společně se nám daří zajišťovat postup-
né obnovování těchto citlivých přístrojů 
v nemocnicích téměř v celé ČR,“ popsala 
Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace 
Křižovatka. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

 
Krajská zdravotní, a. s.

Předání monitorů dechu v ústecké 
Masarykově nemocnici

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Mostecké Oftalmologické Setkání (Tradiční) – MOST 10
Nemocnice Most

Milá návštěva potěšila děti
Nemocnice Teplice 

Dne  22.  listopadu  2017  nás  v mateřské  škole  navštívily  zdravotní 
sestry z oddělení ARO teplické nemocnice. Petra Paušová a Kristina 
Pavlíčková nás seznámily s důležitou prací lékařů, sester, záchranářů 
a funkcí sanitky. 

Děti měly možnost vyzkoušet si ošetření zlomeniny nohy, použití ná-
plasti na odřeninu a jiných pomůcek pro poskytnutí první pomoci. 
Všechny tyto aktivity připravily sestry hravou formou a s úsměvem 
jim vlastním. 

Není to poprvé, co nás sestry navštívily, dlouhodobá spolupráce mezi 
nemocnicí a naší mateřskou školou dětem přináší velikou radost, ve-
lice se těší na další návštěvu a doufají, že se příště zase něco přiučí. 

Jménem dětí a kolektivu mateřské školy si dovolují poděkovat 
paní učitelka Ivana Iblová a ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka 
Backertová.

redakce Infolistů

Mateřskou školu navštívily Petra Paušová a Kristina Pavlíčková

MOST – jednodenní setkání, které je platformou umožňu-
jící jak začátek přednáškové činnosti pro mladé začínají-
cí oftalmology z regionu, tak vyposlechnutí podrobných 
přenášek zvaných špičkových odborníků. V posledních 
letech se účastnili doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčko-
vá, CSc., doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc., as. MUDr. Zora 
Dubská, CSc., MUDr. Jiří Cendelín, CSc., RNDr. Ivo Ko-
menda, as. MUDr. Pavel Němec, doc. MUDr. Šárka Pitro-
vá, CSc., FEBO, doc. MUDr. Ratmír Zoubek, CSc., a další. 
Pravidelná účast téměř všech oftalmologů z regionu 
a blízkého okolí umožňuje v klidné předvánoční atmo-
sféře nejen výměnu odborných informací o nově zavá-
děných postupech na jednotlivých pracovištích, ale na-
jde se prostor k diskusi o společných pacientech.

primář MUDr. Radomír Mach 
Oční oddělení Nemocnice Most, o. z.

KONTAKT:  
MS centrum, Neurologické oddělení Krajské 
zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.,   
Duchcovská 53, 415 01 Teplice, 
e-mail: simona.nohejlova@kzcr.eu,  
tel.: 417 519 625.  

KONFERENCI CENTRA PRO DIAGNOSTIKU  
A LÉČBU DEMYELINIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 

středa 21. března 2018, od 16 h  
přednáškový sál pavilonu O Polikliniky Nemocnice Teplice, o.z.  

Odborný garant: 
prim. MUDr. Marta Vachová, Neurologické oddělení Nemocnice Teplice, o.z. 

 
PROGRAM: 

• Možnosti v léčbě RS – prim. MUDr. Marta Vachová 
• Urolog a RS – MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.  
• Oční problematika a RS – MUDr. Jana Preiningerová Lízrová 
• Psycholog v RS týmu (výhra pro pacienta i lékaře) – PaedDr. Michael 

Chytrý 
 
  

www.kzcr.eu/konference/neurologie 

MS centrum, Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s.  
– Nemocnice Teplice, o.z., Vás zve na odbornou  

 Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.  

Akce probíhá pod záštitou 
Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s.  

Téma: „Mezioborová spolupráce v péči  
o nemocné s roztroušenou sklerózou“ 

Přihlášky, informace: 
simona.nohejlova@kzcr.eu 

 

Setkání oftalmologů umožňuje výměnu odborných informací  
(ilustrační foto)
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Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., uspořádalo v závěru listopadu 2017 v zámečku Větruše v Ústí nad Labem 
odbornou konferenci „Ústecké chirurgické dny“. Akce, tentokrát zaměřené na tren-
dy v onkochirurgii, cévní chirurgii a varia, se zúčastnilo 170 lékařů a sester.

Dvoudenní program lékařské sekce ob-
sahoval 37 příspěvků. Zásadní byly před-
nášky specialistů z Chirurgické kliniky 
Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity 

a Fakultní nemocnice Brno – Bohunice 
a z Chirurgické kliniky Pardubice, zamě-
řené na nové operační přístupy k TaTME 

(transanální totální mezorektální exci-
ze). Zajímavostí byla videokonference ze 
Slovenska k robotické operaci karcino-
mu rekta. V sesterské sekci se objevilo 
celkem 15 přednášek, mezi nimi napří-
klad „Amputací život nekončí“, „Co je to 
etika, sestřičko?“ nebo „Sálová komu-
nikace“. Nad akcí měl záštitu náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stani-
slav Rybák. 

„Tématem letošních Ústeckých chirur-
gických dnů byl aktuální pohled na pro-
blematiku nádoru žaludku, a hlavně 
komplexní pohled na kolorektální karci-
nom. Zazněly zde přednášky na vysoké 
odborné úrovni od kolegů z Prahy, Brna, 
Pardubic a Olomouce včetně našeho 
pracoviště. Jednalo se o průřez touto 
problematikou od vyšetření po patolo-
gické vyšetření i onkologickou léčbu. 
Že jde o velmi aktuální téma, potvrdily 
i časté dotazy a živé diskuze. V cévní 
chirurgii se prolínal pohled chirurgický 

Novorozencům pomáhají charitativní kalendáře
Krajská zdravotní, a. s.

T
Adel.K - photo 
Adéla Kopecká

2018

Ad
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 –
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Lékaři na konferenci hodnotili rok 2017 na oddělení hrudní 
chirurgie 

Odborným garantem konference byl 
MUDr. Ivan Staněk, MBA

Konference se konala na zámečku Větruše

Krajská zdravotní přijala finanční dar ve prospěch ústeckého 
komplexního onkologického centra

Šek od společnosti Adler převzala MUDr. Martina Chodacká (vpravo)

Pomoci  perinatologickému  centru 
při Novorozeneckém oddělení Kraj-
ské  zdravotní,  a.  s.  –  Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
mohou  zájemci  koupí  charitativní-
ho  kalendáře,  který  vznikl  ve  spo-
lupráci  Novorozeneckého  oddělení 
MNUL a SC Blades.

Kalendář je v prodeji za 150 ko-
run v administrativní budově R ús-
tecké nemocnice (Sociální péče 
3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem). 
Po zaplacení na pokladně ve 4. pod-
laží si kalendář vyzvedněte ve Stře-
disku komunikace KZ v 6. podlaží. 

Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Rybínová,
e-mail: marketa.rybinova@kzcr.eu, 
tel.: 477 114 104.

Martin Klimeš 
redaktor Infolistů

 
Masarykova nemocnice

Na zámečku Větruše proběhla konference  
Ústecké chirurgické dny

s pohledem intervenčních radiologů 
na léčbu aneuryzmat aorty a ostatní cév-
ní onemocnění. Dalekou cestu k nám 
vážili kolegové až z Vyškova či Znojma. 
V paralelní sesterské sekci zazněly také 
kvalitní přednášky,“ zhodnotil letošní 
ročník MUDr. Martin Sauer, primář Chi-
rurgického oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., jenž byl odborným ga-
rantem konference.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

 
Masarykova nemocnice

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., uspořádalo na začátku prosince odbornou konferenci „Hrudní chi-
rurgie v Ústí nad Labem v roce 2017“. V přednáškových prostorách Vzdělávacího in-
stitutu Krajské zdravotní, a. s., se jí zúčastnilo 70 zdravotníků. Odborným garantem 
konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

„Chtěl bych především poblahopřát pri-
máři Staňkovi a jeho kolektivu k výsled-
kům, kterých dosahují. Děkuji za vyni-
kající kus odvedené práce a chtěl bych 
všechny ujistit, že vedení Masarykovy 
nemocnice jejich úsilí maximálně pod-
poruje a bude podporovat i nadále. 
Věřím, že se nám podaří získat statut 
pneumoonkochirurgického centra tak, 
jak tento program vyhlásilo ministerstvo 
zdravotnictví v listopadu 2017. Získání 
statutu by prospělo kreditu nemocni-
ce i oddělení a bylo by příslibem další-
ho úspěšného rozvoje hrudní chirurgie 
i plicního oddělení v Masarykově ne-
mocnici,“ vyzdvihl MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

„Konferenci jsme uspořádali už počtr-
nácté. Těší nás zájem všech zdravotníků, 
kteří na konferenci přijeli z pracovišť, 
se kterými úzce spolupracujeme a kte-
ří nám posílají své pacienty. Právě díky 
této velmi dobré spolupráci se podařilo 
na oddělení hrudní chirurgie podle před-
nesených statistických dat za rok 2016 
provést nejvíce lobektomií – tedy odstra-
nění plicního laloku – otevřenou cestou. 
Konkrétně to bylo u 118 pacientů z cel-
kového počtu 873 v celé ČR, když žád-
né jiné pracoviště nepřekročilo hranici 
100 pacientů,“ uvedl MUDr. Ivan Staněk, 
MBA. 

 
Krajská zdravotní, a. s.

Ústecká kapela The Boom uspořádala v sobotu 16. prosince 2017 v Domě kultury města Ústí nad Labem tradiční vánoční cha-
ritativní koncert. Generálním partnerem koncertu byla, stejně jako v minulých letech, společnost Adler Czech, a. s., která letos 
věnovala Onkologickému oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 50 tisíc Kč.

MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického od-
dělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., 
uvedla, že veškeré finanční prostředky získané od roku 
2013 z benefičních koncertů hudební skupiny The Boom 
a společnosti Adler jsou využívány ke zlepšování a zpří-
jemňování interiérů Onkologického oddělení Masarykovy 
nemocnice Ústí nad Labem jak na lůžkových stanicích, 
tak v ambulantních prostorech. „Díky letité finanční 
podpoře byly nově vybudovány společenské místnosti 
pro pacienty, pacientská jídelna a také byly zakoupeny 
a nainstalovány velkoplošné televizní přijímače ve všech 
pacientských pokojích. I nadále budou tyto finanční pro-
středky využívány k dalšímu vylepšování prostředí pro 
naše pacienty. Za dlouholetou finanční podporu ústec-
kého pracoviště onkologie hudební skupině The Boom 
a firmě Adler velmi děkujeme a velmi si jejich podpory 
ceníme,“ uvedla MUDr. Martina Chodacká.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Ústecké chirurgické dny zahájil ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s – 
Masarykovy nemocnice, o. z.
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Vánoční setkání se uskutečnilo v Domečku u Rondelu

Potěšit pacienty Oddělení dětské chirurgie – dětského úrazového 
centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., se rozhodli zástupci organizace Medic Ústí nad La-
bem, z. s., kteří na oddělení věnovali nový televizor. 

„Chtěli jsme udělat malým dětem velkou radost,“ uvedl k daru 
ředitel organizace Medic Viktor Nečas, který si následně s kolegy 
celé oddělení důkladně prohlédl. „Televizor jsme umístili na ko-
jenecký box, kde dělá dětem velkou radost,“ uvedla vrchní sestra 
Mgr. Bc. Michaela Rothová.

Obdarovat malé pacienty se rozhodla i parta lidí pořádající 
Mediatabor, příměstský mediální tábor konaný v Ústí nad Labem, 
která prostřednictvím Martina Duška předala oddělení dětské 
chirurgie – dětského úrazového centra dva DVD přehrávače a DVD 
s pohádkami. „I tento dárek zpříjemní pobyt malým dětem, které 
musí být ošetřovány bez rodičů na nemocničním lůžku oddělení 
dětské chirurgie,“ dodala Mgr. Bc. Michaela Rothová.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Pacienti dětské chirurgie dostali nový televizor a DVD 
přehrávače

Mikuláš naděloval v nemocnicích Krajské zdravotní
Krajská zdravotní, a. s.

Fotbalový Slovan Chabařovice a jeho přátelé zpříjemnili Vánoce dětem, které musely svátky trávit v ústecké 
Masarykově nemocnici. Karel Král za vedení klubu a Petr Doubek za A-mužstvo, hrající  I. B třídu, donesli 
nemocným dětem vánoční dárky od rodičů a fanoušků Slovanu.

„Před několika lety jsme při obnově mládeže 
začínali s osmi dětmi, teď jich u nás trénuje 
přes osmdesát. Nejen z fotbalu víme, že zdra-
ví je to nejdůležitější. A když jsme se rozhod-

li podpořit děti v ústecké nemocnici, mělo to mezi rodiči našich 
malých fotbalistů a mezi příznivci velký ohlas. Chabařovickým 
patří díky,“ vzkázal Karel Král. Společenské hry malým pacientům 
ukrátí čas, jednu věnoval i fotbalový reprezentant Michael Lüft-
ner, odchovanec Slovanu Chabařovice a nyní hráč dánského FC 
Kodaň. Kromě toho děti dostaly i plyšáky a další hračky. „Moc si 
toho vážíme,“ potěšilo Marii Lulkovou, vrchní sestru dětské kli-
niky, která léčí i onkologické pacienty. „Jsem moc rád, že jsme 
se s paní Lulkovou na této akci domluvili. Věřím, že dárky udělají 
nemocným dětem radost a vykouzlí jim úsměv na tváři,“ uvedl 
Petr Doubek, momentálně zraněný tahoun týmu.

redakce Infolistů Zleva Marie Lulková, Petr Doubek a Karel Král

Den plný smíchu a radosti si užili pacienti dětské hematoonkologie. Zá-
bavné dopoledne pro ně v Domečku u Rondelu připravila dětská sestra 
Dana Sokolová. 

Už počtvrté se k dětem připojila Vlaďka Erbová, podruhé se přidali i ho-
kejisté HC Slovan. „Oni dohromady zasponzorují dárky pro děti dle jejich 
přání a já vše seženu, připravím a zabalím. Peníze poskytla Vlaďka ze 
svého občanského sdružení ‚Vlaďka dětem‘, hokejisté letos mezi sebou 
vybrali 10 tisíc korun,“ uvedla Dana Sokolová. Vánočního setkání se letos 
zúčastnilo na dvacet dětí, akce je zajímavá ale i pro rodiče, pro které je 
jedinečnou příležitostí setkat se jinde než v nemocnici. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Dárky dětem předala Vlaďka Erbová a ústečtí hokejisté
Masarykova nemocnice

Vlaďka Erbová a ústečtí hokejisté udělali dětem 
ohromnou radost

Slovan Chabařovice obdaroval děti v nemocnici, pomohl 
i reprezentant Lüftner

 
Masarykova nemocnice

Zaměstnanci Mamografického centra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomu-
tov, o. z., se rozhodli pojmout svátek sv. Mikuláše neobyčejně. Kromě stejných triček 
v barvě mamocentra pracovali  i  ve stylových  čepičkách. A nejen pro ně byl  tento 
den vtipným zpestřením pracovního stereotypu, změnu přijaly s radostí a pochvalou 
i klientky centra. 

„Vyšetření v mamocentru je vždy spjato 
s určitými obavami či nepříjemnými po-
city, a naše „stejnokroje“ pomohly vše 
trochu zlehčit. A tak bylo pro klientky vy-
šetření alespoň o malinko méně stresu-
jící,“ shodl se kolektiv mamografického 
centra. 

Prosincový svátek slavili také v teplické 
nemocnici, kde 5. prosince předali hráči 

HC Verva Litvínov Ondřej Jurčík a Karel 
Kubát bohatou mikulášskou nadílku 
dětem hospitalizovaným na dětském 
a dorostovém oddělení. O den později 
navštívili školku dětského a dorostové-
ho oddělení herci Divadla Krabice Tep-
lice, kteří připravili pro hospitalizované 
děti mikulášské představení. Jako již 
tradičně mělo vystoupení u dětí i perso-
nálu velký úspěch, za což organizátorům 
představení a teplickým dobrovolníkům 
děkujeme. Velké poděkování patří také 
Jitce Soorové a Zdeňkovi Rusínovi, kte-
ří každoročně jezdí na dětské oddělení 
teplické nemocnice zahrát dětem diva-
delní představení, v jehož rámci předají 
i mikulášskou nadílku. 

Dobrovolníci převlečení za Mikuláše, 
anděly a čerty se rozhodli potěšit hospi-
talizované pacienty i v Nemocnici Most. 
Pro pacienty si připravili přání a drobné 
keramické dárky. Pacienti je dostali vý-
měnou za vtip, básničku nebo písničku. 
„Věříme, že jsme svým příchodem po-
těšili a povzbudili pacienty v náročném 
procesu uzdravování a našim milým 
zdravotníkům zpestřili směnu,“ uvedli 
dobrovolníci.

redakce Infolistů

Dobrovolníci potěšili pacienty v mostecké 
nemocnici

Kolektiv mamografického centra 
ve vánočních „stejnokrojích“

 
Masarykova nemocnice

Nový televizor věnovali oddělení dětské chirurgie 
– dětského úrazového centra zástupci organizace Medic
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datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. 
Středisko konferenční a marketingové podpory

místo konání

5. 3. 2018 Workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. I–VI
14. 3. 2018 Bez laboratoře se neobejdete III. Kinosál Nemocnice Most
21. 3. 2018 Konference centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních 

onemocnění
Přednáškový sál pavilonu O,  
Poliklinika Nemocnice Teplice

4.–5. 4. 2018 IX. ročník konference Emergency 2018 UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
10. 4. 2018 Individualizovaná péče o nedonošené děti Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
10. 4. 2018 „Osobnosti ošetřovatelství“  

– přednášející Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., 3. LF UK Praha
Kinosál Nemocnice Most

11. 4. 2018 7. Ústecký radiologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
17. 4. 2018 XXI. ústecké sympozium ENDO LIVE VIII. Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL
19. 4. 2018 Ústecký hematologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
25. 4. 2018 Krajská konference sester 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
27. 4. 2018 Krajská dermatovenerologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
16. 5. 2018 Krajský seminář anestezie a intenzivní péče pro NLZP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III

17.–18. 5. 2018 III. Konference COS a CS UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
23. 5. 2018 Výroční vědecká konference MNUL Hotel Clarion, Ústí nad Labem

23.–24. 5. 2018 Workshop Neonatologie Hotel Ostrov, Tisá
25.–26. 5. 2018 Sympozium severočeských psychiatrů 2018 Hotel Port, Doksy

30. 5. 2018 Kurz „Validace podle Naomi Feil“  
– lektorka Mgr. Mária Wirth, PhD. 

Kinosál Nemocnice Most

6. 6. 2018 INTERLAB 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
11. 6. 2018 Workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebny č. I–VI

14.–15. 6. 2018 Kurz chirurgie periferních nervů Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
21.–22. 6. 2018 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Tisá

září 2018 Světový den srdce prostranství před OC Forum
5. 10. 2018 Slámovy ORL dny Hotel Větruše, Ústí nad Labem

11. 10. 2018 Výroční vědecká konference KZ, a. s. Hotel Větruše, Ústí nad Labem
12. 10. 2018 29. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad ÚK – kongresový sál
18. 10. 2018 6. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín

1. 11. 2018 Onkologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
listopad 2018 15. Kardiologický den Hotel Clarion, Ústí nad Labem

13. 11. 2018 VII. Internistický den v Ústí nad Labem Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
16. 11. 2018 Ošetřovatelská péče v geriatrii Obecní sál Ryjice

říjen–listopad 2018 4. ročník praktického kurzu extrakčních vaginálních operací Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
prosinec 2018 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL 

6. 12. 2018 58. Otologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
6. 12. 2018 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
7. 12. 2018 10. Mostecké Oftalmologické Setkání Tradiční – MOST 2018 Most

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference/

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

Odborné a vzdělávací akce 
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.  s. místo konání

6. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
6. 2. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
7. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

12. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 2. 2018 Periferní žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
14. 2. 2018 Umění aktivního naslouchání Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
14. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
19. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
20. 2. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
20. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 2. 2018 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
26. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
27. 2. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

Pozvánky na akce 

Pořadatel:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
– Středisko konferenční a marketingové podpory, 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
tel.: +420 477 114 148.

Přihlášky:
helena.luzumova@kzcr.eu

Kapacita je omezená počtem 25 účastníků.

2. NÁRODNÍ WORKSHOP POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE 
(POCUS)

pondělí 5. března 2018 od 9 h (registrace od 8.30 h)
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí n. L. 

Centrum Point-of-Care ultrasonografie Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
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 anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
2. LF UK a FN Motol pořádají

Odborný garant: 
MUDr. Roman Škulec, Ph.D., Klinika anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: roman.skulec@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Zaměstnanci KZ, a.s.: 400 Kč (občerstvení) – hotově nebo kartou
Ostatní účastníci: 2 900 Kč (včetně občerstvení) – platba převodem,  

č. účtu 216686400/0300, VS 116000146,
poznámka pro příjemce: jméno a příjmení účastníka

Náplň kurzu – teoretická výuka i praktický výcvik:
• Superurgentní protokoly – vše za 2 minuty
• Hemodynamické vyšetření
• POCUS u dušnosti a akutního respiračního selhání
• Specifika POCUS u dětí
• Další možnosti využití POCUS

K dispozici bude USG simulátor SonoSim.

Bez laboratoře se neobejdete III.

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
Ing. Hana Červenková, e-mail: hana.cervenkova2@kzcr.eu, tel.: +420 477 114 149. 

Odborný garant:
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., Oddělení laboratorního komplementu 
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., 
e-mail: eva.herkommerova@kzcr.eu

Účastnický poplatek: 
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku 
Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH 
Poplatek lze platit v hotovosti i kartou na místě.

středa 14. března 2018, 9:00—14:00 h, kinosál Nemocnice Most, o.z.
Záštitu nad akcí převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala.

Oddělení laboratorního komplementu
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., 

Vás zve na odbornou konferenci

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro 
lékaře a vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví ČR. 

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

IX. ročník konference Emergency 2018
4.–5. dubna 2018, Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

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

Kontaktní osoby: 
Odborný garant - prim. MUDr. Jana Bednářová, 
Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: jana.bednarova@kzcr.eu

Za pořadatele - Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
Středisko konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s., 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte e-mailem 
kontaktním osobám do 28. února 2018.
Přihlášky k pasivní účasti do 25. března 2018 na 
www.kzcr.eu/konference/emery2018/prihlasky
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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: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Poděkování našim lékařům a zdravotníkům

NOVĚ OTEVŘENÁ 
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA

V PODHÁJÍ

V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem

Otevírací doba:  po - pá   7:30 – 15:30 h
Tel: +420 477 112 135

Vážený pane primáři, 

ve svém pokročilém věku nejsem zvyklá psát dopisy, 
ale po hospitalizaci na Vašem odd. v době 24. listo-
padu – 1. 12. 2017, jsem se rozhodla, že to udělat 
musím.

V této době o mne pečovala MUDr. Jiřina Koutná 
a právě této lékařce patří mé tisíceré díky a obrovská 
moje vděčnost. Její péče o mne byla skutečně vzorná, 
příkladná a obětavá. Léky mi naordinovala a rozdělila 
tak, že po několika letech v noci spím klidným a bez-
bolestným spánkem a ráno se probouzím odpočatá 
a svěží.

Až si pane primáři přečtete tento můj dopis, možná, 
se Vám to bude zdát nepochopitelné a samozřejmé, 
ale pro mne v 91 letech je každá pomoc a laskavost 
nesmírně cenná a důležitá.

Musím být ale spravedlivá, tak mé díky prosím také 
tlumočte všem zdravotním sestrám a ošetřovatel-
kám, bez jejichž starostlivé a vysoce profesionální 
péče bych se neobešla.

Pane primáři, ještě jednou, obrovské díky za příklad-
nou péči a přeji Vám, paní doktorce Koutné a ostatní-
mu personálu krásné a pohodové Vánoce.

Vaše vděčná pacientka  
Blažena Bosáková

 Nemocnice Děčín
Vážený pane řediteli,
dovolte, abych Vás na chvilku vyrušila, neboť soudím, 
že Vy jste ta nejsprávnější osoba, které vyjádření 
s tímto obsahem poslat.
Moje maminka paní Růžena Soukupová u vás na zá-
kladě rakoviny podstoupila operaci tlustého střeva 
s doživotním vývodem. Od samého začátku, kdy 
jsem po prvé mluvila telefonicky s panem primá-
řem MUDr. Janem Rejholcem (zda se vůbec mamin-
ky ujmou, neboť spadá pod roudnickou nemocnici), 
jsem se setkala s neuvěřitelně milým, empatickým 
a ochotným člověkem. Dnes po několika týdnech 
bezvadné péče, lidskosti a laskavosti toto musím říct 
i o panu MUDr. Danieli Tschakertovi a vůbec o celém 
oddělení. Myslím, že hlavně díky nim je maminka 
po takové diagnóze v pořádku i psychicky.
V dnešní době se opravdu jen tak něco takového 
nevidí… Nesmírně si všichni vážíme toho, co pro ma-
minku udělali a dělají!
Přeji Vám, pane řediteli, mnoho dalších úspěchů a ra-
dostné prožití vánočních svátků.

S úctou a poděkováním 
Ivana Šimková

Dobrý den,
před několika měsíci byl můj bratr Zdenek Veverka sražen na kole a operován v ús-
tecké nemocnici. Po několika dnech v umělém spánku byl převezen do naší mos-
tecké nemocnice a musím přiznat, s velkou dávkou studu, že jsme měli obavy, zda 
nebyl v ústecké nemocnici v lepší péči.
Za ty dva těžké měsíce, kdy Zdenek ležel na oddělení ARO, jsme uviděli, že není 
nejmenší důvod k obavám o poskytovanou péči. Viděli jsme to jak na profesionalitě 
a empatickém přístupu lékařů (zejména jeho ošetřujícího lékaře MUDr. Šimečka), tak 
na přístupu sester i sanitářů, kteří neplnili jen svoje povinnosti, kterých mají víc než 
dost, ale také vnášeli optimismus a pozitivní náladu, kterou za tak vážných okolností 
potřebují jak pacienti, tak jejich blízcí.
Opravdu nás moc mrzí, že slovy nedokážeme vyjádřit pozitivní pocity, které ke všem 
na oddělení ARO chováme za to, že nám zachránili našeho milovaného Zdenka. Po-
síláme za to všem nevyslovitelné obrovské Díky. Prosím neváhejte se na nás obrátit, 
pokud bychom pro vás mohli udělat cokoliv, co bude v našich silách.

rodina Veverkova

 
 Nemocnice Teplice Nemocnice Most


