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Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Chomutov, o. z. 
S jejími dosavadními výsledky, probíhajícími investičními akcemi i těmi připravovanými 
se ve čtvrtek 22. února 2018 seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. – Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva, generální ředitel Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení 
zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki, které doprovodila MUDr. Irena Voříšková, ředitelka 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. Součástí pracovní 
návštěvy v Chomutově bylo i představení deseti nových sanitních vozidel pro zdravotnic-
kou dopravní službu Krajské zdravotní, a. s., které nahradí vozy nevyhovující současným 
potřebám pro přepravu nemocných osob a provozu na pozemních komunikacích. 

Pokračujeme v revitalizaci chomutovské nemocnice, kde 
jsme představili i deset nových sanitek 

 Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., u nových sanitek

Nová sanitní vozidla pro zdravotnickou dopravní službu Krajské zdravotní, a. s.

„Investiční akce, které probíhají v rámci 
celé Krajské zdravotní, nemají za posled-
ních 40 let obdoby. Není nemocnice, kde 
bychom neinvestovali 300 milionů korun. 
Vždyť jen připravovaný nový pavilon pro 
Emergency, centrální operační sály, jed-
notky intenzivní péče a anesteziologic-
ko-resuscitační oddělení v chomutovské 
nemocnici vyjde – jestliže sečteme nákla-
dy na projektovou dokumentaci, stavební 
část a lékařské technologie – na tři sta 
milionů Kč včetně DPH. A úkoly, které pa-
dají na náš odbor investic a obnovy majet-
ku, jsou značné. Na druhou stranu je nám 
jasné, že v současné době je situace pří-
znivě nakloněna a je potřeba ji využít. Je 
totiž možné získávat finanční prostředky 
jak z grantů, tak od Ústeckého kraje. My-
slím, že se nám to daří,“ zdůraznil Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., který si se svými spolupra-
covníky prohlédl některé dokončené a za-
hájené investiční akce v areálu Nemocni-
ce Chomutov, o. z. Jsou jimi například II. 
etapa rekonstrukce oddělení nukleární 
medicíny, zřízení stravovacího provozu 
v budově G nebo do budovy H přemístěná 

základna zdejšího pracoviště zdravotnické 
dopravní služby.

Podrobnou prezentaci investičních akcí 
v chomutovské nemocnici přítomným 
zprostředkoval Jan Vágner, vedoucí 

Odboru investic a obnovy majetku Krajské 
zdravotní, a. s. 

„Za nemocnici, naše zaměstnance a pa-
cienty velice děkuji, protože revitalizace 
nemocnice, která zde probíhá, je za po-
slední roky svým rozsahem nebývalá. 
Zaměstnanci a pacienti velice příznivě 
vnímají změny, které se dějí ve prospěch 
nás všech. Pevně věřím, že budou dále po-
kračovat. Jsme za to vděční a ještě jednou 
děkujeme,“ řekla MUDr. Irena Voříšková, 
ředitelka zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

„Je potřeba si uvědomit, že nástupem 
Ing. Nováka do funkce předsedy předsta-
venstva začala éra významných investič-
ních akcí za významné investiční finanční 
podpory našeho jediného akcionáře, Ús-
teckého kraje. Slovo investiční zdůrazňuji 
proto, že na rozdíl například od některých 
nemocnic zřizovaných kraji nečerpá Kraj-
ská zdravotní provozní podporu,“ upozor-
nil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s. „Pořízení deseti sanitních 
vozů za jedenáct milionů korun je ve světle 
téměř 1,5 miliardy v investičním plánu pro 
letošní rok akcí menší, ale je třeba říci, že 
je akcí viditelnou. Zlepšování podmínek 
pro přepravu pacientů považuje Krajská 
zdravotní za důležité,“ poznamenal gene-
rální ředitel.

Krajská zdravotní uzavřela rámcovou 
smlouvu na dodávku celkem 40 sanit-
ních vozů za období čtyř let. Celková cena 
10 sanitních vozů Fiat Ducato Light, vzešlá 
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Vážení čtenáři Infolistů,
dovolte mi, abych se ohlédl a zhodnotil dosavadní přínos a vý-
znam interní grantové podpory pro rozvoj vědecko-výzkumné 
činnosti v Krajské zdravotní, a. s. První kolo interní grantové 
podpory KZ bylo vyhlášeno před dvěma lety v březnu 2016. 
Rozhodnutí KZ o podpoře vědecké a výzkumné činnosti vlast-
ní interní grantovou podporou považuji za velmi prozíravý krok 

v desetileté historii společnosti KZ. Zařadili jsme se tak mezi nejvýznamnější fakultní ne-
mocnice v naší zemi a dali jsme jasný signál, že si uvědomujeme, že nejlepší investicí 
pro rozvoj je právě investice do vědy a do vzdělání. Máme řadu vynikajících osobností, 
odborníků a týmů. A právě vlastní grantová soutěž umožňuje rychlou a pružnou realizaci 
nových myšlenek, postupů a progresivních technologií. 
V současné době, dne 26. 2. 2018, vyhlásil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala na základě předchozího rozhodnutí představenstva společnosti 5. kolo in-
terní grantové podpory KZ. Termín pro podávání přihlášek (soutěžní lhůta) a hodnoticí 
lhůta grantové komise trvají každá jeden měsíc. Zahájení řešení vybraných projektů je 
plánováno na květen 2018, ukončení projektů pátého kola za dva roky. V předchozích 
čtyřech grantových kolech bylo alokováno celkem 12 mil. Kč a maximální výše podpory 
jednoho projektu byla 500 tisíc Kč. Hodnocení prvního grantového kola právě probíhá, 
druhé až čtvrté grantové kolo podporuje a řeší výzkumné projekty do dubna 2019, do říj-
na 2019 a do března 2020. 
Velkou zásluhu za bezchybný chod a administrativní vedení grantové podpory patří Stře-
disku 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 a Ústeckého kraje za realizaci takto významného 
projektu. Grantová podpora významně přispívá k pozitivnímu obrazu a prestiži naší spo-
lečnosti. Mladí lékaři se přímo v klinické praxi seznamují s metodikou zpracování žádosti 
a se systematickým vedením projektů. Nejúspěšnější řešitelé pak z pilotních projektů na-
vážou na rozsáhlejší grantová zadání v rámci celé ČR i v rámci evropských projektů. Jsem 
přesvědčen, že pokračování velkorysého projektu grantové podpory KZ je tou nejlepší in-
vesticí a zárukou zkvalitňování péče o naše nemocné.
Více o interních grantech najdete na straně 11.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady KZ, a. s. 
a 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.
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z veřejné soutěže, činí 11 355 050 Kč včetně DPH, kdy 
jeden vůz stál 1 135 505 Kč. V ceně je rovněž zahrnuta 
zdravotnická výbava, jako jsou například nosítka Medi-
rol, infarktové křeslo Medirol Clubman nebo tři sedačky 
s tříbodovým bezpečnostním pásem. Nové sanitky se 
od současných liší tím, že mohou převézt až pět osob 
najednou. Větší počet sedadel je výhodou pro doprovod 
převážených nemocných, úhrada za převoz od pojišťoven 
je pouze pro čtyři přepravované osoby v jednom sanitním 
vozidle. Pět aut získá zdravotnická dopravní služba v Ústí 
nad Labem, dvě v Teplicích, dvě v Chomutově a jeden vůz 
dostane oddělení zdravotnické dopravní služby v Lou-
nech. Krajská zdravotní, a. s., prvních devět sanitních vo-
zidel v rámci obnovy autoparku pořídila již před dvěma 
lety. Šlo o sedm vozů Fiat Ducato a dva automobily Volks-
wagen Transporter se zástavbou upravenou pro přepra-
vu nedonošených a patologických novorozenců. Krajská 
zdravotní, a. s., je představila 8. července 2016, rovněž 
v chomutovské nemocnici.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O NOVÝCH SANITNÍCH VOZIDLECH A ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBĚ KRAJSKÉ 
ZDRAVOTNÍ, a. s.:
Nové sanitní vozy nejenže obnoví vozový park Krajské zdravotní, a. s., kdy průměrné stáří vozů je třináct let, ale také 
nabídnou přepravovaným pacientům lepší komfort při cestování, jako je například větší prostor, nižší hlučnost auta 
nebo lepší teplotní pohodlí (klimatizace, vytápění). Zlepší se také pracovní podmínky pro řidiče a posádku zdravotnické 
dopravní služby. Měsíčně najedou řidiči se sanitními vozidly při přepravě pacientů v průměru 2 600 kilometrů (bráno 
na jedno vozidlo). Krajská zdravotní, a. s., ve všech pěti nemocnicích nyní disponuje celkem 63 sanitními auty určenými 
pro zdravotnickou dopravní službu, v níž pracuje 93 zaměstnanců.

Zdravotnická dopravní služba, kterou v současné době Krajská zdravotní, a. s., provozuje, byla založena 1. dubna 2013 
a zajišťuje převozy nemocných na základě příkazu k zdravotnickému transportu vystaveného ošetřujícím lékařem. Kraj-
ská zdravotní, a. s., zdravotnickou dopravní službu převzala od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., 
která ji provozovala pod názvem Doprava nemocných, raněných a rodiček. Výjimkou je zdravotnická dopravní služba 
v Chomutově, která je samostatně provozována již od 1. února 2004.

Zdravotnická dopravní služba Krajské zdravotní, a. s., má v Ústeckém kraji celkem pět stanovišť – v Děčíně, v Ústí nad 
Labem, v Teplicích, v Chomutově a v Lounech, kde je odloučené pracoviště (ulice Rybalkova, Louny). Hlavní dispečink 
zdravotnické dopravní služby KZ je v ústecké Masarykově nemocnici, jeho provoz je zajištěn 24 hodin denně. 
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Probíhající investiční akce Nemocnice Chomutov, o. z.
NOVÝ PAVILON EMERGENCY, COS VČ. JIP
Předmětem investičního záměru je zřízení nového pavilonu Emer-
gency, COS vč. JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stáva-
jícím pavilonem G v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomu-
tov, o. z. V současné době je zpracována studie záměru a probíhá 
proces uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
s vybraným zpracovatelem na základě veřejné zakázky.

Popis náplně nového pavilonu:
 » ARO 10 lůžek + JIP 10 lůžek
 » operační trakt se 4 operačními sály vč. centrální sterilizace
 » Emergency, nízkoprahová a vysokoprahová část, expektace 

(4 lůžka)

 » Náklady na PD činí 6,98 mil. Kč vč. DPH.
 » Předpoklad dokončení PD: 03/2019 (včetně inženýrské 

činnosti)
 » Předpokládaná hodnota investičních nákladů:

215 mil. Kč vč. DPH – stavební část
82 mil. Kč vč. DPH – lékařská technologie

ZŘÍZENÍ NOVÉHO STRAVOVACÍHO PROVOZU
Investičním záměrem je zřízení nového stravovacího provozu 
(skladovací prostory, kuchyň, varna, mytí, výdejna, jídelna, pří-
slušné zázemí atd.) včetně zázemí pro zaměstnance stravovacího 
provozu (šatny, denní místnost, kanceláře, pracoviště dietních se-
ster) v prostorách 1. PP, 1. NP a části 2. NP stávajícího pavilonu C.

Zřízeno bude také zpřístupnění prostor jídelny z exteriéru – ven-
kovní přístavba schodiště a výtahu. Nedílnou součástí investiční-
ho záměru je i dodávka a montáž nové gastrotechnologie.

Stavební část
 » Cena díla dle veřejné zakázky: 33,7 mil. Kč vč. DPH
 » Termín předání staveniště: 15. 2. 2018
 » Termín dokončení díla: 3. 7. 2018

Technologická část
 » Cena dodávky dle veřejné zakázky: 16,9 mil. Kč vč. DPH
 » Termín zahájení instalace: 4. 7. 2018
 » Termín dokončení instalace: 10. 7. 2018

ZŘÍZENÍ ONKOLOGICKÉHO STACIONÁŘE
Investičním záměrem jsou stavební úpravy pavilonu onkologie 
v budově E v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z. 
Navržené stavební úpravy řeší novou dispozici pro využívání 
4. NP. V tomto podlaží je navrženo nové onkologické oddělení 
s rozsáhlým stacionářem, několika vyšetřovnami a k nim příslu-
šejícími sanitární prostory pro pacienty, zázemí a denní místnost 
pro personál, archivní a skladové prostory. Oddělení je navrženo 
s bezbariérovým přístupem.

Předpokládané investiční náklady činí 9,4 mil. Kč vč. DPH. V sou-
časné době probíhá hodnocení veřejné zakázky na zhotovitele 
stavebních prací.

REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY  
– II. ETAPA
Investiční záměr je vyvolán v souvislosti s rozšířením přístrojo-
vého vybavení a poskytovaných služeb zájmového oddělení, vše 
v návaznosti na již uskutečněnou I. etapu, ve které byl umístěn 
přístroj SPECT/CT.

Rozšíření provozu bude navazovat na již fungující provoz stávající 
vyšetřovny SPECT/CT. Do rekonstruovaných prostor II. části budou 
nově umístěny další diagnostické přístroje – přístroj SPECT, Spirit 
a planární kamera.

Dále zde budou nově zřízeny místnosti ovladoven těchto diagnos-
tických přístrojů, kancelář pro techniky oddělení, čekárna pro ne-
naaplikované pacienty a také šatny a sprchy pro personál.

S těmito úpravami rovněž souvisí úprava veškerých instalací – 
rozvodů vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace vzducho-
techniky. Plánovaný účel užívání a provoz bude doplňovat provoz 
oddělení nukleární medicíny ve 4. NP a 1. NP.
Celkové investiční náklady činí 6,8 mil. Kč vč. DPH dle smlouvy 
o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky. Předpokládaný ter-
mín dokončení dle smlouvy: 7. 5. 2018. 

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ D
Aktuálně probíhá investiční akce s názvem „Výměna oken budo-
vy „D“ v Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Chomutov, o. z.“. Při 
této investiční akci dochází k výměně původních dřevěných oken 
za nová, plastová okna – trojskla. Celkové investiční náklady činí 
6,6 mil. Kč vč. DPH dle smlouvy uzavřené na základě veřejné za-
kázky. Předpokládaný termín dokončení dle smlouvy: 6. 4. 2018. 

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ B – POLIKLINIKA A ČÁSTI 
BUDOVY D
Investičním záměrem je výměna oken v pavilonu B v Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z. Při této investiční akci do-
jde k výměně vybraných technicky nevyhovujících oken za nová, 
plastová okna – trojskla. Dále bude provedena výměna v budově 
D v rámci II. etapy. Důvodem obměny je zejména stávající technic-
ký stav oken a související teplotní podmínky v interiéru pracovišť.

Předpokládané investiční náklady činí 2 mil. vč. DPH. Předpoklad 
dokončení realizace v roce 2018.

NOVÝ ZÁVOROVÝ SYSTÉM
Investičním záměrem je vybudování nového závorového systému 
v areálu Nemocnice Chomutov, o. z. Důvodem obměny je technic-
ký stav stávajícího závorového systému, kdy jeho časté poruchy 
a nedostatek náhradních dílů a servisních společností způsobují 
výpadky provozu tohoto systému a neplní tak svůj ekonomický vý-
znam, ale zejména pak regulační prvek automobilového provozu 
a parkovacích ploch pro pacienty v areálu nemocnice. V současné 

době probíhá příprava veřejné zakázky. Předpokládané investiční 
náklady činí 2 mil. Kč vč. DPH. Předpoklad dokončení v roce 2018.

PŘÍSTAVBA DIALÝZY A REVITALIZACE OBVODOVÉHO 
PLÁŠTĚ NA BUDOVĚ H
Předmětem investičního záměru je rekonstrukce a přístavba dia-
lyzačního střediska v 1. NP, zřízení ubytovny ve 2. NP a celkové 
zateplení obvodového pláště budovy stávajícího pavilonu H včet-
ně výměny oken za trojskla v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici 
Chomutov, o. z. Předpokládané investiční náklady činí 50 mil. Kč 
vč. DPH. Probíhá příprava veřejné zakázky na zpracování PD.

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ H
Z důvodu havarijního stavu oken v budově H – pracoviště dialýzy 
– provedla Krajská zdravotní, a. s., výměnu 12 oken v 1. NP.
Cena díla dle veřejné zakázky: 518 811,70 Kč vč. DPH. Výměna 
dokončena dne 5. 12. 2017. 

PŘEMÍSTĚNÍ ZÁKLADNY ZDS DO BUDOVY H
Bylo realizováno přemístění zdravotnické dopravní služby do bu-
dovy H včetně zvýšení statické únosnosti plochy stání vozidel 
zdravotnické dopravní služby v Krajské zdravotní, a. s. – Nemoc-
nici Chomutov, o. z. Celkové investiční náklady činily 504 tis. Kč 
vč. DPH dle smlouvy. Realizace dokončena 12/2017. 

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE DDO V BUDOVĚ B
Investičním záměrem je komplexní rekonstrukce dětského a do-
rostového oddělení v budově B v Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnici Chomutov, o. z. V rámci rekonstrukce dojde k výměně 
povrchů, výplní otvorů, bude instalována nová elektroinstalace, 
nové připojovací potrubí vodovodu, kanalizace a koncová zaří-
zení (toalety, umyvadla apod.). Dále v rámci rekonstrukce bude 
instalována nová VZT, případně dojde k drobné změně dispozice. 
V neposlední řadě budou zřízena hygienická zázemí na pokojích 
včetně vaniček pro kojence. Předpokládané investiční náklady: 
6–7 mil. Kč vč. DPH. V současné době probíhá příprava zadání 
VZ na PD.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

INVESTICE BYLY PODPOŘENY ÚSTECKÝM KRAJEM

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální 
ředitel společnosti Ing. Petr Fiala (vlevo)

Rekonstrukce oddělení nukleární medicíny je v plném proudu 



Kliniky v Krajské zdravotní – Oční klinika
Masarykova nemocnice

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je největ-
ším zdravotnickým pracovištěm v Ústeckém kraji. Statut kliniky získalo oční oddělení 
v roce 2014. Její přednostkou byla jmenována MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Klinika se zabývá celým spektrem oč-
ních chorob od novorozeneckého věku 
až do pokročilého stáří, má 18 lůžek, 
2 operační sály, rozsáhlý ambulantní 
trakt, a v současné době zde pracuje 
11 lékařů a 22 sester.

Oční klinika je vybavena nejmodernější-
mi přístroji pro diagnostiku a léčbu oč-
ních chorob. Operační sály, na kterých 
personál ročně provede přes 2 000 ope-
rací, nám může závidět celý svět. Na kli-
nice probíhá i vědecko-výzkumná čin-
nost a rozsáhlá publikační i pedagogická 
činnost.

Klinika je i součástí traumacentra, lé-
kaři drží pohotovostní službu sedm dní 
v týdnu, 24 hodin denně. Denně fun-
gují všeobecné i odborné ambulance 
(glaukomová, diabetologická, makulár-
ní centrum, elektrofyziologická, dětská 
a pro spe ciální optické pomůcky), které 
jsou připraveny poskytnout pacientům 
komplexní diagnostický a léčebný servis. 
Díky novým přístrojům se navíc podařilo 
zkrátit čekací doby na operace. 

Historie očního oddělení v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se za-
čala psát už krátce po 2. světové válce. 

Za vznik a rozvoj oddělení vděčí primáři 
Hanuši Libickému, který se bezprostřed-
ně po skončení války vrátil do Čech z An-
glie, kam emigroval před nacisty. Svou 
odbornou kariéru spojil s Očním odděle-
ním Masarykovy nemocnice a až do roku 
1977 stál v jeho čele. MUDr. Libický byl 
všestranný operatér, věnoval se celé-
mu spektru očních operací, přednášel, 
publikoval. Svým věhlasem přestoupil 

hranice okresu i kraje. Jeho dlouholetou 
zástupkyní byla MUDr. Kopecká, která 
vedla oddělení v době po jeho nečekané 
smrti až do nástupu nového primáře. Tím 
se stal MUDr. Jan John, CSc., který na od-
dělení přišel z FN Bulovka. MUDr. John 
se zabýval zejména zadním segmentem 
oka, rozvinul laserové ošetření sítnice 
u diabetiků. Působil v Ústí nad Labem 
od podzimu roku 1977 až do roku 1986, 
kdy odešel do důchodu. Po odchodu 
MUDr. Kopecké se stal jeho zástupcem – 
žák primáře Libického – MUDr. Miloslav 
Anders, CSc. MUDr. Anders se věnoval 
oftalmologii v celém rozsahu, byl velmi 
zručný progresivní operatér, zabýval se 
mimo jiné chirurgií slzných cest, dokázal 
v tehdejší NDR obhájit kandidaturu věd. 

Konkurs na primáře po odchodu primáře 
Johna vyhrál MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., 
který odešel z kliniky v Hradci Králové, 
stal se primářem očního oddělení v Tep-
licích a odsud přešel do tehdejší Krajské 
nemocnice v Ústí nad Labem. Primář 
Rozsíval byl nesmírně ctižádostivý a bri-
lantní operatér s obrovským odborným 
přehledem. Nutil všechny své spolupra-
covníky k vědecké a publikační činnosti, 
rozšířil spektrum operací, sám předná-
šel po celém světě, publikoval v impak-
tovaných časopisech, spolupodílel se 
na nejrůznějších monografiích. Ústí nad 
Labem se pro něj stalo přestupní stanicí 
k návratu do Hradce Králové, kde v roce 
1993 nastoupil na pozici přednosty klini-
ky. Byl i předsedou České oftalmologické 

společnosti, postupně se habilitoval na docenta a stal se profesorem očního 
lékařství.

MUDr. Anders na jaře roku 1989 přestoupil na Univerzitní kliniku do Drážďan, 
kde působil až do roku 2006, kdy odešel do důchodu.

Zástupcem primáře se po odchodu Miloslava Anderse stal MUDr. Pavel Su-
šický. Ten se po odchodu prim. Rozsívala v roce 1993 stal čtvrtým pováleč-
ným primářem. MUDr. Sušický dokázal i přes odchod několika lékařek na jiná 
pracoviště udržet chod oddělení tak, jak jej nastavil prof. Rozsíval. Stál v čele 
oddělení i při jeho přestěhování do pavilonu G na Severní Terase. Z primariátu 
odešel po svém zvolení do Senátu ČR.

Ve výběrovém řízení (na podzim roku 2005) uspěla MUDr. Ivana Liehneo-
vá, Ph.D., která začínala v Ústí nad Labem a od roku 1994 pracovala v Teplicích, 
nejprve v pozici zástupce primáře a od roku 1996 v pozici primářky očního 
oddělení. Pod jejím vedením se výrazně rozšířila operativa očního oddělení, 
k čemuž přispělo i otevření dvou nových operačních sálů v architektonicky vel-
mi zdařilé přístavbě pavilonu G na výměníkové stanici. Oddělení se postupně 
vybavilo nejmodernější technikou, díky čemuž se významně navýšily operace 
zadního segmentu oka týmem, který vede zástupkyně přednostky MUDr. Lid-
mila Procházková, Ph.D. Významným úspěchem se stalo dosažení akreditace 
MZ ČR nejvyššího stupně v oftalmologii a získání statutu Makulárního centra 
(zpočátku jako jediného mimofakultního pracoviště v České republice). 

V současnosti provádí Oční klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., celé spektrum nitroočních operací. Ce-
lorepublikového věhlasu dosáhla v chirurgii glaukomu. Provádí ji několika 
metodami, prvenství oční klinika pod vedením primářky MUDr. Ivany Liehneo-
vé, Ph.D., získala za zavedení operace zvané kanaloplastika, operace s využi-
tím nového nitroočního implantátu nebo laserové operace glaukomu s využi-
tím mikropulzní laserové energie.

Prohlédnout si Oční kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., si nedávno mohla i široká veřejnost. Klinika se připojila 
ke Světovému dni glaukomu a na 13. března 2018 si připravila pro širokou ve-
řejnost den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli také nechat změřit nitrooč-
ní tlak. Na čtvrtek 15. března byla v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské 
zdravotní, a. s., připravena pro laickou veřejnost, ale rovněž i pro zdravotníky, 
přednáška lékařů oční kliniky MUDr. Jany Bezděkové, MUDr. Soni Karlovské 
a MUDr. Borise Dobroľubova.

redakce Infolistů

Unikátní operace laserovým přístrojem

Budova oční kliniky v Masarykově nemocnici

Přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., (vpravo) při operaci
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MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
 » 1984 – absolvovala FVL UK Praha 
 »  1984–1993 – Oční oddělení 

Krajské nemocnice Ústí nad Labem, 
ordinářka pro glaukom 

 »  1994–2005 – primářka Očního 
oddělení Nemocnice Teplice 

 »  2005–2014 – primářka Očního 
oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem 

 »  2013 – získání titulu Ph.D.: Vliv 
antiglaukomatik na biomechanické 
vlastnosti rohovky 

 »  2014 až dosud – přednostka Oční 
kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z.

ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE
Los Angeles, Amarillo, Moorfields Eye 
Institut Londýn, oční kliniky Mnichov, 
Nantes, Basel, Yokohama, Würzburg 

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH
Česká oftalmologická společnost 
(opakovaně členka výboru), Česká 
glaukomová společnost (zakladatelka 
a první prezidentka společnosti), Ame-
rická oftalmologická asociace, Evrop-
ská glaukomová společnost, Světová 
glaukomová organizace 

KLINICKÁ PRÁCE
Autorka celé řady přednášek v tuzem-
sku i zahraničí, publikace v českých 
i zahraničních periodicích včetně im-
paktovaných, hlavní investigátor 14 kli-
nických studií, spoluautorka kapitoly 
Glaukom v učebnici očního lékařství 
profesora Pavla Kuchynky, lektorka 
postgraduálních kurzů v oftalmologii, 
výuka na FZS UJEP



Rozhovor se stipendistou – Magistr Pavel Homola je 
v děčínské lékárně hýčkaným kolegou

Nemocnice Děčín

Republikové prvenství – Operace glaukomu 
Masarykova nemocnice
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LÉKAŘI KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI ZAVEDLI 
PACIENTŮM KE SNÍŽENÍ NITROOČNÍHO TLAKU GELOVÝ IMPLANTÁT XEN
Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., uskutečnil pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., další 
unikátní operaci. Jako jedni z prvních v České republice provedli výkon, při kterém 
byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při 
léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vy-
robený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující 
operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních 
komplikací.

si říct, několikanásobně víc než lékaři. 
Samozřejmě, lékař specialista s mno-
haletou praxí tomu slovnímu spektru 
porozumí hodně. Další ale, podle mého 
názoru, už nemůžou tolik podchytit na-
příklad interakce, nežádoucí účinky lé-
čiv i správné nastavení farmakoterapie. 
Bavilo by mě proto s nimi spolupraco-
vat a udělat pro pacienta to nejlepší, co 
jde – připravit správnou farmakoterapii, 
kontrolovat ho a podobně. 

Jste v děčínské nemocniční lékárně jedi-
ný muž. Jak vás kolegyně přijaly?
Přijaly mě dobře. Asi před pěti lety tu 
měly také mužského kolegu, tak to asi 
zase berou jako příjemnou změnu a mají 
to nejspíš jako takové zpestření.

Mgr. Pavel Homola nastoupil po absolvování Farmaceutické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Hradci Králové v listopadu loňského roku do Nemocniční lékárny Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. V dosud čistě ženském kolektivu se ihned 
po svém nástupu stal hýčkanou posilou. Sympatický, hovorný, s vizí svého dalšího 
působení v oboru – takový je mladý muž, který měl už od začátku vysokoškolského 
studia jasno o městě svého prvního profesního angažmá.

Mgr. Pavel Homola nastoupil 
do Nemocniční lékárny Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., 
v listopadu loňského roku

Studoval jste na  Farmaceutické fakultě 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ko-
lik bylo v  ročníku studentů z Ústeckého 
kraje?
Z pěti studentů skončila po studiu větši-
na v Praze. Asi neměli tendenci se do re-
gionu vracet, a proto zvolili studium far-
macie. Těch, co studují lékařské obory je 
daleko víc, proto se jich sem i více vrací.

Proč jste nastoupil právě v Děčíně?
Jsem z Děčína, vystudoval jsem zdej-
ší osmileté gymnázium. Původně jsem 
chtěl do ústecké Masarykovy nemocni-
ce kvůli perspektivě většího profesního 
růstu, je tam zajímavější, pestřejší prá-
ce. Nakonec mi to tu ale sedlo a alespoň 
nemusím dojíždět. Neměl jsem ani ten-
denci jít do ciziny nebo pracovat v jiném 
městě. V Ústeckém kraji se mi líbí, jsem 
tu odmalička a myslím, že se můžu ozna-
čit za patriota.

V  kterém ročníku jste se rozhodl využít 
stipendium od Nadačního fondu Krajské 
zdravotní?
Dozvěděl jsem se o něm na konci dru-
hého ročníku a od třetího jsem si chtěl 
stipendium vzít, ale tehdejší podmínky 

mi to neumožnily. Tehdy ještě platilo, 
že farmaceuti můžou stipendium získat 
až od čtvrtého ročníku. Takže jsem je 
využíval v posledních dvou letech stu-
dia. Navíc se mi podařilo získat také sti-
pendium od Ústeckého kraje, měl jsem 
tedy sedm plus pět tisíc korun měsíčně. 
Takové peníze vám při studiu opravdu 
hodně pomůžou. Všechno bylo spojené 
s tím, že se do Děčína vrátím. Oživil jsem 
postgraduální studium: na začátku jsem 
totiž uvažoval o tom, že budu dělat vědu. 
Ale když jsem zjistil, jaké jsou v Česku 
podmínky pro vědce, řekl jsem si, že zku-
sím lékárenství. Po třetím ročníku jsem 
už věděl, co je nemocniční lékárenství, 
popřípadě klinická farmacie… Proč tedy 
nevyužít stipendia?

Jste na  začátku profesní kariéry. Čeho 
chcete dosáhnout?
Chtěl bych si udělat atestaci v klinické 
farmacii a být klinickým farmaceutem.

Co vás na  klinické farmacii nejvíc 
přitahuje?
Je tam kontakt s pacienty, těmi vážněj-
šími případy. Je tam spolupráce s lékaři 
a člověk využije opravdu to, co umí. Far-
maceuti totiž rozumějí léčivům, troufnu 

Oční klinika se specializuje na chirurgii glaukomu

Pacientovi byl do oka vložen gelový 
implantát XEN ke snížení nitroočního 
tlaku při léčbě primárního glaukomu 
s otevřeným úhlem

Lékařský tým oční kliniky provedl další unikátní operaci

První operační výkony se na ústecké 
oční klinice uskutečnily za účasti ško-
litele Mgr. Michaela Libisellerza z Ra-
kouska. „Operace jsme provedli u pa-
cientů, u kterých medikamentózní léčba 
kapkami nebo předchozí chirurgická 
léčba nedosáhla dostatečného snížení 
nitroočního tlaku. Vzhledem k tomu, že 
naše klinika se specializuje na chirur-
gii glaukomu, přicházejí k nám pacienti 
i z jiných krajů České republiky, první pa-
cient pocházel z Ostravy,“ uvedla před-
nostka ústecké oční kliniky MUDr. Ivana 
Liehneová, Ph.D. 

Gelový implantát XEN byl vyvinut s cílem 
vytvořit podspojivkovou filtraci (vznik 
filtračního polštářku) bez řezu do spojiv-
ky, čímž se snižuje riziko vzniku jizvení. 
„Jedná se o zcela nový přístup chirurgie 
glaukomu, než jsme byli dosud zvyklí. 

Implantát je uložen ve speciálním injek-
toru, vkládá se do oka řezem 1,8 mili-
metru přes rohovku (přední stěnu oka) 
a jehlou injektoru se proniká celou 
tloušťkou stěny oka pod povrch. Vytváří 
se tak permanentní spojení mezi přední 
komorou a podspojivkovým prostorem. 
Pro pacienta je zákrok velmi šetrný, rych-
lý a účinný, dalo by se říct, že se jedná 
o nekrvavou chirurgii glaukomu,“ dodala 
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 

Takže si vás hýčkají? 
Dá se to tak říct (směje se). Ale vážně: 
jsem tady spokojený. Když jsem nastou-
pil na „farmačku“, tedy na vysokou ško-
lu, pochopil jsem, že zdravotnictví obec-
ně je momentálně v rukách žen. Je jich 
víc, je to tak. Na škole to bylo znát, měli 
jsme podobný poměr celých pět let – de-
set ku jedné, takže pro mě žádná změna. 
Domnívám se, že pro kolegyně také ne. 
Myslím, že jsme si sedli dobře.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí



Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala na základě předchozího rozhodnutí 
představenstva společnosti vyhlásil 26. února 2018 páté kolo grantové soutěže v rámci 
Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské 
zdravotní, a. s., na léta 2018 až 2020. 

Ústecká neurochirurgie reprezentovala Evropu 
na Panpacifickém kongresu v americkém Honolulu 

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní vyhlásila 5. kolo interní grantové soutěže  
Krajská zdravotní, a. s.

Zleva předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a tajemník Vědecké 
rady KZ Ing. Martin Zeman, DMS

Prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dala 
o sobě opět vědět na mezinárodním poli špičkové moderní 
medicíny. Evropu reprezentoval přednosta kliniky profesor 
MUDr. Martin Sameš, CSc., spolu s profesorem Mathiesenem 
z Karolinska Hospital ve Stockholmu a s profesorem Mastro-
nardim z Říma.

Panpacifický kon gres je tradičně organizován v ame rickém 
Honolulu pro sdílení zkušeností mezi americkými a japonský-
mi neurochirurgy. Na letošní devátý ročník byli přizváni také 

evropští specialisté spolu s přednostou neurochirurgické kliniky profesorem MUDr. Martinem 
Samešem, CSc. „Japonští a američtí neurochirurgové letos prezentovali současné chirurgické 
přístupy a nové modality ve vyšetřování pomocí magnetické rezonance (ASL, RADAR SPIN echo, 
MPRAGRE) a jejich aplikace v chirurgii karotid, mozkové ischemie a mozkových nádorů,“ při-
blížil hlavní témata prestižního kongresu přednosta ústecké neurochirurgie. 

„Ve dvou zvaných přednáškách jsem referoval o výsledcích operací a endovaskulárního řeše-
ní mozkových aneuryzmat a o vývoji výsledků operací vestibulárních schwannomů od roku 
1968 až do současnosti. V řešení aneuryzmat i vestibulárních schwannomů patří ústecká neu-
rochirurgie k pracovištím s dlouholetou tradicí a výbornými výsledky v České republice a zcela 

srovnatelnými parametry v mezinárodní kon-
kurenci,“ uvedl profesor MUDr. Martin Sa-
meš, CSc.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která 
má působnost nadregionálního specializo-
vaného centra se spádem milionu obyvatel, 
byla ustavena v roce 2007 z tehdejšího ús-
teckého neurochirurgického oddělení. Před-
nostou kliniky je od samého začátku profesor 
MUDr. Martin Sameš, CSc. V letošním roce 
slaví ústecká neurochirurgie 50 let od za-
ložení pracoviště v krajském městě v roce 
1968 tehdejším primářem MUDr. Zdeňkem 
Malým, CSc. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 

Účelem interní grantové podpory Krajské 
zdravotní, a. s., je stimulace vědeckých, 
výzkumných a inovačních aktivit zaměst-
nanců společnosti dle podmínek vyhláše-
né grantové soutěže a podporovány jsou 
zejména projekty vědecké, výzkumné 
a inovační povahy, svým obsahem zamě-
řené na problematiku, která je v souladu 
s vědecko-výzkumným zaměřením pracovi-
ště žadatele, respektive Krajské zdravotní. 
Výsledky projektů přispějí významně k vě-
decko-výzkumné činnosti společnosti, její 
prezentaci a k rozvoji zdravotní péče v ne-
mocnicích Krajské zdravotní, a. s.

„Rozhodnutí vedení Krajské zdravotní 
o podpoře vědecké a výzkumné činnosti 
vlastní interní grantovou podporou pova-
žuji za velmi významný a prozíravý krok 
v historii společnosti. Zařadili jsme se tak 
mezi nejvýznamnější fakultní nemocnice 
v naší zemi a dali jsme jasný signál, že si 
uvědomujeme, že nejlepší investicí pro 
rozvoj je právě investice do vědy a do vzdě-
lání. Máme řadu vynikajících osobností, 
odborníků a týmů. A právě vlastní grantová 
soutěž umožňuje rychlou a pružnou reali-
zaci nových myšlenek a postupů,“ hodnotí 
dosavadní přínos interní grantové podpo-
ry pro rozvoj vědecko-výzkumné činnosti 
předseda Vědecké rady Krajské zdravot-
ní, a. s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice Ústí nad Labem, o. z. 

„Obecně řečeno, lepší systém než grantová 
podpora nebyl dosud vymyšlen. Grantem je 
jasně definován cíl a metoda bádání, roz-
počet a ohraničena je přesně doba řešení. 
Tímto je řešitel doslova tlačen k výsledkům 
a závěrům. V případě nepřesvědčivých vý-
sledků musí po vyhodnocení podporu vrá-
tit, nebo v mírnějším případě nedostane 
v příštích letech další podporu,“ vysvětlil 
profesor Sameš. 

Dosud byly podpořeny desítky projektů, 
do kterých se zapojili nejenom začínající 
i zkušení výzkumníci z nemocnic Krajské 
zdravotní, ale za partnery svého výzkumu 
si zvolili renomovaná pracoviště Akademie 
věd ČR, univerzit a fakultních nemocnic, což 
významných způsobem přispívá k dalšímu 
růstu odbornosti personálu Krajské zdra-
votní, a. s., rozvoji zdravotní péče a vědy 
v regionu. První kolo interní grantové pod-
pory Krajské zdravotní bylo vyhlášeno před 
dvěma lety, 29. března 2016.

Pro interní grantovou podporu již bylo alo-
kováno celkem 15 milionů KČ, přičemž 
v předchozích dvou grantových kolech to 
byla částka 6 milionů Kč s maximální výší 
podpory jednoho projektu 500 000 Kč včet-
ně DPH. Hodnocení prvního grantového 
kola právě probíhá, druhé až čtvrté granto-
vé kolo podporuje a řeší výzkumné projek-
ty do dubna 2019, respektive října 2019 
a března 2020. 

Vědecko-výzkumné práce jsou v současné 
době zaměřovány na vybraná badatelsky 

a společensky závažná témata zejména 
z neurochirurgie, plicního lékařství, onkolo-
gie, anesteziologie, perioperační a intenziv-
ní medicíny, ortopedie, neurologie, vnitřní-
ho lékařství, radiologie a dalších oborů. 

Stěžejní aktivity se týkají mimo jiné výzku-
mu cirkulujících nádorových buněk, sle-
dování vzájemného vztahu funkce srdce 
a ledvin, snížení rizika recidivy mozkové 
příhody, pooperačních komplikací operace 
krční páteře, moderní terapie k terapii po-
škozené chrupavky, spolehlivosti detekce 
mozkových infarktů, vyšetřování pacientů 
v septickém šoku, specifických postupů ul-
trasonografického vyšetření plic, pohrudni-
ce a poplicnice, ultrasonografie a echokar-
diografie při vyšetření srdce.

„Již nyní mohu konstatovat, že jsme byli 
velmi příznivě překvapeni jak množstvím 
projektů, tak jejich kvalitou. Lékaři a speci-
alisté v Krajské zdravotní velmi rychle po-
chopili záměr a smysl grantové agentury. 
Kreativita a solidní kvalita projektů jsou 
důkazem vysokého potenciálu odborníků 
našich nemocnic. Předložené grantové pro-
jekty v souladu s pravidly interní grantové 
podpory byly předloženy z chirurgických, in-
terních i komplementárních oborů. Všech-
ny projekty mají konkrétní klinický záměr. 
Výsledky publikované v recenzovaných ča-
sopisech zkvalitní a zefektivní diagnostiku 
a terapii našich pacientů,“ je přesvědčen 
předseda Vědecké rady Krajské zdravot-
ní, a. s., profesor Sameš. 

Alokace výzvy pro páté kolo grantové sou-
těže v rámci Interní grantové podpory vě-
decké, výzkumné a inovační činnosti za-
městnanců Krajské zdravotní, a. s., na léta 
2018 až 2020 je maximálně 3 miliony Kč 
v závislosti na kvalitě předložených projek-
tů. Maximální výše rozpočtu jednoho pro-
jektu je 500 000 Kč včetně DPH. Je možné 
předkládat žádosti na nové i pokračovací 
projekty. Termín pro podávání projektů 
a žádostí do grantové soutěže – soutěžní 
lhůta – je od 27. února 2018 do 26. břez-
na 2018. Hodnoticí lhůta začíná 27. března 
2018 a končí 26. dubna 2018.

Zahájení řešení podpořených projektů 
bude možné od 27. dubna 2018, ukončeny 
by měly být nejpozději do 27. dubna 2020. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Naše cesta na MaRS, cvičení pro pacienty s roztroušenou 
sklerózou
MaRS je 24hodinový maraton cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich příbuzné, zdravotnický personál i pro širokou veřejnost. 
Jeho hlavním organizátorem je Nadační fond IMPULS. Cvičí se nejen v Praze, ale i v mnoha dalších městech České republiky i v zahraničí. Toto 
cvičení má upozornit na to, že aktivní život, pozitivní přístup k nemoci a včasná léčba pomáhá pacientům zmírnit příznaky nemoci a oddaluje 
její vzplanutí. Organizátoři zároveň chtějí informovat veřejnost o tomto nevyléčitelném onemocnění a pomocí dobročinné sbírky získat pro-
středky na cvičební aktivity a pomůcky, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. MaRS proběhl poprvé v roce 2012. 

Naše cesta na MaRS odstartovala v roce 2014, kdy jsme se zúčastnili maratonu 
v Praze v průhonické sokolovně. Cvičení probíhalo formou kruhového tréninku 
v posilovně a každá skupina cvičila hodinu. Stejně tak jsme to zopakovali i v roce 
2015. V roce 2016 se to ale všechno změnilo. Na prosbu naší paní primářky i praž-
ských fyzioterapeutek jsme se rozhodli uspořádat cvičení u nás v Teplicích. První 
rok jsme cvičili 3 hodiny. Cvičících bylo 70 a výtěžek z akce byl 10 060 Kč. Ani v roce 
2017 jsme nemohli chybět. Cvičili jsme 6 hodin. Cvičících bylo 70 a výtěžek z akce 
byl 6 900 Kč. Všechny finance jsme použili na nákup rehabilitačních pomůcek. 

Letos jsme se sešli 3. března v tělocvičně ZŠ Buzulucká v Teplicích. Čekalo na nás 
10 stanovišť kruhového tréninku. U každého stanoviště byly připraveny student-
ky Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, katedry ergoterapie, pod 
vedením Mgr. Lucie Dončevové a Mgr. Petry Pecharové, a dohlížely na správnost 
našeho cvičení. Před devátou hodinou nás přivítala paní primářka Neurologické-
ho oddělení Nemocnice Teplice MUDr. Marta Vachová a po ní i zastupitel města 
Teplice Ing. Josef Lébr. A pak už nezbývalo nic jiného než se pustit do díla. Jako 
první nastoupil tým neurologického oddělení a pak už následovali naši pacienti, 
jejich rodinní příslušníci, děti a ostatní nadšenci. Atmosféru nám zpříjemnily ukáz-
ky muzikoterapie DDM v Duchcově. Spousta dětí i dospělých se zastavili u stolu ústeckých studentek ergoterapie a vybarvováním mandal rádi 
zapomínali na všední starosti a stres. Účastníci si mohli prohlédnout i moderní rehabilitační systémy od firmy Stargen (robotické rehabilitační 
systémy). Letošního cvičení se zúčastnilo 82 cvičících a výtěžek z akce byl 13 550 Kč. Z těchto peněz vybavíme novou tělocvičnu, která vznikne 
v našich nově zrekonstruovaných prostorách. 

Za výbornou organizaci bych chtěla poděkovat svým fyzioterapeutkám paní Bc. Andree Mareschové a Petře Lohniské, předsedovi teplické re-
gionální organizace Unie ROSKA panu Vladimíru Frühaufovi a regionálním partnerům. Letos už nás podpořit nestihnete, ale bylo by prima vás 
všechny přivítat na 8. ročníku, který se bude konat první víkend měsíce března 2019. Už se moc těšíme. 

Bc. Romana Křížová, vrchní sestra 
Neurologické oddělení, Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Teplice

Tým neurologie
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Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zavítaly už potřinácté, ve čtvrtek 
15. března 2018, přední české krásky. V letošním roce je doprovodili známí čeští modelové, aby malým pacientům všichni spo-
lečně předali drobné dárky v rámci charitativního projektu Krása pomáhá dětem. Poté jejich kroky směřovaly do Sportcentra 
Sluneta na Klíši na slavnostní galavečer, jehož výtěžek letos putuje na novorozenecké oddělení ústecké Masarykovy nemocnice 
a dětské a dorostové oddělení děčínské nemocnice. Organizátorkou akce je Ing. Lenka Kocmanová Taussigová (Miss sympatie 
ČR 2002). Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

DĚTSKÁ ODDĚLENÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ NAVŠTÍVILY MODELKY V RÁMCI 
CHARITATIVNÍ AKCE KRÁSA POMÁHÁ DĚTEM

Předání šeků pro Krajskou zdravotní, a. s.

Generální partneři Hlavní partneři Mediální partneři Další poděkování Módní přehlídkyPartneři

R
A

D

OST i  POHLAZEN
Í

navštívily dětskou chirurgii a stanice dětské klini-
ky,“ doplnil Ing. Petr Fiala.

Tradičním příjemcem daru je Masarykova nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z. Letos získala částku 200 
tisíc Kč, na které se 150 tisíci Kč podílela Nadace 
ČEZ. „Za získané finanční prostředky nakoupíme 
na novorozenecké oddělení pro právě narozená 
miminka nové moderní polohovací postýlky, které 
umožní zdravotnickému personálu a maminkám 
komfortnější péči o novorozence,“ poděkoval ře-
ditel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. 

Dětské a dorostové oddělení děčínské nemocnice 
získalo šek na 130 tisíc Kč. „Peněžní dar využijeme 
na vybavení dětské herny a dalších prostor dětské-
ho a dorostového oddělení. Výtěžek projektu Krása 
pomáhá dětem zpříjemní dětem pobyt v naší ne-
mocnici,“ řekl ředitel zdravotní péče děčínské ne-
mocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA.

Zpěvák Václav Noid Bárta s modely a modelkami  
účinkujícími na 13. ročníku akce Krása pomáhá dětem

Modelky potěšily i pacienty dětské chirurgie

„Jsem velmi rád, že jsem mohl opět zaštítit akci, která ka-
ždoročně pomáhá nemocným dětem, protože si myslím, 
že investice do zdravotnictví je velmi důležitá a investice 
do dětského zdravotnictví je ještě důležitější,“ řekl hejt-
man Oldřich Bubeníček. 

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří 
Novák uvedl, že v letošním roce zásluhou sponzorů putují 
získané finance do dvou našich nemocnic v Ústí nad La-
bem a v Děčíně. „Do rekonstrukcí našich nemocnic a drahé 
zdravotnické techniky můžeme investovat díky důsledné-
mu využívání dotačních titulů a finanční investiční pod-
poře Ústeckého kraje, našeho jediného akcionáře. Také 
příspěvky od soukromých osob nám každoročně pomáhají 
zlepšovat komfort hospitalizovaných pacientů, jejich dlou-
holetá pomoc má pro naši společnost opravdu viditelný 
význam,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala po-
děkoval organizátorce akce Ing. Lence Kocmanové Taussi-
gové a modelkám za podporu dětských oddělení napříč 
celou společností. „Krása pomáhá dětem je největší cha-
ritativní projekt, který již potřinácté přináší dary dětským 
oddělením. Modelky letos při návštěvě zhlédly dětský 
pavilon ústecké Masarykovy nemocnice po dalších eta-
pách rekonstrukce, zavítaly na novorozenecké oddělení, 

Modelky na novorozeneckém oddělení, uprostřed MUDr. Patrik 
Hitka, Ph.D.

Za třináct let konání charitativní módní přehlídky 
Krása pomáhá dětem se organizátorce Ing. Lence 
Kocmanové Taussigové podařilo ve prospěch ne-
mocných dětí získat více než čtyři miliony Kč. „Ač-
koliv letošní ročník nese číslo 13, o kterém se říká, 
že je číslem nešťastným, já díky věrným partnerům 
cítím štěstí. Díky nim se mi vždy tak krásný výtěžek 
podaří věnovat Krajské zdravotní. Získané finanční 
prostředky již třetím rokem putují nejen do ústecké 
Masarykovy nemocnice, ale také do ostatních ne-
mocnic této společnosti. Přesunem přehlídky z ús-
teckého divadla do Sportcentra Sluneta se návštěv-
nost galavečera téměř ztrojnásobila, což mě rovněž 
těší,“ uvedla Ing. Lenka Kocmanová Taussigová.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 
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Nově vzniklé eskortní cely v mostecké nemocnici zajistí všem 
více bezpečí 
Dvě eskortní cely, které vznikly v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., mají 
v České republice prvenství v tom, že budou zároveň k dispozici vězeňské službě – 
Věznici Bělušice a také Policii České republiky. Slavnostní otevření cel se uskutečnilo 
ve čtvrtek 1. března 2018 za účasti Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s., MUDr. Petra Najmana, ředitele zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a zástupců bělušické věznice a Policie ČR.

„Vytvořeno bylo zařízení, do kterého 
investice nebyla tak veliká, ale bude 
sloužit ve prospěch nás všech – jak vě-
zeňské služby a policie, tak našich pa-
cientů i zaměstnanců, kteří díky fun-
gování eskortních cel nebudou tolik 
vystaveni možnému nebezpečí. Na této 
akci se především podílela Věznice Bělu-
šice, do rekonstrukce byli zapojeni čtyři 
odsouzení. Výsledek je na první pohled 
pěkný a dnes můžeme rekonstruované 
prostory slavnostně otevřít,“ řekl Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s. 

„Eskortní cely bude využívat Věznice Bě-
lušice a policie tak, aby vězni přijíždějí-
cí do nemocnice na vyšetření byli mimo 
prostory, v nichž se nacházejí standardní 
pacienti, a nedocházelo tak ke kontak-
tu s nimi a k jejich ohrožení. Místnost 
je poměrně dobře vybavená, jsou v ní 
dvě cely a také telefon, eskortní služba 
tak může zavolat jednotlivá zdravot-
nická pracoviště a zjistit přesný termín 

vyšetření. Výhodou je zde rampa, volný 
příjezd a dá se tu dobře parkovat,“ přiblí-
žil MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Most, o. z.

„Naše vozidla, pokud zde probíhala es-
korta a střežení, doposud blokovala pří-
jezd do nemocnice. Bylo to první, co po-
sádka sanitky nebo pacient viděli, když 

najížděli na příjem a nebylo nejlepší, 
když naši lidé se zbraní se pohybova-
li v této části budovy. My to kvitujeme 
jak ze stránky bezpečnostní, tak i jako 
zázemí příslušníků, ale i kvůli tomu, že 
v ordinaci v tu chvíli zrovna nemusí být 
prostor,“ uvedl plk. Mgr. Roman Mišák, 
ředitel Věznice Bělušice.

K pronájmu místnosti určené k vybudo-
vání cel došlo na základě dohody mezi 
ředitelem zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a ředi-
telem Věznice Bělušice. Krajská zdravot-
ní, a. s., poskytla prostory pro vybudování 
cel a z rozpočtu prostředků na údržbu 
zajistila drobné úpravy a vymalování 
přístupové chodby v hodnotě téměř 50 
tisíc korun. Věznice Bělušice projekt vy-
budování cel financovala z vlastního roz-
počtu, přičemž celkové náklady činily 50 
tisíc korun. Do rekonstrukce byli zapojeni 
čtyři odsouzení, kteří v rámci pracovního 
zařazení pod dohledem zaměstnance 
věznice provedli veškeré práce souvise-
jící s tímto projektem. Rekonstrukce byla 
provedena ve velmi krátkém časovém 
období zhruba jednoho a půl měsíce. 

Dvě nové eskortní cely v mostecké ne-
mocnici bude využívat nejen věznice 
v Bělušicích, ale i Policie České repub-
liky v Mostě. Cílem tohoto projektu je 
především zvýšení bezpečnosti prová-
děných eskort, ale i zkvalitnění podmí-
nek pro příslušníky Vězeňské služby ČR 
a Policie ČR.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nemocnice Most
Setkání primářů anesteziologicko-resuscitačních oddělení

Krajská zdravotní, a. s.
Setkání primářů Anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO) Krajské zdravotní, a. s., se uskutečnilo v úterý 13. února v Tepli-
cích. Přítomni byli MUDr. Irena Voříšková, MUDr. Michal Hanauer, MBA, MUDr. Tomáš Hrubý, MUDr. Miroslav Peleška, MUDr. Daniel 
Nalos a vrchní sestry ARO a kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Primáři se dohodli například na tom, že krajský seminář ses-
ter se bude konat 16. května 2018. Na setkání byl domluven 
předběžný program semináře. Kromě přednášek bude seminář 
rozšířen o programy workshopů. 

Primáři resuscitačních oddělení se dohodli i na vzájemné koor-
dinaci péče o nákladné pacienty. 

Byla také konstatovaná obecná podpora pro implementaci ul-
trazvukových metod v intenzivní péči. Primáři ARO se zároveň 
obrátili na vedení Krajské zdravotní, a. s., s žádostí o finanční 
podporu školicích akcí v ultrazvukových metodách a doplnění 
přístrojové techniky vzhledem k odborné perspektivě a předpo-
kládanému medicínskému a finančnímu přínosu těchto metod.

Příští setkání primářů a vrchních sester bude začátkem června 
2018. Hostitelem bude MUDr. Daniel Nalos.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Generální ředitel Ing. Petr Fiala (vlevo) popřál k získání ocenění 
Osobnost České společnosti intenzivní medicíny za celoživotní 
práci v oboru a významný přínos k jeho rozvoji emeritnímu primáři 
MUDr. Danielu Nalosovi, který bude hostitelem příštího setkání 
primářů ARO

Rozhovor s primářem MUDr. Jiřím Jurčou
Nemocnice Chomutov

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

 od
 15

. 2
. 2

01
8

MUDr. Jiří Jurča 
vykonává funkci primáře ortopedického oddělení.

Nemocnice Chomutov, o. z.

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

Jak dlouho pracujete jako or-
toped? Chtěl jste vždy být léka-
řem? Proč tato specializace?
Jako ortoped pracuji čtr-
náctým rokem. 

Pocházím z lékařské rodi-
ny. Otec je maxilofaciální  
chirurg a matka praktická 
lékařka. Takže jsem byl 
jaksi ovlivněn od dětství, 
i když mě rodiče do ničeho 
nenutili, a naopak mi spíše 
dráhu lékaře rozmlouvali. 
Asi tak od konce základní 
školy jsem byl nicméně 
rozhodnut se touto cestou 

vydat. Už od prvního ročníku medicíny jsem chtěl dělat chirurgii. 
Nejvíce se mi líbila končetinová chirurgie, takže plastická chirur-
gie či ortopedie, pro níž jsem se nakonec rozhodl někdy v 5. roč-
níku medicíny. 

Jak dlouho pracujete na oddělení ortopedie chomutovské nemocnice? 
Krátce. Pouhé 4 měsíce. Přicházím z Ortopedického oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, které mě de facto vy-
chovalo. A jelikož je součástí Krajské zdravotní, a. s., stejně jako 
nemocnice v Chomutově, došlo v důsledku personálních změn 
na ortopedii v Chomutově k tomu, že jsem byl koncem roku 2017 
pověřen vedením. Byla to pro mě zajímavá výzva. Tak jsem ji přijal. 

Jak se vaše práce změnila, když jste se stal primářem oddělení?

Významně. Dříve jsem řešil pouze svou práci, ať už na sále, v am-
bulanci či na oddělení, abych ji dělal zodpovědně a co nejlépe 

ve vztahu k pacientovi, svým kolegům a pracovišti. Nyní mám zod-
povědnost nejen za sebe, ale i za své přímé podřízené a de facto 
celé pracoviště. S tím souvisí nutnost každodenního rozhodování, 
které často není přímo o medicíně, ale o organizaci práce na ce-
lém oddělení. Dále jsem zaznamenal výrazný nárůst administra-
tivní práce. Stal jsem se tak trochu úředníkem. Někdy je to dost 
náročné.

Kolik lidí na oddělení pracuje? Čím je oddělení specifické, čím se může 
pochlubit a co vás naopak trápí?
Jak jsem již řekl, jsem na ortopedickém oddělení v Chomutově 
krátce. Ale stačil jsem se s ním již seznámit a sžít. Oddělení má 
22 lůžek, je tedy menší, ale velmi útulné, řekl bych rodinné. Jak 
jsem poznal, vládne tu v kolektivu velmi pozitivní přátelská at-
mosféra. Nižší a střední zdravotnický personál je plně saturován. 
Naopak lékařský tým je v silném podstavu, i se mnou zde pracuje 
5 lékařů, což je to, co mě nejvíce trápí. 

Jaké zákroky se na oddělení nejčastěji provádějí? 
Spektrum ortopedické operativy je téměř srovnatelné s krajskými 
pracovišti. Až na spondylochirurgii a speciální onkoortopedii prak-
ticky kompletní. Vedle prevence a konzervativní léčby dětských 
onemocnění pohybového aparátu se věnujeme i jejich operační 
léčbě, vyjma novorozenců a kojenců. Provádíme artroskopickou 
operativu ramen, kolen a hlezen včetně rekonstrukčních výkonů, 
endoprotetiku (náhrady kloubů) velkých kloubů jako ramen, kyčlí, 
kolen, ale i menších jako zápěstí, drobných kloubů rukou, hlezen, 
kloubů přednoží. Kompletní chirurgii ruky a nohy co do léčby vro-
zených i získaných onemocnění pohybového aparátu. 

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Zprava: předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák,  
náměstek krajského ředitele pro kriminální službu a vyšetřování Zbyněk Dvořák,   
ředitel Věznice Bělušice plk. Mgr. Roman Mišák a ředitel zdravotní péče 
Nemocnice Most, o. z., MUDr. Petr Najman



Dne 22. ledna 2018 došlo k předání sponzorského daru na klinice urologie a robo-
tické chirurgie. Firma Gentleman Ústí nad Labem – pánské kadeřnictví a holičství 
– vybrala v rámci podpory měsíce Movember finanční dar, který potom ve formě te-
levizního přijímače předala na kliniku urologie a robotické chirurgie. 

Movember je charitativní a každoročně 
se konající genderově zaměřená akce. 
Účelem charity je získání finančních pro-
středků a zároveň zvyšování povědomí 
o zdraví mužů. Měsíc mužské solidarity 
připadá na listopad a symbolika je za-
měřena především na prevenci typicky 
mužského onemocnění, kterým je rako-
vina prostaty. Název charity vznikl jako 
hybridní složenina dvou anglických slov, 
knír (moustache) – vyjadřující typicky 
mužský znak – a listopad (November).

Každoroční celosvětová akce je viditel-
ná už na začátku listopadu, kdy se muži 
oholí a do konce měsíce si nechají růst 

knírek. Záštitu poskytuje nadace Mo-
vember, jejímž cílem je zvýšení povědo-
mí o nemoci prostaty, o potřebě včasné 
detekce. Každoroční preventivní prohlíd-
ky jsou prvním krokem k určení diagnózy 
rakoviny a také základním předpokla-
dem účinné léčby. Celoměsíční vybírá-
ní finančního příspěvku mezi přáteli, 
firmami a sponzory vrcholí předáním 
příspěvku, který bude použit na osvětu 
problematiky rakoviny prostaty. Velice si 
vážíme tohoto daru, který bude sloužit 
pacientům naší kliniky, aby si ukrátili čas 
strávený u nás.

 MUDr. Marek Broul, Ph.D. 
Klinika urologie a robotické chirurgie 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Emergentní delirium (ED) je stav psychomotorického neklidu, percepční poruchy 
a excitace dítěte vznikající po skončení nejčastěji inhalační anestezie. ED se může 
projevit ihned po operaci nebo až do 5 dnů po celkové anestezii. Délka se také liší 
a může trvat i 2 dny po operaci. Vznik a průběh ED je ovlivněn způsobem vedení 
anestezie. Výskyt ED zvýší i vysoká koncentrace Sevofluranu na závěr anestezie. Nej-
vyšší výskyt ED je od kojeneckého do předškolního věku. Výskytu ED lze zabránit 
nebo jeho frekvenci snížit účinnou sedativní premedikací (např. Midazolam).

HODNOCENÍ ED SE PROVÁDÍ STUPNICÍ PEAD 
PEAD ( Paediatric Anesthesia Emergence Delirium score) 

vůbec jen 
trochu

docela 
dost

hodně velmi 
mnoho

ED I Dítě udrží oční kontakt 
s ošetřujícím

4 3 2 1 0

ED I Pohyby dítěte jsou účelné 4 3 2 1 0
ED I Dítě si je vědomo svého okolí 4 3 2 1 0
ED II Dítě je neklidné 0 1 2 3 4
ED II Dítě je neutišitelné 0 1 2 3 4

Lokatelli B.G., Ingelmo P.M., Emre S., Meroni V. et al: Emergence delirium in childern: a compasion of se-
voflurane and desflurane anesthesia using the Paediatric Anesthesia Emergence Delirium scale. Pediatric 
Anesthesia 23 (2013), 301–308 

EMERGENTNI DELIRIUM PŘÍTOMNO PŘI: 
ED ≥ 10 bodů ED I (specifické score) ≥ 9 bodů ED II (nespecifické score) ≥ 5 bodů

Předání nové televize

Příznaky ED jsou neklid, zmatenost, 
agitovanost až agresivita. Nastupuje 
5–10 minut po zastavení inhalace anes-
tetika. Vyskytuje se až u 40 % dětí, nej-
častěji ve věku 2–6 let, zejména u mono 
anestezie inhalačním anestetikem a při 
jeho vysoké koncentraci tam, kde není 
použito sedativum nebo analgetikum.

Existují i příčiny velmi nejasné, jako je 
rychlé probouzení z anestezie do nezná-
mého prostředí, spolupůsobí věk, emo-
cionální nezralost, temperament dítěte, 
úzkostlivost dítěte či rodičů.

Prevencí ED je farmakoterapie – Midazo-
lam, Ketamin, Propofol. Předoperačně by 
měly děti cítit pohodu a jistotu, vhodná 
je přítomnost rodičů v úvodu anestezie 
(záleží na spolupráci a schopnostech 
rodičů), mít s sebou hračky a polštářky, 
důležitá je informovanost dítěte i rodičů. 
V cizině existuje projekt „Virtuální reali-
ta“ (Preview), kde si dítě i rodič formou 

videa na počítači prohlédne prostředí 
operačního sálu, cestu na operační sál 
a postup toho, co se s ním bude dít. 
Může se objevit falešně pozitivní ED, 

zaměněné s nedostatečnou pooperační 
analgezií.

Následky ED ohou být: negativní poope-
rační prožitky, poruchy učení a vštípivos-
ti, porucha rozvoje osobnosti.

Prevencí je behaviorální technika (rodi-
če, přístup, vysvětlení).

Klára Borková a Martina Kratochvílová 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení  

Nemocnice Most, o. z.
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Finanční dar pro Krajskou zdravotní zpříjemní prostředí 
ústecké onkologie Masarykova nemocnice

Nemocnice Děčín
Ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost v děčínské 
nemocnici se stěhuje 

Ambulantní pohotovostní péče pro děti 
a dorost v Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnici Děčín, o. z., se od 1. března 2018 
přestěhovala. Z důvodu rekonstrukce 
budovy O je přemístěna do ambulan-
ce dětského oddělení v budově I (zadní 
vchod).

„Reorganizace pohotovostní služby pro 
dětské pacienty se nijak nedotýká jejího 
dosavadního rozsahu. Služby zajišťují lé-
kaři dětského oddělení a praktičtí lékaři. 
Stejně tak oba segmenty zajišťují službu 

středního zdravotnického personálu. Kromě plánované rekonstrukce vily, kde doposud 
dětská pohotovost fungovala, je důvodem jejího přesunu soustředění péče o dětské 
pacienty do jednoho místa a lepší zajištění v případě jejich hospitalizace, což i zefek-
tivní práci především středního zdravotnického personálu,“ vysvětlil MUDr. Michal 
Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Ambulantní pohotovostní 
péče pro děti a dorost 
v Krajské zdravotní, a. s.  
– Nemocnice Děčín, o. z.:

Telefon: +420 412 510 555 

ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí  17.00–20.00 
Úterý  17.00–20.00 
Středa  17.00–20.00 
Čtvrtek  17.00–20.00 
Pátek  17.00–20.00 
Sobota  9.00–18.00 
Neděle  9.00–18.00 
Svátky  9.00–18.00

Členové kapely The Boom předali v sobotu 17. února zástupcům Onkologického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
šek v hodnotě 50 tisíc korun. Kapela ústeckou onkologii dlouhodobě finančně 
podporuje, celkem jí od roku 2010 věnovala z vánočních charitativních koncertů 
360 800 korun.

Primářka MUDr. Martina Chodacká 
uvedla, že získané finanční prostředky, 
stejně jako v předchozích letech, budou 
využity k dalšímu dovybavení interiérů 
pro zpříjemnění pobytu onkologických 
pacientů jak na ambulantním úseku, tak 
i na lůžkové části onkologického oddě-
lení. Celý pavilon prochází od roku 2014 
postupnou rozsáhlou rekonstrukcí. „Pe-
níze získávané z vánočních charitativ-
ních koncertů kapely The Boom nám již 
několik let pomáhají zlepšovat prostředí 
zejména na našich lůžkových stanicích, 
což má pozitivní vliv na psychiku našich 
hospitalizovaných pacientů. Moc si této 
dlouhodobé finanční podpory od členů 
kapely vážíme,“ řekla MUDr. Martina 
Chodacká.

Díky 27. vánočnímu charitativnímu kon-
certu kapely The Boom, který se konal 
16. prosince 2017 v ústeckém Domě 
kultury, putuje letos ve prospěch Onko-
logického oddělení Masarykovy nemoc-
nice celkem 100 tisíc Kč. „Šek na pade-
sát tisíc korun od našeho dlouholetého 

podporovatele, firmy Adler, byl předán 
v prosinci přímo na koncertě. Dnes jsme 
předali šek na dalších padesát tisíc ko-
run, které jsou získané ze vstupného. 
Finanční prostředky na ústecké odděle-
ní onkologie věnujeme od roku 2010,“ 
uvedl frontman kapely The Boom Pavel 
Nepivoda.

Komplexní onkologické centrum (KOC) 
Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
ve spolupráci s Onkologickým odděle-
ním Nemocnice Chomutov, o. z., zajišťu-
je kompletní péči o onkologické pacienty 
v regionu. Jedná se o jediné pracoviště 
svého druhu v Ústeckém kraji, které se 
věnuje zejména radiační onkologii a kli-
nické onkologii, podpůrné a paliativní te-
rapii, dispenzarizaci nemocných v rámci 
oboru a zajišťuje aplikaci biologické léč-
by pro pacienty celého regionu. Součástí 
ústeckého pracoviště je paliativní ambu-
lance s mobilním hospicem a onkologic-
ká ambulance Nemocnice Teplice. Všech-
na tato pracoviště spadají od 1. 7. 2013 

pod jeden primariát. V rámci Nemocnice 
Most funguje onkologická ambulance se 
zaměřením na dispenzarizaci a systémo-
vou léčbu (s výjimkou cílené léčby), kte-
rá má svůj samostatný primariát. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 

MUDr. Martina Chodacká a Pavel Nepivoda

Nová televize zpříjemní pacientům léčebný čas
Masarykova nemocnice

Pediatrické emergentní delirium 
Nemocnice Most

Budova I děčínské nemocnice
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Dárky pro Krajskou zdravotní zpříjemní pobyt dětem 
na ústecké dětské klinice

Masarykova nemocnice
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KRUŠNÉ HORYTEPLICE

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA. 

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice
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 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?
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Dárky v hodnotě pět tisíc korun věnovala Bc. Pavlína Pittnerová zdravotnickému personálu Dětské 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. Pře-
dání proběhlo ve čtvrtek 8. února 2018 v prostorách ústeckého Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti.

 „Přihlásila jsem se do soutěže KiK Tvář roku 2017, kdy jsem se do-
stala až do finále mezi osm účastnic. Jako finalistka jsem dostala 
možnost vybrat si jeden charitativní projekt. Rozhodla jsem se po-
moci ústeckému Centru vysoce specializované hematoonkologické 
péče pro děti. Nakoupili jsme konvice, deky, povlečení a další věci, 
abychom malým pacientům zpříjemnili pobyt v nemocnici,“ uvedla 
Bc. Pavlína Pittnerová z Chlumce.

Dárky udělaly zdravotníkům obrovskou radost. „Jsem vděčná a ráda 
za každou podporu pro naší dětskou kliniku, zejména pro onkolo-
gicky nemocné. Velké díky patří paní Pittnerové,“ dodala vrchní ses-
tra ústecké dětské kliniky Mgr. Marie Lulková.

Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti při Dětské klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je regionálním centrem 
pro léčbu vybraných typů leukémie. V průměru se zde léčí 4 nové případy leukémie u dětí za rok.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 

Bc. Pavlína Pittnerová předává dárky dětem

Mirror Therapy u pacientů po centrální mozkové příhodě 
(CMP)
(POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA)
Paralýza způsobená CMP je považována za výsledek porušení capsuly interny. 
Během prvních dnů či týdnů po CMP dochází k edému bílé hmoty mozkové, kte-
rý způsobuje dočasné přerušení přívodu corticofugálních signálů. Tato změna má 
za následek naučenou paralýzu, která nemizí ani potom, co otok bílé hmoty mozkové 
odezní. Může se jednat o obdobu naučené paralýzy, která se objevuje u fantomové 
končetiny. Na základě této domněnky se vědci domnívají, že zrcadlová terapie může 
urychlit zotavování u hemiparéz po CMP.

Terapie má v tomto případě vliv na pod-
poru distální funkce horní a dolní kon-
četiny při počáteční plegii pacienta, 
na redukci sensibilního deficitu, he-
mineglectu a centrální bolesti po CMP. 
U spastické formy se efektu nedosahuje.

Terapie probíhá tak, že zrcadlo je umís-
těno mezi horní končetiny pacienta kol-
mo k sagitální ose těla. Odrazová plocha 
zrcadla směřuje ke zdravé horní končeti-
ně. Pacient tedy pozoruje pohyby zdravé 
končetiny, což je přesně vjem, který po-
třebujeme získat.

Během Mirror Therapy lze využít dvou 
přístupů, unimanuálního a bimanuál-
ního, tedy přístupy, v nichž je zapojena 
buď jedna nebo obě končetiny. Unima-
nuální přístup je volen v případě, že po-
stižená horní končetina není schopna 
se motoricky zapojit. Postižená horní 
končetina je volně uložena za matnou 
stranou zrcadla a nevykonává žádný po-
hyb. Tera peut může zaznamenat slabou 
fascikulaci na postižené horní končetině 
či náznak provádění pohybu, odpovída-
jícímu motorické aktivitě zdravé horní 
končetiny. Poté se může přistoupit k bi-
manuálnímu přístupu. Některé stavy 
pacientů jsou natolik dobré, že můžeme 
zvolit ihned bimanuální přístup. Ten je 

prováděn oběma horními končetinami 
aktivně. Do postižené horní končetiny 
je časem vkládána stejná pomůcka jako 
do zdravé a končetiny vykonávají stejný 
pohyb. I když méně funkční končetina 
neprovádí pohyb v plném rozsahu nebo 
zcela funkčně, pacient skrze vizuální ilu-
zi dostává informace pouze o kvalitním 
pohybu. Během bimanuálního přístupu 
dochází i k vědomé kontrole motori-
ky postižené horní končetiny, i když se 
na ni pacient přímo nedívá.

PRŮBĚH TERAPIE
 » Při prvním sezení objasníme pa-

cientovi obsah a cíl terapie, demon-
strujeme principy terapie.

 » Zajistíme stabilní sed pacienta.
 » Zajistíme stejné nastavení zdravé 

ruky jako u postižené – srovnáme 
bez zrcadla.

 » Pacient začíná pozorováním ruky 
v zrcadle, aby došlo k vědomé vizua-
lizaci jako postižené končetiny.

 » Zkouška senzoriky – postupně snižu-
jeme intenzitu, využíváme různé ma-
teriály, hledáme vzruch, který pacient 
cítí i na druhé straně.

 » Začínáme s pohybem nepostižené 
končetiny – rozsah pohybu se řídí 

podle aktivních pohybových možnos-
tí postižené končetiny – zůstáváme 
u drobných pohybů, pokud se posti-
žená končetina nehýbe vůbec.

 » Pacient začíná s malými, jednoduchý-
mi základními pohyby jednostranně, 
bez pomůcek – stírací pohyby, pohy-
by prstů, pronace, supinace atd.

 » Rozsah pohybu stupňujeme po-
malu – buď pacient provádí pohyb 
oboustranně aktivně, nebo může-
me podporovat pohyb na paretické 
straně.

 » Lépe začínat jednostranně, poté 
oboustranně. Pokud ztěžujeme 
cvičení, je lepší opět začít cvičit 
jednostranně.

 » Postižená končetina stanovuje dávku 
– tedy druh pohybu, tempo, rozsah 
pohybu.

 » Trvání terapeutické jednotky závisí 
na pacientovi dle jeho schopnos-
ti koncentrace a pozornosti. Stačí 
7–10 minut 2–3 denně, jiné zdroje 
uvádějí 20–30 minut 1x denně. Lepší 
jsou ale kratší úseky pro náročnost 
na koncentraci pacienta.

 » Dostatečná výše počtu opakování 
a přizpůsobení úkolu na aktuální vý-
konové úrovni pacienta.

 » Při mírné paréze začínáme od jed-
noduchých základních pohybů, poté 
stupňujeme v závislosti na aktivní 
úrovni pacienta. Cviky s pomůckami 
jako molitanové míčky a ježci o růz-
ných velikostech a tvrdostech, over-
bally, terapeutická hmota, gumičky 
na prsty, předměty ADL, které lze po-
užít oboustranně jako skleničku, ta-
líř, mýdlo, pastu na zuby... Čím kom-
plexnější cvičební úkoly, tím více se 
však zmenšuje zrcadlová iluze.

 » Ukončení léčby nastává v okamžiku, 
kdy je pacient připravený na reálnou 
situaci, nebo pokud provede několik 
trénovaných pohybů znovu bez zrca-
dla, výjimku tvoří pacienti s plegic-
kou končetinou.

Bc. Martina Rakovská 
Nemocnice Děčín, o. z.

Nemocnice Děčín

Ilustrační foto



Masarykova nemocnice a Nemocnice Děčín
JAK JSEM NAVZDORY VŠEMU NEUMŘEL. PODĚKOVÁNÍ NEMOCNICÍM V ÚSTÍ NAD LABEM A V DĚČÍNĚ. 
Před dvěma týdny jsem měl infarkt. Proběhlo to 
fajnově. Prostě si tak jdu a najednou bolest na pr-
sou. A bolest ošklivá. Nepříjemná, která nejde 
odehnat. Snažil jsem se ji dvě hodiny rozchodit, 
řka si – chřipku jsem rozchodil i infarkt rozchodím. 
No, nešlo to tak, jak jsem si plánoval. Bolest byla 
intenzivní a stále vzrůstala, nepřestávala. Po dvou 
hodinách jsem se tedy odhodlal zvednout telefon 
a nesměle poprosit o pomoc. Bolí, bolí to, přijeďte 
mě, prosím, utlouct svou odborností.
O půlnoci přifrčela rychlá pomoc. Nahodili mi mě-
ření EKG a řekli – jede se. Za chvíli jsem byl na sále, 
tepnou v ruce mi hnali drátek kamsi k srdci a vyztu-
žili ucpanou cévu. Bolelo to, no jako kráva. Ve tři 
hodiny s ránem už mě krásné a hodné sestřičky 
krajské nemocnice v Ústí nad Labem ukládaly 
na lůžko JIPky, přistrčily bažanta a pravily – žij. A já 
žil. Jako spolupacienty jsem si užíval tří vtipných 
pánů, kteří si na JIPku objednávali pizzu, vyprávěli 
si vtipy a hlomozili na celou nemocnici. Sranda to 
byla.
Druhý den jsem proležel, prospal, proumíral. Nic 
už nebolelo, jen trochu vědomí toho, že hrob ode 
mě byl na dosah ruky. Každou chvíli mi odebírali 
krev, měřili EKG, starali se o mě jako o miminko. 
Jediné utrpení mi tak způsoboval bažant a povin-
nost jej používat. Třetí den ráno koupel s asistencí 
sestřičky („co se stydíte, já už jich viděla“) a hned 
do sanity a převoz do děčínské nemocnice na běž-
né lůžko. To bylo úterý.
Ve středu ráno už jsem doktorku rozzuřil
Ve středu ráno při vizitě už jsem paní doktorku 
Hanu Martincovou rozzuřil. To víte, bylo mi hej, nic 
nebolelo, měl jsem pocit, že můžu jít lámat skály. 

A tak hned – paní doktorko, já vám podepíšu re-
verz, já tu nebudu, já mám moc práce. Paní dok-
torka mi srdnatě oponovala, vysvětlovala, trpělivě 
mi dokazovala, že lámat skály prostě nemůžu. Ko-
nec, mládí skončilo, teď jsi kardiak, vidina hrobu 
se zkrátka přiblížila, viděl jsem. Paní doktorka byla 
profesionální, ale zároveň lidská. Velmi lidská. 
Zklidnila mé touhy po svobodě. Ve čtvrtek ráno, 
při velké vizitě, pak doporučila mé propuštění. 
Ve čtvrtek odpoledne už jsem stepoval před dveř-
mi, za kterými jsem objevil mou téměř kolabující 
krásnou paní, která byla přesvědčena, že jsem se 
jal v nemocnici zemřít.
Velký dík dvěma špitálům a třem sanitkám
Tímto chci moc poděkovat za rychlou a profesio-
nální péči o mé bídné tělo. Lidé v sanitkách byli 
moc milí, hovorní (byla to doslova akce Bororo, 
protože mě ve výsledku převážely tři sanitky, pře-
hazovaly si mě jako horký brambor, jelikož do ci-
vilizace je to od nás daleko a na celou oblast tu 
je jen jedna „rychlá“, tak mě musely postupně 
přebrat další dvě sanitky). Chci poděkovat lékařům 
z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kterým 
jsem vyrušil noční směnu svým úpěním a nutnos-
tí ho umlčet rychlým a profesionálním zákrokem 
na sálu. Sestřičkám na kardiologické JIPce, které 
prostě byly na pravém místě. A samozřejmé léka-
řům samotné JIPky, kteří mě střežili.
V děčínské nemocnici patří mé velké poděkování 
MUDr. Haně Martincové. Poradila si nejen s mým 
zdravotním stavem, ale i s mou vzpurnou osobou. 
U paní doktorky to je nutné brát jako heroický vý-
kon, protože ukrotit zdravotní stav, to je, ve srovná-
ní s ukrocením mé osoby, brnkačka. A ano, pokud 

toto paní doktorko kdy budete číst – vaše povely 
plním, vašich rad si vážím a za svou touhu pode-
psat reverz se omlouvám. Jsem jako divoké zvíře. 
V kleci úpím. Přesto jsem Vám nesmírně vděčný, že 
jste tam, kde jste. Děláte nádhernou práci a děláte 
ji výborně.
Sestřičky děčínské nemocnice byly moc hodné, 
vtipné, všímavé, ohleduplné. Kdybych byl ředi-
telem nemocnice, hned bych jim nasázel takové 
prémie, že by mohly jet na dovolenou na Bahamy 
třeba i na půl roku. Dělají práci, která není hezká. 
Musí se rýpat v lidech, řešit jejich tělesné pochody, 
být po ruce lidem, kteří už leckdy prostě nemůžou. 
A ač v mnoha ohledech jejich práce není příjemná, 
dělají ji s láskou a pečlivě. Sakra, proč se těmto 
lidem nedává státní vyznamenání. Vždyť oni sku-
tečně pracují a pracují pro člověka. Byla velká čest 
být v jejich péči. Děkuji.
Akorát ta kuchyně...
Za jediné, za co poděkovat schopen nejsem, je 
kuchyně. Ta byla v obou nemocnicích velmi ex-
perimentální. V ústecké nemocnici na JIPce zvo-
lal jeden z mých kardiologických spolupachatelů 
po předložení večeře – fuj, pávi v máku – a objed-
nal si dovoz pizzy. Ono to jídlo vypadalo skutečně 
jako páv… v máku. A chutnalo to ještě hůř. Ale o to 
v nemocnic nejde, mhuřme oka nad kuchyní ne-
mocnic. Díky nim občas přežijeme náš život k ne-
přežití. Díky nemocnicím, nikoliv díky kuchyním.
Za dobu pobytu v nemocnicích jsem přečetl Kámen 
mudrců od Ankera Lankera. Je to krásná kniha. 
Dobrá na umírání. Ještě lepší na zmrtvýchvstání. 
Ovšem doporučuji ji i do běžného žití.

Štěpán Chába 

Nemocnice Teplice
Vážený pane generální řediteli, vážený pane řediteli,
chtěla bych stejně jako v loňském roce vyjádřit poděkování za vzor-
nou péči, která mi byla poskytnuta závěrem loňského roku při mé 
hospitalizaci na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice 
v Teplicích, zdravotnickým personálem tohoto oddělení pod vede-
ním prim. MUDr. Lukáše Pondělíčka.
Vstřícný a profesionální přístup je zde standardem u personálu to-
hoto oddělení na všech úrovních. Péči na tomto oddělení opravdu 
mohu každé pacientce doporučit. 

S pozdravem  
Ing. Dorothea Kresslová, Všechlapy

Nemocnice Chomutov
Vážený pane primáři,
ráda bych napsala pár slov ke svému pobytu u Vás na oddělení. Má hospitalizace byla 
krátká a situace pro mne velmi nepříjemná.
Navzdory nepřízni „osudu“ musím vzdát hold Vaší práci a kolektivu. Ač jsou pro vás 
tyto zákroky a jim podobné na denním pořádku, setkala jsem se s profesionalitou, em-
patií a neuvěřitelnou vstřícností, jak ze strany Vaší, tak ze strany sestřiček i sanitářů 
(kdo by řekl, že cestou na sál se budu smát vtípkům sanitáře… bylo to ulevující). Máte 
skvělý tým, čehož si nesmírně vážím. Mnohem lépe se snáší strasti dané chvíle.
Mé psaní mohlo přijít již dříve, ale věřím, že na pochvalu a slova díků není nikdy pozdě.
I nadále budu vřele doporučovat Vaše oddělení našim pacientkám.
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Lymfotaping
Nemocnice Most

Lymfotaping je speciální technika, která dlouhodobě podporuje lymfatický systém. Urychluje regeneraci 
a rehabilitaci po úrazech, operacích, odstraňuje lymfatické otoky.

Podporuje imunitní systém a má nenahraditelný relaxační i kosmetický účinek. 
V neposlední řadě působí také analgeticky, čehož lze s úspěchem využít při 
léčbě některých akutních i chronických bolestivých stavů. Lymfotaping využívá 
jako funkční prostředek pružnou kinezio pásku, která při správném nalepení 
podporuje krevní oběh a lymfatický systém. Po celou dobu aplikace probíhá 

v místě nalepení i v okolí jemná lymfodrenáž, zvýšené prokrvení a aktivace analgetického systému. 
Účinek této techniky je vzhledem k její jednoduchosti naprosto nedostižný. Její neinvazní podstata 
zaručuje pro klienty bezpečnost a nízkou zátěž.

ZÁKLADNÍ INDIKACE LYMFOTAPINGU:
1. prodloužení účinku lymfodrenáže
2. dlouhodobá podpora lymfatického systému
3. úleva od bolesti
4. odstranění otoků
5. urychlení regenerace po úrazech
6. urychlení regenerace po operacích
7. podpoření rehabilitačních technik
8. obnovení hybnosti končetin
9. odstranění křečovitých stavů

Stanislava Pečarková, DiS., Rehabilitační oddělení  
Nemocnice Most, o. z.

Poděkování od pacientů
Masarykova nemocnice

Chtěla bych poděkovat za vzornou péči a provedenou operaci 
na hrudní chirurgii. Velký dík patří MUDr. V. Malému, který s ko-
lektivem provedl náročnou operaci mému manželovi Václavu 
Zichovi.

Velký dík také patří střednímu personálu za vzornou péči. Myslím 
si, že tento příkladný přístup MUDr. Malého by měl být příkladem 
pro ostatní lékaře. Pan doktor i ve svém volnu přicházel na oddě-
lení kontrolovat stav pacientů. Je vidět, že tento lékař své poslání 
beze zbytku plní.
Zároveň odesílám poděkování na Krajskou zdravotní na minister-
stvo zdravotnictví. Moje přání je jen více takových lékařů, můžete 
být na vaše lékaře a střední personál právem hrdí. 

S pozdravem Jaroslava Zichová

Nemocnice Děčín
Vážený pane řediteli.
Ve Vašem nemocničním zařízení jsem by hospitalizován od 26. 1 do 31. 1. na JIP interního 
oddělení a poté na lůžkové části interny do 2. 2. 2018.
Dovolte mi vyjádřit velké poděkování a úctu před Vaším zdravotnickým zařízením. Péče 
o pacienta byla na velmi vysoké úrovni, počínaje vysoce lidským a profesionálním přístu-
pem pana MUDr. Turečka a celého sesterského obsazení JIP a paní primářkou MUDr. Kall-
münzerovou konče. Na lůžkovém oddělení interny potom panem MUDr. Richardem Hósem 
a MUDr. NGuyen Tien Hao včetně celého kolektivu sester.
Vzorná čistota obou oddělení, služby na vysoké úrovni, chutné jídlo, lidský přístup k pa-
cientovi a účinný profesionální lékařský postup byly skutečnosti mého pobytu ve Vaší 
nemocnici.
Opětovně vyjadřuji velikou úctu a poděkování a dle zdravotních potřeb jistě požádám 
o hospitalizaci opět ve Vaší nemocnici.

S úctou Ing. František Ponikelský

Osobnosti české medicíny – MUDr. Michael Stern, MBA
Masarykova nemocnice 

V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠEL O SIMULACI V MEDICÍNĚ ANESTEZIOLOG 
MICHAEL STERN
Téma „Simulace v medicíně“ zaujalo posluchače další z řady přednášek cyklu 
„Osobnosti české medicíny“. Primář Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady v Praze MUDr. Michael Stern, MBA, přednášel mi-
nulý týden ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem. Doktor 
Stern přijal pozvání kolegů z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medi-
cíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

„Téma je simulace, tedy nácvik různých 
situací pro zdravotníky, ať už jsou to 
lékaři nebo sestry, tak, aby například 
byli připraveni na reálný medicínský 
život. Máte-li totiž vše správně nasta-
vené, dává vám to jedinečnou možnou 
zpětnou vazbu. Normálně se člověk při 
medicínských činnostech nevidí, ani ne-
slyší. Ale když máte dobře vybavenou 

laboratoř, můžete vidět, jak fungujete 
ve stresu, v komunikaci v týmu. Je to 
právě hodně o netechnických dovednos-
tech, které by měly být cvičeny, ale zatím 
moc cvičeny nejsou. Myslím si, že tak 
existuje velký prostor k tomu, abychom 
v tomto ohledu pokročili,“ přiblížil zamě-
ření své přednášky doktor Michael Stern.

MUDr. Michael Stern, MBA, je členem 
Sekce simulační medicíny při České 
společnosti anesteziologie, resuscita-
ce a intenzivní medicíny, která vznikla 
v roce 2015 vzhledem k pokroku a vývoji 

počítačově podporované lékařské simu-
lace. Je i předsedou pracovní skupiny 
simulační medicíny, která byla ustave-
na v roce 2016 kvůli potřebě sjednotit 
úsilí jednotlivých pracovišť, kde se paci-
entské simulace provádějí nebo budou 
provádět.

Další osobností, která přijede přednášet 
do Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, bude 10. dubna Mgr. Jana Heřma-
nová, Ph.D.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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V. KRAJSKÁ KONFERENCE SESTER
středa 25. dubna 2018, od 9 h 
(registrace od 8 h) Motto: Jsme jedné krve…
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, budova B 
(s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem

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, tel.: +420 477 114 146.

V. KRAJSKÁ KONFERENCE SESTER
Motto: Jsme jedné krve…

středa 25. dubna 2018, od 9 h (registrace od 8 h)
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem. 

www.kzcr.eu/konference/sestry2018

Konference probíhá pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, 
hejtmana Ústeckého kraje a pod záštitou
Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.

Odborný garant:
Mgr. Markéta Svobodová,
hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: marketa.svobodova@kzcr.eu.

Účastnický poplatek: 
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku. 
Ostatní účastníci:  200 Kč vč. DPH. 
Poplatek se vybírá při registraci (hotovost/platba kartou).
Součástí konference je občerstvení. 

Konference probíhá pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. Petra Fialy, generálního 
ředitele Krajské zdravotní, a.s.

Odborný garant:
Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra 
Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: marketa.svobodova@kzcr.eu

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Účastnický poplatek:
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.:  bez poplatku
Ostatní účastníci:  200 Kč vč. DPH
Poplatek se vybírá při registraci 
(hotovost/platba kartou).
Součástí konference je občerstvení.
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KRAJSKOU DERMATOVENEROLOGICKOU 
KONFERENCI pátek 27. dubna 2018, 13–17 h (registrace od 12.00 h)

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, tel.: +420 477 114 146. 

KRAJSKOU DERMATOVENEROLOGICKOU 
KONFERENCI 

pátek 27. dubna 2018, 13–17 h (registrace od 12.00 h)   
 
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem 
 
Odborný garant:  
prim. MUDr. Olga Filipovská, 
Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,  
e-mail: olga.filipovska@kzcr.eu 
 
Účastnický poplatek: bez poplatku  

 

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

Součástí konference je občerstvení. 
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Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,  
Vás zve na   

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

Odborný garant:
prim. MUDr. Olga Filipovská,
Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: olga.filipovska@kzcr.eu

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Účastnický poplatek: bez poplatku
Součástí konference je občerstvení.

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

Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, budova B 
(s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem

www.kzcr.eu/konference/hema2018

ÚSTECKÝ HEMATOLOGICKÝ DEN
čtvrtek 19. dubna 2018 od 9.30 h – Hotel & Restaurant Větruše v Ústí nad Labem

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

ÚSTECKÝ HEMATOLOGICKÝ DEN 
čtvrtek 19. dubna 2018 od 9:30 h 
Hotel & Restaurant Větruše v Ústí nad Labem  

 
Záštitu nad akcí převzal MUDr. Josef Liehne,  

ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
 

Odborný garant: 
prim. MUDr. Jana Ullrychová, 

Oddělení klinické hematologie 
Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,  

e-mail: jana.ullrychova@kzcr.eu 
 
 Účastnické poplatky: 

Přednášející a zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku  
Ostatní účastníci: 400 Kč vč. DPH (včetně oběda) 
Poplatek za oběd pro zaměstnance KZ, a.s.: 100 Kč vč. DPH 
Součástí konference je občerstvení. 
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou. 
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Oddělení klinické hematologie  

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

 
Konference je zařazena do kreditního systému  

dle platné legislativy pro lékaře.  
 

Záštitu nad akcí převzal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci: 400 Kč vč. DPH (včetně oběda)
Poplatek za oběd pro zaměstnance KZ, a.s.: 100 Kč vč. DPH
Součástí konference je občerstvení.
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou.

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

Odborný garant:
prim. MUDr. Jana Ullrychová,
Oddělení klinické hematologie
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: jana.ullrychova@kzcr.eu

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
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datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. 
Středisko konferenční a marketingové podpory 

místo konání

4.–5. 4. 2018 IX. ročník konference Emergency 2018 UJEP Kampus – zelená 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

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

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

3. 4. 2018 Centrální žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II
3. 4. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
4. 4. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

09. 4. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
10. 4. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
10. 4. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
11. 4. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
11. 4. 2018 Relaxačními technikami proti stresu a syndromu vyhoření Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
16. 4. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
17. 4. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
18. 4. 2018 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
23. 4. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
24. 4. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
24. 4. 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

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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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 oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2018–2019 

studenti 4. a vyššího ročníku 
vysokoškolského 

prezenčního studia 
v oborech 

lékař, farmaceut

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia 

v oborech všeobecná sestra, 
fyzioterapeut, 

zdravotnický záchranář

studenti 4. ročníku 
středoškolského prezenčního 

studia v oboru
zdravotnický asistent, 

praktická sestra

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia 

v oboru radiologický asistent

studenti 3. ročníku 
středoškolského

prezenčního studia 
v oboru

zdravotnický asistent, 
praktická sestra

7 000 Kč/měsíc

5 000 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

4 000 Kč/měsíc

2 000 Kč/měsícStipendium je určeno na úhradu 
nákladů spojených se studiem.
Žádosti o poskytnutí stipendia je možné 
posílat do 31. března 2018 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., 
Úsek řízení lidských zdrojů,
Sociální péče 3316/12 A, 
401 13 Ústí nad Labem 
(obálku označte „Stipendium“).

Bližší informace lze získat 
u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121 
nebo e-mail: 
helena.klatovska@kzcr.eu.
Podmínky programu, formulář 
žádosti a vzor smlouvy naleznete na 
stránkách:
www.kzcr.eu/nadacni-fond/


