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v září si připomeneme jedenácté výročí od vzniku společnosti Krajská zdravotní (KZ), která je s dnešními 6 900 pracovníky zaměstnavatelským lídrem v Ústeckém kraji a s pěti
nemocnicemi a dalšími pracovišti patří k největším zdravotnickým zařízením v České republice. Letošní rok je ovšem
ve znamení kulatých výročí KZ, která se snažíme také náležitým způsobem připomenout i veřejnosti. Desetiletí úspěšného rozvoje bude mít v září za sebou centrum robotické chirurgie v ústecké Masarykově
nemocnici. V dnešní největší nemocnici KZ slaví letos 50 let jako samostatný obor
neurochirurgie. V obou případech jde v současnosti o špičková medicínská pracoviště
na úrovni fakultních nemocnic.

Krajská zdravotní má v chomutovské nemocnici magnetickou
rezonanci
Nemocnice Chomutov
Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., má pro své pacienty připraveno zcela nové
pracoviště. V přízemí pavilonu C je umístěn vysoce specializovaný přístroj – magnetická rezonance (MR). V rámci Krajské
zdravotní, a. s., (KZ) jde o v pořadí již třetí pracoviště pro MR, po Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde jsou MR dvě
(1,5 T a 3 T) a Nemocnici Teplice. Chomutovská MR bude celkově čtvrtým pracovištěm v Ústeckém kraji.

O další krok blíž jsme k získání statutu centra komplexní kardiovaskulární péče, o něž
KZ dlouhodobě usiluje. V ústecké nemocnici vedle kardiologické kliniky letos vzniklé
kardiochirurgické oddělení má již za sebou první měsíce s úspěšnými výkony a po letních prázdninách začnou jeho specialisté pravidelně operovat dva dny v týdnu. Pro
vznik centra je úspěšné fungování kardiochirurgie nutným předpokladem. Kardiochirurgické oddělení však není jediným novým vysoce specializovaným zdravotnickým
pracovištěm. Od letošního roku je součástí Masarykovy nemocnice i oddělení klinické
imunologie a alergologie.
KZ se snaží systematicky rozvíjet všech pět svých nemocnic. Daří se postupně jejich
modernizace jednak rekonstrukcí či budováním nových pracovišť, jednak obnovou
a pořizováním nové zdravotnické techniky. To vše s důsledným využíváním dotačních
titulů a s finanční investiční podporou Ústeckého kraje, jediného akcionáře. V minulých měsících se tak podařilo dokončit rekonstrukci plicního pavilonu v Mostě, kde
jsme také otevřeli nemocniční lékárnu v nových prostorách, za sebou máme rekonstrukci oddělení nukleární medicíny v Chomutově, kde byl vybudován i nový moderní
stravovací provoz a především pracoviště magnetické rezonance. Úspěšně pokračuje
výstavba pavilonu pro centrální operační sály a centrální sterilizaci v Teplicích, kde finišuje výstavba urgentního příjmu. V teplické nemocnici jsme mohli také po rekonstrukci prostor předat do užívání centrum pro léčbu roztroušené sklerózy. Po rekonstrukci
pavilonu interních oborů se v Děčíně chystá ještě přístavba pro umístění magnetické
rezonance. Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. přístrojová komise, vydala souhlasy s tím, že KZ
může zakoupit magnetickou rezonanci také pro své nemocnice v Mostě a Děčíně.
Představenstvo a management společnosti se tak snaží cíleně zdravotníkům vytvářet
stále lepší podmínky pro jejich práci, a tak zároveň může pacientům, jimiž jsou především obyvatelé Ústeckého kraje, garantovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči. To
je dlouhodobě cílem a nejdůležitějším úkolem KZ, která je hlavním poskytovatelem
zdravotní péče v regionu.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Obsah
Krajská zdravotní má v chomutovské nemocnici magnetickou rezonanci
Krajská zdravotní vybudovala nový stravovací provoz v chomutovské nemocnici
Kliniky Krajské zdravotní – Klinika urologie a robotické chirurgie (KURCH)
Kardiochirurgie je obrovskou výzvou pro celou Krajskou zdravotní
Krajská zdravotní buduje zcela novou rehabilitaci v areálu Most – Zahražany
Chirurgické a gynekologicko-porodnické oddělení prochází rekonstrukcí
Rozhovor s primářkou MUDr. Renatou Přibíkovou
Novým pracovištěm v ústecké Masarykově nemocnici je oddělení klinické imunologie
a alergologie
Představitelé vedení Krajské zdravotní se sešli se starosty obcí ze Šluknovského výběžku
Pololetní kladný výsledek hospodaření Krajské zdravotní patnáct milionů korun
dává naději do závěru roku
Krajskou zdravotní bude v soutěži NEJ sestřička reprezentovat Bc. Petra Abrahamová
Mých 5 minut slávy… aneb sestra na Žofíně
Pacient po totální endoprotéze zápěstí
Pomoc obětem trestných činů
Zemřel Mgr. Josef Kočí, DiS.

Primářka Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Chomutov MUDr. Dagmar Kollertová a koordinátor péče v radiodiagnostice
MUDr. Milouš Derner u nové magnetické rezonance

„Cena díla, tedy vybudování nového pracoviště magnetické rezonance dle veřejné zakázky, je 10,5 milionu Kč včetně
DPH. Samotná magnetická rezonance 1,5 T se zaměřením
také na onkologii a mamocentrum byla pořízena za částku
32 851 956 Kč včetně DPH. Příprava prostor byla financována
s investiční podporou Ústeckého kraje a nákup přístroje z dotace Ústeckého kraje – Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje

– 2016,“ rekapituloval nejdůležitější údaje při představení
pracoviště v pátek 3. srpna 2018 Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ.
„Dobrou zprávou je, že Komise pro posuzování rozmístění
přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. přístrojová komise, vydala souhlasy s tím, že
Krajská zdravotní může zakoupit magnetickou rezonanci také
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MUDr. Milouš Derner

Magnetická rezonance v přízemí pavilonu C
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O vybudování MR
v chomutovské nemocnici
Pracoviště je umístěno v 1. NP
budovy C, konkrétně se jedná o přístavbu podél spojovací
chodby mezi radiodiagnostickým
oddělením, chirurgickým oddělením a současnou chirurgickou
ambulancí.

MUDr. Milouš Derner seznámil přítomné s principy fungování magnetické rezonance

MUDr. Milouš Derner vychovává své nástupce v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

pro své nemocnice v Mostě a Děčíně,“
připomněl Ing. Jiří Novák.
„V chomutovské nemocnici máme zcela
nové pracoviště magnetické rezonance.
Děkuji MUDr. Milouši Dernerovi, že se
ujal v nové roli koordinátora péče v radiodiagnostice v rámci KZ i tohoto pracoviště a vychovává své nástupce také
v nemocnicích v Děčíně a Mostě, kde ještě budeme MR instalovat,“ řekl Ing. Petr
Fiala, generální ředitel KZ.
MUDr. Milouš Derner ve své prezentaci
seznámil přítomné s principy fungování
magnetické rezonance a s jejími výhodami ve srovnání např. s počítačovou
tomografií (CT).
Ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,
MUDr. Irena Voříšková poděkovala
předsedovi představenstva Ing. Jiřímu
Novákovi za to, že jeho realizované záměry vyvrátily dřívější obavy některých
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zaměstnanců, že se na chomutovskou
nemocnici nemyslí. „Jste důkazem
toho, že se na tuto nemocnici myslí.
Je to vidět na otevírání mnoha nových
provozů a oddělení. Velice vám děkuji,
protože nebýt vás, tak by nám obnova nemocnice tak nešla. Věřím, že se
brzy sejdeme po dokončení největší
investiční akce, kterou bude vybudování Emergency a nového pracoviště
operačních sálů a jednotek intenzivní
péče,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková
a připojila poděkování managementu
společnosti, kolegům a všem ostatním
zaměstnancům, kteří se na rozvoji nemocnice v Chomutově podílejí.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

V rámci stavebních prací došlo
ke zcela nové organizaci stávajícího prostoru pro účely provozu
pracoviště magnetické rezonance
včetně potřebného technického
a organizačního zázemí při zachování dosavadních vstupů a únikových cest stávajícího objektu.
Součástí pracoviště je vyšetřovna
s přístrojem MR kapacity 1,5 Tesla, technické zázemí, ovladovna,
pracoviště lékařského popisu, přípravy pacientů a převzetí pacientů
z ARO, příjem, převlékací kabinky,
čekárna, bezbariérové WC, denní
místnost personálu, vyšetřovna
urgentního ultrazvuku a archiv.
V rámci realizovaných stavebních
prací byly prováděny bourací práce, nové příčky včetně souvisejících úprav povrchů, tzn. nové
vnitřní omítky, kazetové podhledy s integrací vnitřního osvětlení
a vzduchotechnických zařízení,
nové obklady stěn sanitárních prostorů a nové podlahové krytiny dle
účelu místností. Osvětlení je z důvodu možných vlivů rozptylového
magnetického pole z nemagnetických materiálů (Al, plast) s LED
technologií. Součástí nové vzduchotechniky jsou dva oddělené
vzduchotechnické systémy s celkem 7 samostatnými zařízeními.
Jeden systém je pro zabezpečení
provozu přístroje MR a druhý pro
dosažení běžné klimatické pohody
celého zázemí.
Dále došlo k výměně výplně stavebních otvorů – konkrétně se
uskutečnila výměna stávajících
dřevěných oken za nová, tepelně
izolační plastová okna ve standardu okolních objektů nemocnice. Nedílnou součástí stavebních
úprav bylo provedení statického
zajištění přístroje, kdy došlo k nahrazení konstrukce stropu nad
částí 1. PP zájmového pavilonu.

INVESTICE BYLY PODPOŘENY ÚSTECKÝM KRAJEM
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Krajská zdravotní vybudovala nový stravovací provoz
v chomutovské nemocnici
Nemocnice Chomutov
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vybudovala zcela nový stravovací provoz v areálu Nemocnice Chomutov, o. z. Moderní zařízení, které vzniklo v nevyužité
části komplexu pavilonu C, zajistí více než 200 obědů denně pro zaměstnance a téměř 300 obědů pro pacienty, v obdobném množství připraví i snídaně
a večeře. V současnosti zde zajišťuje stravování 32 pracovníků. Představitelé vedení KZ se s novým provozem za 52,6 milionu Kč včetně DPH podrobně
seznámili 3. srpna 2018.

Prohlídka stravovacího provozu, v popředí zleva Ing. Zdeněk Brabec,
Ing. Eva Urbanová, Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Fiala a Ing. Luděk Rückl

Vchod do nové jídelny

Ing. Zdeněk Brabec, Jaroslav Urbánek
a Ing. Jiří Novák

Prezentace nového stravovacího provozu v Nemocnici Chomutov

„Nový stravovací provoz v chomutovské nemocnici nahrazuje stávající,
v současnosti nevyhovující požadavkům na moderní stravování odpovídající
začátku třetího tisíciletí. Cena stavební části dle veřejné zakázky je 35,7 milionu Kč včetně DPH. Technologické vybavení provozu dle veřejné zakázky
vyšlo na 16,9 milionu Kč včetně DPH,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
Ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková připomněla, že nejprve se uvažovalo o rekonstrukci starého stravovacího provozu a poté o přesunu do nevyužité
sousedící budovy. „Ukázalo se, že rozhodnutí bylo správné, protože umožní
další rozvoj nemocnice – budeme moci vybudovat Emergency s novými operačními sály a jednotkami intenzivní péče,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

O v budování nového
stravovacího provozu
v chomutovské nemocnici
Stravovací provoz je umístěn v budově C,
která byla v současné době bez využití.
Vstup pro zaměstnance je z jihovýchodní
strany objektu. Vstup pro hosty je vybudován pomocí ocelového schodiště na jihozápadní fasádě. Rozvoz jídel po areálu
nemocnice bude zajištěn pomocí tabletových vozíků a jejich expedice bude probíhat přes nově vybudovanou zvedací plošinu v severozápadní části objektu. Budova
má 4 podlaží, kde 1. podlaží je řešeno
jako suterén a 4. podlaží je podkroví.
1. PP je využito přibližně z 60 %, zbylé
prostory jsou připraveny k případnému
dalšímu využití. V 1. PP se nachází sociální zázemí pro zaměstnance, kancelář
skladníka, hrubá příprava masa a zeleniny, skladové prostory, chladicí a mrazicí
boxy a technická místnost s umístěním
technologie vzduchotechniky.
1. NP je řešeno jako jídelna s výdejem jídel pro zaměstnance nemocnice, sociální
zázemí pro návštěvníky a zaměstnance,
příprava pokrmů a varna, kancelářské
prostory, denní místnost pro zaměstnance, expedice a místo pro mytí tabletových
vozíků.
V rámci realizovaných stavebních prací
byly prováděny hrubé stavební práce,
montáže vnitřních instalací, fasáda, montáž okenních dveřních výplní, podlahové
konstrukce, keramické dlažby s potřebnou úpravou proti skluzu, konstrukce
truhlářské, tepelné izolace, izolace proti
vodě, výměna dešťových svodů aj.
Předmětem veřejné zakázky vybudování
stravovacího provozu byla také dodávka
a montáž gastrotechnologie, např. chladicí a mrazicí boxy, chladicí stoly, stolní
mixéry, elektrické konvektomaty, elektrické sporáky, univerzální šlehací a míchací
stroje, elektrické varné kotle, elektrické
sklopné a multifunkční pánve, transportní
vozíky aj.
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Kliniky Krajské zdravotní – Klinika urologie a robotické
chirurgie (KURCH)
Masarykova nemocnice
Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., vznikla v únoru 2014.

Nové urodynamické pracoviště funguje v Masarykově nemocnici od začátku letošního roku

Historie samostatné urologie byla položena v roce 1963 jejím zakladatelem docentem MUDr. Jiří Mikšem, CSc.,
(nar. 1925), který zahájil své působení
v Ústí nad Labem na půdě velkého chirurgického oddělení, z něhož se urologie
vydělila.
Primář Mikš stál v čele urologického oddělení dlouhých 31 let a díky jeho vzdělanosti, obrovskému přehledu a jeho
osobnostním kvalitám se mu dostalo
velkého odborného uznání. Byl respektovaný i za hranicemi naší země. Jedním
z jeho žáků, který šířil dobré jméno jeho
školy, byl docent Duchek, jenž ve Švédsku patřil k předním urologům poslední
třetiny minulého století.
V roce 1994 předal docent Mikš primariát svému žáku MUDr. Janu Knesplovi, CSc. Ten měl těžkou úlohu, protože
převzal oddělení po všeobecně uznávaném a úspěchy ověnčeném primáři.
Ač byl ve své době brilantní operatér,
tak jeho manažerské schopnosti v porevoluční době v devadesátých letech
minulého století ve spojení s jeho vážným onemocněním mu neumožnily
vést oddělení dlouhodobě, a proto byl
v roce 1997 vedením oddělení pověřen
MUDr. Jan Schraml.
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MUDr. Jan Schraml (nar. 1968) přišel
do Ústí nad Labem se značnými chirurgickými zkušenostmi, které získal během svých studií na 1. chirurgické klinice pod vedením jedné z veličin české
urologie profesora MUDr. V. Šimona. Své
šance se zhostil velmi dobře – rozvinul
onkologickou operativu, laparoskopii
a zejména robotické operace, drží některá prvenství nejen v ČR, ale i v okolních
státech, např. provedl první roboticky
asistovanou prostatektomii v Maďarsku.
Pod jeho vedením také provedli první
dárcovské roboticky asistované nefrektomie v Rotterdamu.
Již od svého založení ústecké urologické
oddělení drželo krok s technologickým
a odborným rozvojem oboru na světové úrovni, což se projevilo i časným záchytem rozvoje robotické chirurgie. Nyní
díky plně vybavenému systému Xi stojíme na vrcholu nejen v ČR, ale i ve světě.
Primář Schraml zavedl robotickou chirurgii do ústeckého kraje a oceněním práce jím vedeného týmu bylo i vytvoření
školicího centra robotické chirurgie. Takto erudici v robotické chirurgii získávají
nejen čeští specialisté, ale i zahraniční.
V dnešní době čítá klinika urologie a robotické chirurgie 9 lékařů, 27 sester,

2 praktické sestry a 8 sanitářů. Na tento
tým jsou kladeny vysoké nároky, protože jen za loňský rok bylo na 37lůžkové
stanici provedeno více než 3 700 hospitalizací, 13 000 ambulantních vyšetření
a více než 4 500 výkonů. Valná většina
výkonů je onkologických. Na endoskopickém sálku JEPL II bylo v roce 2017
provedeno celkem 2 779 operačních
výkonů. Na sále LERV bylo provedeno
356 mimotělních drcení. Na centrálních operačních sálech bylo provedeno
celkem 372 otevřených a laparoskopických chirurgických výkonů a 356 výkonů na robotickém systému. Právě
rozvoj miniinvazivních technik, jako je
již zmiňovaná robotika a urologická endoskopie, umožnil výrazně redukovat
potřebu elektivní intenzivní péče. Proto
na lůžkové části vznikly dva monitorovací pokoje, které slouží ke kompletnímu
zajištění urologické operativy až na jednotlivé výjimky. Nedostačující kapacita
lůžkové části kliniky se daří zvládat díky
oddělení jednodenní chirurgie, kdy vznik
tohoto oddělení výrazně ulevil lůžkové
stanici kliniky a o zlepšení komfortu pro
pacienty ani nemluvě.
V letošním roce došlo k dalšímu významnému posunu díky vzniku kardiochirurgie v Masarykově nemocnici. Tímto
padlo poslední omezení v uroonkologii,
protože nyní již provádíme, ve spolupráci s kardiochirurgií a primářem Kolesárem, odstraňování nádorových trombů
vycházejících z ledviny jdoucí dolní dutou žílou až do srdce za pomoci mimotělního oběhu.

NA KLINICE FUNGUJÍ TATO SPECIALIZOVANÁ CENTRA
1. Uroonkologické centrum
Ve spolupráci s komplexním onkologickým centrem zajišťuje multidisciplinární tým pro uroonkologické pacienty a takto klinika zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a dispenzární péči pro
pacienty trpící urologickou malignitou. Jen v roce 2017 se na klinice
provedlo více než 400 radikálních onkologických výkonů.

2. Lithiatické centrum
Klinika zajišťuje komplexní péči pro pacienty trpící na konkrementy
v močových cestách. Disponuje jedním z nejmodernějších mimotělních drtičů (LERV). Provádí kompletní endoskopii horních i dolních
močových cest, a to včetně flexibilních ureterorenoskopií i s možností laserové dezintegrace konkrementů.

3. Centrum poruch mikce
Přes jasné onkologické zaměření se klinika věnuje i léčbě neurogenních poruch mikce, a proto zde v roce 2017 bylo vytvořeno toto centrum, které zlepší i péči o plegické pacienty v našem kraji.

4. Andrologické centrum
Stárnutí mužské populace s požadavkem zajištění co nejvyšší kvality života po celou dobu jeho trvání, a to včetně sexuálních aktivit,
si vyžádalo rozvinutí této specializace na klinice ve spolupráci se
sexuologickým oddělením.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Sál LERV (litotripse extrakorporální rázovou vlnou)

Klinika takto zajišťuje kompletní urologickou diagnostickou a léčebnou péči
o dospělé pacienty, akutní urologickou
péči o dětské pacienty ve spolupráci
s oddělením dětské chirurgie a dětskou klinikou. Určitým přetrvávajícím
deficitem z dob minulých je absence
transplantologie v tomto kraji, a proto se
klinika urologie a robotické chirurgie neúčastní přímo na transplantologii ledvin.
Prioritou práce kliniky je i nadále poskytování špičkové péče pacientům v celém
regionu Ústeckého kraje a díky podpoře
vedení MNUL a KZ včetně podpory kraje se daří držet krok s prohlubujícím se
technologickým rozvojem oboru na světové úrovni.

www.kzcr.eu

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Endoskopický sálek – JEPL II

» v roce 1994 promoval na I. LF UK Praha, v témže roce nastoupil na Urologické oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
» v roce 1997 získal atestaci z urologie I. stupně
» v roce 2001 získal atestaci z urologie
II. stupně
» v letech 1997 až 2003 byl pověřen výkonem
funkce zástupce primáře a poté zastupováním funkce primáře tohoto oddělení
» v roce 2003 na základě výběrového řízení
jmenován primářem Urologického oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
» v roce 2008 – v rámci nově založeného multioborového centra robotické chirurgie pověřen jeho založením, koordinací a vedením
» v roce 2009 vybrán výrobcem robotického
systému jako vůbec první Čech mezi oficiální
školitele roboticky asistované operativy v oblasti urologie
» v roce 2013 obhájil vědeckou hodnost Ph.D.
» v roce 2014 převzal Cenu hejtmana Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotní
» od roku 2014 přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., jejíž součástí je centrum robotické
chirurgie
» od února 2015 je také odborným asistentem na Urologické klinice II. LF UK Praha
ve FN Motol
» v roce 2018 byl jmenován čestným členem
Slovenské urologické společnosti
» věnuje se hlavně onkologické problematice
se zaměřením na radikální a rekonstrukční
operativu včetně miniinvazivních technik
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Kardiochirurgie je obrovskou výzvou pro celou Krajskou
zdravotní
Masarykova nemocnice
Od září dva dny v týdnu bude operovat tým specialistů Kardiochirurgického oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Do konce
července měl vyčleněn jeden operační den týdně. Kardiochirurgické oddělení vzniklo v ústecké nemocnici 1. ledna letošního roku vedle kardiologické kliniky. Jeho
úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu centra komplexní kardiovaskulární péče (CKKP), které chybí pro region Ústeckého kraje, a jeho spádovou oblastí by byly i sousedící kraje Karlovarský a Liberecký. Významnou roli pro CKKP hraje
i klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM). Několik otázek
jsme proto položili přednostovi kliniky prof. MUDr. Vladimíru Černému, Ph.D., FCCM,
a MUDr. Štěpánu Rupertovi z Kardioanesteziologického oddělení Nemocnice Na Homolce, který v ústecké Masarykově nemocnici s přípravami na CKKP pomáhá a který
podal anestezii všem dosud operovaným pacientům, stejně tak sledoval jejich pooperační stav.

ev. extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO).

Potřebují pacienti čekající na operaci
srdce či po operaci srdce jinou péči než
ostatní pacienti?
ŠR: U většiny kardiochirurgických
pacientů čekajících na operaci vystačíme s chronickou medikací, klidovým
režimem a minimem námahy. Malá část
pacientů s kritickým nálezem vyžaduje
hospitalizaci a monitoring na ICU lůžku
až do operace. Pooperační péče o kardiochirurgické pacienty je poměrně
komplikovaná. Pacienti po operaci srdce
mohou být oběhově, ale i rytmicky nestabilní. Řešíme syndrom nízkého srdečního výdeje a s ním související srdeční
podpory. Řešíme možné krvácení, možný rozvoj tamponády srdeční, rané komplikace atd. Statisticky mají kardiochirurgičtí pacienti výrazně vyšší riziko ICU
deliria.

Má KAPIM speciální tým pro
kardioanesteziologii?

Většina kardiochirurgických operací se provádí s využitím mimotělního oběhu

Jak se liší kardioanesteziologie od jiné
anesteziologie?
MUDr. Štěpán Rupert (ŠR): Rozdíl je
především ve skladbě pacientů. Jak
už z názvu vyplývá, věnujeme se především kardiálně kompromitovaným
pacientům. Spektrum je poměrně široké. Od pacientů, kteří jsou prakticky
asymptomatičtí, ale mají nález již indikovaný ke kardiochirurgickému řešení
až po pacienty v těžkém kardiogenním
šoku – např. pacienti s rozvinutou srdeční tamponádou, kde je úvod do anestezie jednou z nejrizikovějších částí
operace. S rozvojem oboru kardiochirurgie a kardioanesteziologie se spektrum
pacientů posouvá směrem ke starším
a více nemocným pacientům, pro které
by podobné výkony byly před lety kontraindikovány pro vysoké operační riziko.
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Čím je kardioanesteziologie specifická?
ŠR: Kromě již zmíněného spektra
pacientů je kardioanestezie, respektive
kardiochirurgická operace specifická mimotělním oběhem, na kterém se provádí
většina kardiochirurgických operací. Bez
něj by nebylo možné tyto operace vůbec
realizovat. Ukončování mimotělního
oběhu, kdy srdce opět přebírá funkci
pumpy krevního oběhu, je další velice
rizikovou částí operace. V této fázi, pokud je to třeba, můžeme pomoci srdíčku různými formami srdeční podpory.
Máme k dispozici léky a také různé mechanické srdeční podpory – od intraaortální balónkové kontrapulzace (IABK) až
po levostrannou (LVAD), pravostrannou
(RVAD) nebo biventrikulární podporu
(BIVAD) – technicky se jedná o čerpadla
zapojená tak, aby nahradila funkci levé,
pravé anebo obou komor srdečních,

prof. MUDr. Vladimír
Černý, Ph.D., FCCM

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM,
(VČ): Na KAPIM byl zformován tým lékařů, který je zaměřen na problematiku
kardioanestezie. Cílovým stavem je mít
skupinu lékařů, která bude zajišťovat
plný provoz operativy a související intenzivní péči v režimu 24/7. Je zřejmé, že
určitá část týmu kardioanestezie musí
být tvořena lékaři, kteří se na danou problematiku budou výlučně specializovat,
dále se v ní vzdělávat a vzdělávat ostatní. Po dosažení stavu každodenní operativy ale v širším týmu kardioanestezie
budou i lékaři, kteří se odborně angažují
i v jiných oblastech oboru. Jinak by zajištění péče v režimu 24/7 nebylo možné.

Změní nějak vznik centra komplexní
kardiovaskulární péče (CKKP) provoz
KAPIM? Jsou už přípravy CKKP na vaší
klinice nějak znát?
VČ: Program kardiochirurgie významně ovlivnil provoz KAPIM v řadě aspektů a na mnoha úrovních. Jen namátkou
– rozšíření spektra odborné činnosti
a s tím související požadavek na vzdělávání, nutnost organizačních změn
provozu pracoviště jak na úrovni lékařů,
tak i NLZP, nutnost příslužby a její personální zajištění, požadavek na navýšení

www.kzcr.eu

Tým kardiochirurgického oddělení bude od září operovat dva dny v týdnu

» 1979–1985 – Lékařská fakulta UK
v Hradci Králové
» 1985–1991 – Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Hradec Králové (sekundární
lékař)
» 1991–1992 – Dept. of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Thomason Hospital, Texas Tech
University, El Paso, Texas, USA
» 1995 – Klinika anesteziologie
a resuscitace Fakultní nemocnice
Hradec Králové (vedoucí lékař lůžkového resuscitačního oddělení)
» 1995–2013 – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec
Králové (přednosta kliniky)
» 2007–2013 – Vedoucí Centra intenzivní péče FN Hradec Králové
» od r. 2010 – Dalhousie University,
Dept. of Anesthesia, Pain and Perioperative Medicine, 1276 South
Park Street 10 West, Victoria Building, Halifax, Nova Scotia B3H
2Y9, Canada (pozice Professor)
» od r. 2013 – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzity Karlovy v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
(pozice profesor)
» od r. 2014 – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní
medicíny Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (pozice
přednosta kliniky)

počtu lékařů i NLZP a v neposlední
řadě nárůst nákladů. Kardiochirurgie jako cesta k získání statutu CKKP
je obrovskou výzvou pro celou KZ,
nejenom pro Masarykovu nemocnici
(MNUL). Celé vedení KZ i MNUL má
můj obrovský respekt a úctu za to,
jak dokáže podporovat daný projekt
a jaké úsilí vynakládá na jeho přetavení ze zkušebního provozu do režimu normálně fungujícího kardiochirurgického pracoviště.

Lze říci, na kolika operacích pro
kardiochirurgické oddělení se
v současnosti podílíte? Změní se
tento počet se vznikem CKKP?
VČ: Po zkušebním provozu jednoho
operačního dne v týdnu nastoupila
etapa dvou operačních dnů v týdnu.
Zde je významným limitem absence samostatných operačních sálů
a synchronizace požadavků na kapacitu sálů s ostatními obory. Limitem je i kapacita lůžek intenzivní
péče v MNUL. Počet odoperovaných
pacientů k 3. 8. 2018 je 13, všichni zatím bez závažných komplikací.
Cílovým stavem je každodenní kardiochirurgická operativa na dedikovaných sálech a navazující JIP – to
vše bude možné až po vzniku nového pavilonu.
V příštím čísle Infolistů probereme téma kardiochirurgie s ředitelem zdravotní péče Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Josefem Liehnem.

MUDr. Štěpán Rupert

» narozen 11. 10. 1975 v Praze
» 1994–2000 – 2. lékařská fakulta UK v Praze Motole
» 2000–2001 – ARO Nemocnice Kladno
» 2001–2005 – Klinika anesteziologie a resuscitace FN Motol a 2. LF UK v Praze
» 2004–2010 – Záchranná
služba Středočeského kraje,
stanoviště Kladno
» 2005 – Kardioanesteziologické oddělení Nemocnice
Na Homolce, Praha
» 2003 – Atestace 1. st. v oboru
Anesteziologie a resuscitace
» 2007 – přiznání specializované způsobilosti v oboru Anesteziologie a resuscitace

ptal se Martin Klimeš
redaktor Infolistů
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Krajská zdravotní buduje zcela novou rehabilitaci v areálu
Most – Zahražany
Nemocnice Most

Rozhovor s primářkou MUDr. Renatou Přibíkovou

Stavební práce se rozběhly ve všech podlažích stávajícího pavilonu v Zahražanech, ve kterém bude zřízeno nové oddělení rehabilitace. Nově bude zřízen komplex vodoléčby, který bude umístěn v 1. podzemním podlaží a v části 2. podzemního podlaží
zájmového objektu.

MUDr. Renata Přibíková vede již bezmála dva roky Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Nadšení ji rozhodně neopouští. Svědčí o něm i samotný fakt, že na své pracoviště denně dojíždí až z poměrně vzdálených Litoměřic. „Chceme oddělení nadále rozvíjet a také chceme, aby fungovalo jako zázemí pro praktické dětské lékaře,“ říká MUDr. Renata Přibíková. „Pacienty jsou děti z výrazně nevýhodných sociálních podmínek, což je jistým specifikem tohoto oddělení,“
upozorňuje.

Nemocnice Děčín

Dětští pacienti stráví při hospitalizaci v nemocnici i mnoho
dní. Máte představu, jak jim kromě hraček a třeba četby pobyt
v nemocnici zpříjemnit?

Komplex vodoléčby bude v prvním
a v části druhého podlaží

Pohled na pavilon v Zahražanech

Rekonstrukce vnitřních prostor

V nově vybudovaném oddělení vodoléčebné rehabilitace budou umístěny dvě celotělové vany, jedna vířivka na dolní končetiny
a dvě vířivky na horní končetiny. Také zde
bude umístěna tzv. Kneippova vodoléčba.
V 1. i ve 2. nadzemním podlaží zůstanou stávající lůžka následné péče zachována a nově
bude vybudována ambulance rehabilitace
s čekárnou pro pacienty, pacientské a lékařské pokoje a kuchyňka. Ve 3. nadzemním
podlaží dojde k výměně stávajících 34 lůžek
oddělení následné péče za 29 lůžek rehabilitačního oddělení, zřízení pracoviště ergoterapie a tělocvičny pro rehabilitaci.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Navigační systém

Proč je důležité mít v nemocnici dětské oddělení?
Rekonstrukce v Zahražanech postupuje

Chirurgické a gynekologicko-porodnické oddělení prochází
rekonstrukcí
Nemocnice Teplice
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., začala s rekonstrukcí chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení.
Rozpočtové náklady stavby na chirurgickém oddělení jsou 3,025 milionu korun včetně DPH, rozpočtové náklady rekonstrukce
gynekologicko-porodnického oddělení jsou 2,56 milionu korun
včetně DPH.
Martin Klimeš
redaktor Infolistů
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Jednou týdně odpoledne na oddělení dochází klauni. Při nemocnici funguje škola. Máme dvě paní učitelky, které se v dopoledních hodinách dětem věnují. Děti ze sociálně znevýhodněných rodin jsou často šikovné a chytré, nemají ale podmínky,
aby se rozvíjely. S tím souvisí i fakt, že informovanost jejich
rodičů není dobrá. A to už od narození dítěte – týká se to kojení, doby zavádění přikrmování, složení kvalitní dětské stravy. Zjišťujeme, jak děti tráví volný čas, jak konzumují média,
jak nezdravě žijí a stravují se. Mají nedostatek pohybu atd. To
všechno s tím souvisí. Tato nemocnice potřebuje pomáhat dětem i jinak, než je jen léčit. Edukovat rodiče, jak má vypadat jeden modelový den pro dítě, jak je vést k samostatnosti… Další
pozorností našeho zájmu je pomoc rodinám hendikepovaných
dětí. Samotný hendikep často přináší rodičům nesnadné situace. Tím, že je naše oddělení celých 24 hodin plně k dispozici,
mohou se na nás rodiče kdykoli s problémem obrátit. Radíme
rodičům, jak správně o děti pečovat, jak je stravovat a vychovávat. Problematické stavy u dětí, jež odhalí dětský praktický
lékař, specialista nebo dětský neurolog řešíme hospitalizací.
Stav hendikepovaných dětí, které například špatně přijímaly
potravu a léky při banální respirační infekci se za hospitalizace často rychle zlepší natolik, že díky odborné ošetřovatelské
péči mohou být tyto děti v brzké době zpět doma v péči rodičů.
Dětské oddělení je zázemím pro všechny praktické dětské lékaře. Ti bývají ve svých ordinacích dopoledne a krátce odpoledne. Nemají možnost sledovat dynamiku nemoci tak, jak ji můžeme sledovat za hospitalizace. Takový malý pacient je u nás
denně vyšetřen lékařem několikrát, po zbytek dne je trvale pod
odborným dohledem dětské sestry. Vidíme, jak se nemoc vyvíjí a můžeme odhalit, zda se nemoc může změnit v závažnou
chorobu.

zajistit chod oddělení. V současné době máme plný stav dětských sester, což je v době jejich kritického nedostatku v České
republice velmi dobrá zpráva pro naše malé pacienty.

Oddělení jistě potřebuje lékařské specialisty pro děti a dorost.
Jak je získat?
Snažíme se mladé lékařky vést k časnému nasměrování do určité specializace ještě předtím, než mají kmen. A tak se tu již
profiluje dětská revmatoložka, u jiné kolegyně registruji zájem
o dětské sportovní lékařství a u další o dětskou nefrologii. Což
je velmi pozitivní a dá se na tom stavět. Myslím si, že když
budou dělat to, co je baví, budou v nemocnici zůstávat. Další
podmínkou, jak získat nejen specialisty, ale jakékoli lékaře pro
naše oddělení, je naslouchat přáním podřízených, řešit jejich
stížnosti, vzájemně si předávat nové informace a být za všech
okolností upřímný. Vytvořit podmínky ke smysluplné práci, atmosféru pohody a dobré nálady. Léčit děti je práce velmi těžká, ale zároveň i velmi krásná.

Dá se říci, že je děčínské oddělení v něčem specifické?
Moje další dvě specializace jsou infektologie a mikrobiologie.
Specifikum zdejšího oddělení bude nejspíš v tom, že chceme
edukovat rodiče o tom, jak nevhodná až škodlivá může být
antibiotická léčba v neindikovaných případech. Že to má pro
dítě negativní dopad do budoucnosti a že je zcela zásadní, aby
antibiotika byla podávána racionálně. A my za hospitalizace
skutečně velmi kriticky posuzujeme, komu antibiotika dáme
a komu ne. Myslím si, že tím, že si vychovávám další lékařky
se stejným myšlením, je zajištěna kontinuita péče v tom, jak
ony předávají informace rodičům. Protože máme laboratorní
zázemí, je naše úvaha velmi racionální a pro děti je velkým benefitem, když s antibiotiky vyčkáme.
ptal se Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Pro bezproblémový chod každého zdravotnického pracoviště
je potřeba mít dostatek kvalifikovaného personálu. Jak je
na tom v současnosti dětské oddělení děčínské nemocnice?
Personální situace dětského oddělení se oproti stavu před
dvěma lety výrazně zlepšila. Máme tu několik lékařů se specializovanou způsobilostí a začínáme mít atestované lékaře
– to je jednoznačně obrat k lepšímu. Nechci nikoho vyzdvihovat, všichni lékaři jsou mimořádně zdatní, lékařky, které
jsou teď tady, jsou neobyčejně empatické, výborně vycházejí
s lidmi, hezky s nimi komunikují, což je základ. A vyvíjejí se
v odborně dobré lékařky. Je pravda, že bez praktických lékařů
bychom si nevystačili v pokrytí služeb. V tom nám velmi pomáhají a patří jim velký dík. Bez nich by vůbec nebylo možné

Probíhající rekonstrukce oddělení v Nemocnici Teplice

www.kzcr.eu

Primářka dětského a dorostového oddělení MUDr. Renata
Přibíková
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Novým pracovištěm v ústecké Masarykově nemocnici je
oddělení klinické imunologie a alergologie
Masarykova nemocnice
Oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) je novým pracovištěm Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Rozšířilo tak jejich počet v největší krajské nemocnici na 49 primariátů včetně 11 klinik ustavených
ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem.

imunodeficitních pacientů a podílíme se
také na práci centra pro léčbu těžkého
bronchiálního astmatu, kdy spolupracujeme s plicním oddělením a léčíme
pacienty velmi nákladnou biologickou
léčbou. Spolupracujeme rovněž s některými fakultními nemocnicemi, např.
v problematice tzv. ANCA asociovaných
vaskulitid. Naše pracoviště je v Ústeckém kraji jediné tohoto typu, a tak není
divu, že kolegyně a kolegové alergologové ze specializovaných ordinací k nám
rádi odešlou pacienta, abychom ho
z imunologického hlediska vyřešili,“ vysvětluje MUDr. Dalibor Jílek, CSc., primář
Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Velmi mě potěšilo, že tak jedinečné pracoviště, jakým je oddělení klinické imunologie a alergologie, přibylo do spektra
zdravotních služeb poskytovaných Krajskou zdravotní. Přeji panu primáři Jílkovi
a celému kolektivu oddělení mnoho pracovních úspěchů a pacientům co nejvíce příznivých výsledků z laboratorních
rozborů, které se na tomto pracovišti
provádějí,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Dalibor Jílek, CSc., primář oddělení klinické imunologie a alergologie

Tým OKIA tvoří v současné době dva lékaři a dvě sestry. Po plánovaném přestěhování do nových, zrekonstruovaných
prostor v pavilonu T, kde budou v provozu tři ordinace, dojde k personálnímu
posílení. Oddělení by se zároveň mělo
stát akreditovaným pracovištěm pro školení mladých lékařů v tomto oboru. Specialisté se starají nejen o alergie, které
dnes již řadíme k civilizačním nemocem,
ale také o poruchy imunity – jejího nedostatku, snížení, nebo na druhé straně
se zabývají stavy, při kterých má pacient
imunitu nadbytečnou, kdy se může jednat o tzv. autoimunitní choroby.
„Zhruba 80 % lékařů se v našem oboru alergologie a klinická imunologie
zaměřuje především na alergie, jejichž
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různými formami dnes trpí asi jedna třetina populace. Na rozdíl od imunologických poruch, které jsou mnohem méně
časté. Na tuto oblast se na nově zřízeném OKIA budeme zaměřovat, a proto
máme v názvu oddělení klinickou imunologii uvedenou na prvním místě. Naše
oddělení nevzniklo na „zelené louce“,
ale jeho založení bylo umožněno přechodem části lékařů a sester ze Zdravotního
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kde
má imunologické pracoviště dlouhou
historii a tradici. Novým a velmi přínosným prvkem je skutečnost, že oddělení
je součástí nemocnice, což umožňuje
přímou spolupráci s dalšími lékařskými
obory, a to je pro řešení složitějších případů u mnohých našich pacientů nezbytné. Součástí OKIA je centrum pro léčbu

„Oddělení klinické imunologie a alergologie je po kardiochirurgii již druhým
letos vzniklým pracovištěm v největší
nemocnici Krajské zdravotní, a tedy i důkazem jejího dalšího rozvoje,“ uvedl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
„Oddělení klinické imunologie a alergologie má své nezastupitelné místo v nadregionální nemocnici, jakou Masarykova
nemocnice neoddiskutovatelně je. Cením si zejména možnosti mezioborové
spolupráce, zvláště s interními obory
a centrem biomedicíny v Masarykově nemocnici. Těším se, že budou v průběhu
příštího roku dokončeny rekonstrukční
práce v pavilonu T a oddělení získá krásné větší prostory než doposud,“ zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Mgr. Ivo Chrástecký
tiskový mluvčí

www.kzcr.eu

Představitelé vedení Krajské zdravotní se sešli se starosty
obcí ze Šluknovského výběžku
Krajská zdravotní, a. s.
Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se ve čtvrtek 12. července 2018 sešli se starosty měst a obcí ze Šluknovského výběžku. Schůzka se uskutečnila v budově
Městského úřadu v Krásné Lípě. Za KZ se jí zúčastnili předseda představenstva Ing. Jiří
Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) byli přítomni Ing. Zbyněk
Linhart, senátor za volební obvod Děčín, Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa, Mgr. Eva
Džumanová, starostka města Šluknov, Ing. Roman Forfera, starosta obce Rybniště, František Moravec, starosta obce Staré Křečany a Pavel Svoboda, starosta obce Lipová.
Jednání, které probíhalo v konstruktivním duchu, účastníci věnovali významný časový prostor. Prodiskutovali situaci
a možnosti zajišťování zdravotní péče
ve Šluknovském výběžku. Představitelé
KZ seznámili zástupce SPRŠ s rolí a možnostmi nemocnic KZ při poskytování zdravotní péče obyvatelům Ústeckého kraje.
Upozornili také na skutečnost, že některá
oddělení nemocnic KZ rozvíjejí vysoce

specializovanou péči také s nadregionální
působností.

ale i k identifikaci příčin současného stavu
nemocniční péče na Šluknovsku, na níž má
nepochybně zásadní podíl stávající vlastník Lužické nemocnice. Čeká nás teď dále
jednání se zdravotními pojišťovnami, hlavně s největší Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, na které především leží povinnost
zajistit občanům regionu dostupnou a kvalitní lékařskou péči,“ uvedl Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa.

„Jednání hodnotím jako velmi seriózní
a otevřené. Velmi si cením přístupu všech
představitelů samospráv ze Šluknovského výběžku, kteří se setkání zúčastnili,“
vyzdvihl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 25. června
2018 jednomyslně doporučilo Radě Ústeckého kraje zahájit jednání se zdravotními
pojišťovnami o zajištění zdravotní péče
ve Šluknovském výběžku.

„Dnešní velmi otevřené jednání posloužilo
především k vysvětlení vzájemných pozic,

Mgr. Ivo Chrástecký
tiskový mluvčí

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
POLOLETNÍ KLADNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PATNÁCT MILIONŮ KORUN
DÁVÁ NADĚJI DO ZÁVĚRU ROKU
Pozitivní trend ekonomického vývoje Krajské zdravotní, a. s., (KZ) potvrdily výsledky
hospodaření společnosti za první pololetí roku 2018. Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, se 6 900 pracovníky největším zaměstnavatelem v regionu a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.
„Od začátku roku do 30. června 2018
společnost dosáhla zisku ve výši 15,3 milionu korun, což je nadějné pro závěrečné
účtování na konci roku. Po kladných hospodářských výsledcích v minulých letech
pokračuje pozitivní trend v hospodaření
Krajské zdravotní i po letošním pololetním hodnocení. Musíme si však přiznat,
že udržet tento příznivý trend je rok
od roku těžší. Ale zatím se nám to daří,
i když za cenu přijímání řady opatření,
jestliže chceme přitom udržet dosavadní
dynamiku rekonstrukcí našich nemocnic,
jejich oddělení a modernizace přístrojové techniky. Je však nesporné, že Krajská
zdravotní se v posledních letech zařadila
mezi úspěšné a rozvíjející se firmy v České republice,“ komentoval pololetní výsledek hospodaření KZ předseda jejího
představenstva Ing. Jiří Novák.
„Poslední roky se nám daří i v pololetí
hospodařit s kladnými čísly. Jsme si vědomi, že další měsíce jako červenec, srpen
nebo prosinec nám ekonomiku trochu
brzdí, nicméně výsledek pololetí je dobrý
odrazový můstek pro hospodaření a další investování v krajských nemocnicích,“
poznamenal Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Pevnou součástí strategie KZ je postupná
obnova nemocnic a modernizace jejich
vybavení. Celkový objem investičních aktivit v roce 2018 činí 1,5 miliardy korun.
„Investice byly naplánovány do všech
pěti našich nemocnic. V děčínské nemocnici jde například letos o 8 milionů korun
na projektovou dokumentaci pro nový
pavilon Emergency s centrálními operačními sály a jednotkami intenzivní péče,
u něhož se počítá s náklady 381 milionů
korun, v ústecké Masarykově nemocnici
pokračuje za téměř 54 milionů korun rekonstrukce dětského pavilonu, kdy došlo
k rozšíření o jedno nové podlaží. V nemocnici v Teplicích pokračuje výstavba
pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací, kde celková cena díla je 181,7 milionu korun. Naváže na ni nástavba
třetího nadzemního podlaží na objekt
operačních sálů pro umístění ARO a JIP
s předpokládanou cenou 97 milionů korun. V Teplicích se staví i nízkoprahový urgentní příjem a obratiště sanitek s cenou
dle veřejné zakázky 15,3 milionu korun.
Mostecká nemocnice má za sebou rekonstrukci plicního pavilonu za 14 milionů
korun, otevřena byla po přestěhování
do nových zmodernizovaných prostor

nemocniční lékárna, kde cena včetně vybavení přesáhla 5 milionů korun. V nemocnici v Chomutově byla dokončena
II. etapa modernizace oddělení nukleární
medicíny v celkové hodnotě 18 milionů
korun, pracoviště magnetické rezonance s investicí 43,5 milionu korun a nový
stravovací provoz za 52,6 milionu korun.
Připravuje se onkologický stacionář, cena
díla dle veřejné zakázky je 9,4 milionu
korun,“ vyjmenoval ze seznamu významných akcí pro letošní rok Ing. Jiří Novák.
„Krajská zdravotní provádí investiční akce
cíleně se zásadou důsledného využívání
dotačních titulů a díky finanční investiční
podpoře od Ústeckého kraje, který tímto
umožňuje naplňovat dlouhodobou strategii postupné obnovy nemocnic a jejich
přístrojového vybavení,“ zdůraznil předseda představenstva KZ. „Budeme se
samozřejmě snažit, stejně jako doposud,
o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní
zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého
kraje,“ dodal Ing. Jiří Novák.
redakce Infolistů

INVESTICE BYLY PODPOŘENY ÚSTECKÝM KRAJEM
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Krajskou zdravotní bude v soutěži
NEJ sestřička reprezentovat Bc. Petra
Abrahamová
Masarykova nemocnice
Vrchní sestra Oddělení centrálních operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., postoupila do finále soutěže NEJ sestřička.
Bc. Petra Abrahamová pracuje v Masarykově nemocnici od roku 2001. Do roku 2006 pracovala jako porodní asistentka na porodním sále, do roku 2011 byla soukromou porodní
asistentkou. Od roku 2011 pracovala jako staniční sestra na jednodenní chirurgii, vrchní
sestrou centrálních operačních sálů je od roku 2015.

Pacient po totální endoprotéze zápěstí
Nemocnice Chomutov
V lednu 2018 došlo na našem pracovišti, Ortopedickém oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., k rozšíření spektra operačních výkonů. Jde o komplexní operativu chirurgie ruky. S tím souvisí i některé změny v ošetřovatelské péči na našem oddělení. Přicházejí k nám pacienti s poúrazovými deformitami, artrotickým postižením
drobných kloubů ruky a zápěstí, vrozenými vadami a systémovými onemocněními
postihujícími pohybový aparát ruky. Nejčastěji se jedná o pacienty s revmatoidní
artritidou.

Má ráda cestování, kolo, lyže, plavání, jógu, tanec, hudbu, knihy a divadlo. „Ráda poznávám nové lidi a pořád mám ráda svoji práci,“ dodává Bc. Petra Abrahamová.

Bc. Petra Abrahamová, vrchní sestra
centrálních operačních sálů

V loňském roce Krajskou zdravotní, a. s., v soutěži reprezentovala vrchní sestra dětské
kliniky Mgr. Marie Lulková, která ve finále obsadila krásné třetí místo.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Mých 5 minut slávy… aneb sestra na Žofíně
Nemocnice Most

» OA: RA III. st. s anti CCP, DM I. typu
Unikátní operace, vpravo primář Ortopedického oddělení Nemocnice Chomutov
MUDr. Jiří Jurča

Finalistky soutěže Sestra sympatie
Po skončení prvního finálového kola začala příprava na kolo
druhé. Převléknout se do společenských šatů, upravit účes
a make-up. V kole druhém nás jeden z porotců doprovodil na pódium a položil nám otázku, na kterou jsme měly do mikrofonu
odpovědět (upozorňuji, že mikrofon jsem měla teprve podruhé
v ruce). Mým společníkem pro tento večer byl doc. Ing. Z. Tůma,
exguvernér České národní banky.

2. 3. 2018… DEN D

Chtěla bych moc poděkovat svému manželovi za velkou podporu,
přítelkyním Simče a Verče, že vzaly své partnery a společně mě
jeli podpořit na Žofín, svým dětem, které věnovaly své kapesné,
aby mi mohly poslat hlas, mamince, která mě celou dobu podporovala a díky kolegyni z operačních sálů Janě Přeučilové, že mě
do soutěže pomohla přihlásit. A samozřejmě děkuji zbývajícím
finalistkám – holky byly jste super.

Po úspěšném složení tréninkových zkoušek přišel na řadu tým
kadeřníků a vizážistek. Celý den strašně rychle utekl a blížilo se
první finálové kolo, kde byla promenáda ve zdravotnické uniformě. Na fotkách to není znát, ale strnulý úsměv mi zůstal po celou
dobu, co jsem stála na pódiu.
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Je systémové autoimunitní onemocnění,
které vede k chronickému zánětu synoviální tkáně, což má za následek nevratné poškození chrupavek a kostí kloubů.
RA postihuje okolo 1–1,5 % populace,
postihuje častěji ženy než muže. Významnou měrou zapříčiňuje pracovní
neschopnost. Je spojena s chronickou
bolestí, ztuhlostí a zvýšenou mortalitou.
Často má trvalé následky a pacienti mají
sníženou schopnost vykonávat některé
běžné činnosti, čímž se snižuje kvalita
jejich života.

Pacientka L. H., 1980

Po celém dni, kdy se o nás staral tým kadeřníků, kosmetiček
a kostymérek, jsme měly pozvánku do restaurace, kde jsme se
měly setkat s našimi porotci. Večeře probíhala v Mánesu, blízko
Žofína. Ani nejde slovy popsat, jak moc jsem byla nervózní. Bylo
12 soutěžících a tudíž 12 porotců. Pro mě největší osobností byl
prof. MUDr. P. Pafko, který mi po večeři vyprávěl o primáři chirurgie MUDr. F. Krtičkovi, kterého znal, a o mostecké nemocnici. Mezi
porotci byl např. i doc. Ing. Z. Tůma, olympijský vítěz Lukáš Krpálek, doc. MUDr. J. Měšťák a další. Po večeři jsem se vrátila domů
a čekala na finále, které proběhlo o týden později na Žofíně.

Ráno v šest hodin jsem nasedla do autobusu a jela na Žofín. Byla
jsem unavená, ale plná očekávání. Po snídani jsme začali s Vojtou
Bernatským nacvičovat vystoupení. Mluvit do mikrofonu, ladně se
pohybovat po pódiu a krásně se usmívat. Musím uznat, že Vojta,
coby profesionál, zvyklý na kamery a publikum, byl velmi dobrým
rádcem a oporou pro nás všechny. Trénink byl super… nebylo zatím žádné publikum.

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA (RA)

KAZUISTIKA

Psal se 25. únor tohoto roku a já se s kufrem plným oblečků a kosmetiky vydala do Prahy, kam jsem byla pozvaná jako finalistka
soutěže „Sestra sympatie“. To ráno byla zima, poletoval mokrý
sníh a já šla po rozbitém chodníku vstříc neznámému. Po příchodu na místo určení jsem byla tak zmrzlá, že jsem nemohla pustit
rukojeť u kufru, natož někomu podat ruku. A to nebylo nejhorší.
Měla jsem rozmazaný make-up, strnulý úsměv na rtech a chtělo
se mi brečet. To byl jen začátek…
V místnosti už čekaly další finalistky. Celkem nás mělo být dvanáct. Já přišla mezi posledními, jelikož s mojí orientací najít místo
určení bylo velmi obtížné. Všechna děvčata mě krásně přivítala,
což mě mile překvapilo a spadla ze mě tréma. Celý den jsme strávily spolu. Seznamovaly se nejen mezi sebou, ale i s programem
soutěže. Celou dobu se o nás starala Mgr. Eva Ranglová.

rotační pohyb předloktí v podélné ose
a podílí se také na flexi a extenzi v zápěstí. Stabilitu tohoto kloubu zajišťuje
jeho vazivový aparát.

Po absolvování těchto dvou kol nás čekalo vyhlášení vítězek. Ač
jsem nestála na poli vítězném, tato zkušenost byla pro mě velmi
cenná.

Na závěr bych chtěla říci všem sestřičkám, které by chtěly na jeden den vyměnit nemocniční prostředí, kde pečují o nemocné
lidi, ať se přihlásí do dalšího ročníku Sestra sympatie a alespoň
na pár hodin se stanou princeznami.
Bc. Veronika Rybářová
Centrální operační sály, Nemocnice Most, o. z.

www.kzcr.eu

Zaimplantovaná totální náhrada zápěstí

Po operačních výkonech na ruce se
v ošetřovatelské péči vedle sledování stavu rány klade důraz na sledování
prokrvení a čití periferie, tedy konečků
prstů. Ruka je ve zvýšené poloze. Z medikace se dle ordinace lékaře podávají
vedle analgetik antiflogistika, případně
antiedematózní léčba. Po složitých rekonstrukčních výkonech mají pacienti
ze sálu nasazenou sádrovou dlahu. Převazy jsou prováděny lékařem jen v případech prosáknutí rány, jinak až 4–5
den po výkonu, tedy až při ambulantní
kontrole. Dimise, propuštění pacienta,
po jednodušších výkonech následuje
1. den po operačním výkonu. V případě

Fixace sádrovou dlahou

složitých rekonstrukcí či náhrad 2. až
3. den po operačním výkonu.

ANATOMIE ZÁPĚSTÍ
Zápěstí tvoří distální část kostí předloktí
a osm zápěstních (karpálních) kostí uložených ve dvou řadách. Funkční jednotku zápěstí tvoří radioulnární, radiokarpální a mediokarpální kloub. Kloubní
pouzdra jsou slabá a pro stabilitu jsou
velice důležité zpevňující vazy. Pohyb
zápěstí je souhrn pohybů jednotlivých
kostí zápěstí mezi sebou a kloubní plochou distálního radia. Distální radioulnární kloub je součástí funkční jednotky
celého předloktí, jejímž výsledkem je

» 13. 3. 2018, 7.30 hod. – pacientka
přijata k TEP pravého zápěstí, příprava pacientky k operačnímu výkonu. V rámci předoperační přípravy je
proveden monitoring fyziologických
funkcí, předoperační RTG, anesteziologické vyšetření, edukace sestrou
a lékařem.
» 14. 3. 2018 – den operačního výkonu. Vizita a označení operované končetiny, podání premedikace dle ordinace anesteziologa, prevence TEN
– bandáž dolních končetin, transport pacientky na operační sál, založení bezpečnostní vizity. Po ukončení operačního výkonu transport
pacientky na odd. ARO – dospávací pokoj, po 2 hodinách transport
na standardní oddělení. Sledování
stavu rány, klademe důraz na sledování prokrvení a čití periferie. Ruka je
ve zvýšené poloze.
» 15. 3. 2018 – sledování stavu
rány, ruka je ve zvýšené poloze.
Vertikalizace.
» 16. 3. 2018 – propuštění do domácí
a ambulantní péče. Edukace.
Bc. Monika Šroubová, vrchní sestra
Ortopedické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Pomoc obětem trestných činů
Málokdo zná všechna svá práva. Není divu, neboť zákony se
mění poměrně rychle a vnímat všechny změny, pokud člověk
nepotřebuje znát danou oblast, je nadlidské úsilí. Jedním ze
zákonů, který je poměrně mladý a běžně ho člověk nepotřebuje, je i zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. Nikdo
nepředpokládá, že by se mohl stát obětí trestného činu, a pokud se tak stane (což samozřejmě nikomu nepřejeme, ale i to
je součástí života), je zahrnut spoustou informací, které se jen
hemží paragrafy. Tak se běžný občan dostává do soukolí trestního řízení, ačkoliv sám nic nezavinil, a stává se bezradným.
Právě výše zmíněný zákon posiluje práva obětí. Na tomto místě
chceme zmínit právo na informace a bezplatnou pomoc. Oběť
má právo na informaci o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může
obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých podmínek má
právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci. Povinnost poskytnout tuto informaci má první kontaktní místo, tedy obecní
policie, státní policie, celní úřad nebo zdravotnické zařízení,
a to i bez žádosti oběti. Dosavadní praxe je však trochu jiná.
Mnoho subjektů o této povinnosti ani neví, a tak je třeba stálou propagací těchto práv informovat občany, aby v případě, že
se dostanou do nepříjemného postavení oběti, mohli vyhledat
kvalifikovanou odbornou pomoc.
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu, je zatím jediným akreditovaným subjektem podle zákona o obětech trestných činů
na území Ústeckého kraje. Poradenství vykonává od konce
roku 2013, a to ve svých poradnách, které jsou v současné
době na adrese Pařížská 1259/16, Ústí nad Labem a Náměstí
Svobody 668/2 v Děčíně. Odborná pomoc, která je zde lidem
poskytována, je ve všech případech bezplatná. Ročně tuto
poradnu navštíví více jak 200 klientů, kdy některým z nich je
poskytnut důvěrník a zmocněnec, tedy osoby, které jsou psychologickou podporou oběti v trestním řízení, či v případě
zmocněnce i stranou řízení, uplatňující práva poškozeného
v trestním řízení. Abychom byli trochu srozumitelní, vysvětlíme, co může občan od nás očekávat. Pokud se setká s trestným činem přímo, nebo je zákonným zástupcem oběti, může

Zemřel Mgr. Josef Kočí, DiS.
Mgr. Josef Kočí, DiS.,
pomáhal v ústecké
nemocnici těm, kteří
na tom byli podle lékařů lépe než on. Za svou
práci získal v roce 2012
Cenu Olgy Havlové, v letošním roce pak cenu Ď.
Dalších ocenění už se
bohužel Mgr. Josef Kočí
nedočká, zemřel po těžké nemoci dne 15. července ve věku 62 let.
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Kontakt na poradce
Mgr. Jan Müller
telefon:
604 315 898
e-mail:
j.muller@
prosapia-zu.cz

Všechny subjekty poskytující
pomoc obětem trestných
činů lze nalézt na webových
stránkách:

www.justice.cz | www.prosapia-zu.cz
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu,
se sídlem v Děčíně,
ul. Fügnerova 355/16

Prosapia, o.s.

za námi přijít. Přijít může i v případě, že si není jistý, zda byl
vůči němu spáchán trestný čin a dosud se nerozhodl, zda se
obrátí na policii. Od nás obdrží informace o tom, co ho čeká,
zda jsme schopni ho v něčem zastoupit při výkonu jeho práv,
jak probíhá trestní řízení, o jaký trestný čin by se mohlo jednat,
zda má nárok na ochranu a případně jakou, zda může žádat
peněžitou pomoc státu, jak ji uplatnit apod. K dispozici je odborný poradce, který dokáže lidsky vysvětlit vše, co jsme již
zmínili.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Další službou, kterou Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu,
poskytuje bezplatně, je odborné sociální poradenství. Pokud
potřebujete poradit v tíživé sociální situaci, pak jste u nás
správně. Zdarma poskytujeme informace, radu, pomoc při
realizaci zvoleného řešení, při sepisování návrhů, vyplňování
formulářů, ale zajišťujeme také doprovod na úřad, kde jsme
našim klientům oporou při oficiálních jednáních.
Kontakt na naši poradkyni: 725 114 125
e-mail: i.prouskova@prosapia-zu.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
Od ledna 2018 provozuje Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu, nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku od 15 do 26 let
na adrese Děčín I, Nám. Svobody 668/2. Mladí lidé zde mohou
využívat prostory klubovny, tělocvičny i počítačového centra.
Služba je bezplatná a anonymní. Provozní doba je každý všední den od 13.00 do 19.00 hodin.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY
Nad rámec těchto bezplatných služeb je Prosapií, z. ú., společností pro rodinu, poskytována jako placená služba (placení
vyplývá ze zákona) služba pečovatelská. Dojíždíme za seniory,
osobami se zdravotním postižením či rodinami s dětmi domů,
do jejich přirozeného prostředí, kde je jim poskytována péče
v rozsahu potřebných dohodnutých služeb. Seniory je možné
po domluvě dovézt i do Denního centra pro seniory (jedná se
o ambulantní službu), v Děčíně – Nám. Svobody 668/2 (budova staré pošty), v Ústí nad Labem – Klíšská 446/87. Zde se jim
věnují vyškolení pracovníci, procvičují jejich paměť, vezmou je
na vycházku apod. Je možný doprovod k lékaři, pomoc se zajištěním stravy, péče o domácnost, pomoc s nákupem, hygienou.
Tuto péči je možné domluvit na tel.: 736 482 256.
redakce Infolistů

www.kzcr.eu

O kurz sanitáře je velký zájem
Nemocnice Most
Akreditovaný kurz MZ ČR Sanitář probíhá na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální
a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické
škole v Mostě pravidelně dvakrát ročně.
„O kurz je velký zájem, jak ze strany Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,
tak ze strany veřejnosti. Někteří účastníci
kurzu již v nemocnici pracují v profesi dělník ve zdravotnictví, jiní čekají na přijetí
do zaměstnání. Pozitivní je, že po složení
závěrečných zkoušek je velká naděje, že
absolvent najde uplatnění na trhu práce“,
uvedla ředitelka školy Ing. Jitka Hašková.
Tříměsíční kurz se skládá ze 100 hodin
teoretické výuky a 80 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Teoretická výuka probíhá v budově Zdravotnické školy v Mostě v pátek odpoledne
a o víkendu. Odborné předměty Základy
veřejného zdravotnictví, Somatologii, Mikrobiologii, epidemiologii a hygienu, Postupy a techniky při zjišťování zdravotní
a ošetřovatelské péče vyučují odborné učitelky ze školy. Výuku Základů zdravotnické

psychologie, etiky a komunikace přijala
odbornice z praxe klinická psycholožka
Mgr. Veronika Smetánková.
Odborná praxe v nemocnici trvá dva týdny.
Účastníci kurzu musí splnit nejen týdenní
praxi na lůžkovém oddělení, ale jejich povinností je seznámit se s organizací práce
na operačních sálech, na patologii a v lékárně, v rehabilitačním a laboratorním
komplexu.
Závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí, z praktické a teoretické zkoušky. Úkolem
u zkoušky bylo například přijímání potravy u nesoběstačného pacienta, základní
hygiena, převlékání lůžka nebo přemísťování pacienta na odborné vyšetření. Teprve v případě, že absolvent kurzu zvládne
praktickou část zkoušky, může přistoupit
k teoretické části – volba otázky, příprava
na „potítku“ 15 minut a pak zkouška před
komisí.

Jedna z účastnic kurzu nám řekla: „Je to
jako u maturitní zkoušky. Tréma byla veliká, třásla se mi ruka a pak i hlas, ale jak
jsem se rozpovídala o problematice vyprazdňování, nabývala jsem na jistotě. Doplňující otázky komise jsem z velké části
zvládla. Oddechla jsem si však, až když
předsedkyně zkušební komise vyhlásila
závěrečné výsledky. Měla jsem velkou radost, když jsem držela osvědčení v ruce.
Pochlubím se nejenom doma rodině, ale
i na pracovišti v nemocnici.“
Kurzu se účastní jak nezaměstnaní, kteří
mají pouze základní vzdělání, tak i ti, kteří mají výuční list nebo maturitní zkoušku
na střední škole. Často přichází do kurzu
zájemci, kteří chodí do práce, ale chtějí
změnit svoji profesi. Chtějí pracovat v pomáhající profesi. Výjimkou byl vysokoškolák, který se kurzu zúčastnil na doporučení
maminky lékařky, která mu řekla: „Práce
ve zdravotnictví bude vždycky dost…“
PaedDr. Soňa Valušková

3. Benefiční běh přátel Masarykovy nemocnice
na Střížovickém vrchu
Masarykova nemocnice
Centrální operační sály Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s MO LOK – SČL
Masarykovy nemocnice pořádají v sobotu 8. září 3. Benefiční
běh přátel Masarykovy nemocnice na Střížovickém vrchu. Závod odstartuje v 16.00 hodin u restaurace Pohoda u vysílače.
Akce je určena pro zaměstnance Masarykovy nemocnice a jejich rodinné příslušníky, popř. známé.
Zápisné je 50 korun pro dospělé a 30 korun pro děti. Výtěžek
z akce bude použit na podporu ústecké zoo. Délka okruhu je
4,5 kilometru. Pro sportovně zdatné jedince je možné oběhnout okruh vícekrát. Děti a méně zdatní jedinci mohou využít
na trase i kolo či koloběžku. Po sportovním výkonu bude následovat táborák s opékáním buřtů u restaurace Pohoda.

Mapa 3. ročníku benefičního běhu na Střížovickém vrchu

Účast prosím potvrďte na e-mail:
pavlina.kubalkova@kzcr.eu nejpozději
do 3. září 2018.
Více informací na telefonních číslech:
477 117 895 nebo 477 112 289.
redakce Infolistů

Pohled na Střížovický vrch, kde se závod uskuteční
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Kojení s důvěrou…
Nemocnice Most
Novorozenecké oddělení v Mostě je jedním z 12 perinatologických center v ČR. V roce
1983 jsme jako první v ČR zakládali ROOMING-IN na celém novorozeneckém úseku.
Tento systém kojení se nám velice osvědčil, a tak jsme se snažili nadále zlepšovat techniku a přikládat ke kojení i extrémně nezralé novorozence. Zavedením ROOMING-IN
a DESET KROKŮ ÚSPĚŠNÉHO KOJENÍ jsme v roce 1996 získali plaketu UNICEF BABY
FRIENDLY HOSPITAL.
Jen trvalý pobyt matky s dítětem umožňuje matce od počátku porozumět projevům
dítěte a kojit je vždy, když projeví zájem.
Veškerý zdravotnický personál včetně nových zaměstnanců musí být se strategií
kojení seznámen, aby mohl poskytnout
požadovanou standardní péči. Každoročně se zúčastňuji doškolování pořádaného laktační ligou.
Velký důraz je kladen na dodržování DESETI KROKŮ ÚSPĚŠNÉHO KOJENÍ. Nemalá
pozornost je věnována zbytečnému dokrmování donošeného novorozence. Dokrmem může být ohrožen fyziologický vývoj
a kvalita emočního centra. Může ovlivnit
jak matku, tak dítě a zasáhnout všechny
parametry normálního vývoje. Narušuje

synchronizaci matky s dítětem. Zvyšuje
riziko neschopnosti vyrovnat nedostatky. Chuť a vůně mléčné formule zvyšuje
riziko předčasného ukončení kojení. Formule může negativně ovlivnit imunitu
a zvýšit riziko k některým onemocněním
(arterioskleróze, diabetu). Žádná formule
dosud nenahradila kvalitu mateřského
mléka. Donošený novorozenec může být
dokrmován pouze v lékařsky indikovaných případech. V případě nezbytného
dokrmu se upřednostňuje odstříkané
mateřské mléko, které je bohatší na obsah tuků. V žádném případě nesmí být
novorozenec dokrmován vodou nebo
glukózou. Nejdoporučovanější způsob
dokrmu je kádinkou, kdy dítě nejvíce zapojuje orofaciální svaly.

Na novorozeneckém oddělení v Mostě
umožňujeme maminkám první přiložení
k prsu ještě na porodním sále do 30 minut po porodu, kdy chuť dítěte sát a sekrece laktačních hormonů je největší. Kolostrum, které dítě saje v prvních chvílích
života, je připravené tak, aby pokrylo požadavky dítěte, stabilizuje hladinu krevního cukru. Doporučujeme maminkám
kojit své dítě bez omezení délky a frekvence. Zdravý donošený novorozenec se
přisává k matčině prsu 12–16x za den.
Mateřské mléko je lehce stravitelné a dítě
může být daleko dříve hladovější. Naší
snahou je, aby z našeho oddělení odcházel maximální počet plně kojených dětí,
aby matky odcházely s přesvědčením, že
budou kojit své dítě co nejdéle, a že mateřské mléko je ten nejcennější dar, který
mohou svému děťátku poskytnout.
Miroslava Šitnerová
staniční sestra fyziologických
novorozenců
Nemocnice Most, o. z.

Nově otevřená odběrová místnost
Krajské zdravotní, a.s., v Litvínově od 1. září 2018

◊ Krušnohorská poliklinika s.r.o.,
Litvínov, Žižkova 151,
přízemí, vstup z parkoviště

Proč navštívit právě tuto odběrovou místnost?
•

součást akreditované multioborové nemocniční
laboratoře Krajské zdravotní, a.s.
– Nemocnice Most, o.z.

•

profesionální přístup personálu

•

možnost vyšetření i pro samoplátce

•

bezbariérový přístup

•

okamžitá dostupnost a snadná dohledatelnost
výsledků krevních odběrů, také elektronickou cestou
komunikačními platformami eZprava a MISE

•

velmi široké portfolio vyšetření, podrobně na:

◊ Telefonní kontakt 478 012 124
◊ Ordinační hodiny po–pá
7.00–10.30 h

www.kzcr.eu/cz/mo/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/
centralni-laborator

Zástupci vedení Fakultní nemocnice Ostrava si prohlédli
centrum robotické chirurgie
Masarykova nemocnice
Zástupci vedení Fakultní nemocnice Ostrava v čele s ředitelem MUDr. Evženem Machytkou, Ph.D., zavítali 30. července 2018 na špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. V rámci návštěvy si prohlédli Kliniku urologie
a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jejíž školicí centrum
vzdělává odborníky pro střední a východní Evropu.
Za Krajskou zdravotní, a. s., přivítal hos- Hostům představil zdravotnické pracoty předseda představenstva Ing. Jiří Novák viště přednosta kliniky MUDr. Jan Schraspolu s generálním ředitelem Ing. Petrem Fi- ml, Ph.D. „Dnešní návštěvu považuji za jaalou a náměstkem pro řízení zdravotní péče kýsi odrazový můstek pro další spolupráci
MUDr. Alešem Chodackim. „Špičkové pra- naší kliniky s Fakultní nemocnicí Ostrava.
coviště naší společnosti, Centrum robotické Jde o podobné regiony, které byly v minuloschirurgie (CRCH) při klinice urologie a robo- ti zatíženy těžkým průmyslem a těžbou uhlí.
tické chirurgie v ústecké Masarykově nemoc- Lidé v těchto krajích si určitě špičková zdranici, zahájilo svoji činnost dne 19. 8. 2008 votnická pracoviště, jakým bezesporu roboprvní roboticky asistovanou operací, jíž byla tická chirurgie je, zaslouží,“ uvedl MUDr. Jan
resekce tumoru ledviny. Letos si připomíná- Schraml, Ph.D.
me desáté výročí. Roboticky asistovaná chiŘeditel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Evrurgie má v Krajské zdravotní velkou podpožen Machytka, Ph.D., chce do budoucna rozru. Kromě urologických operací naši robotičtí
vinout spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s.,
operatéři na nejnovějším systému da Vinci Xi
nejen v robotické chirurgii, ale také v dalších
provádějí operace tlustého střeva pro karcioborech a segmentech zdravotnictví. „Jak již
nom a operace žaludku. Specialisté z ORL
bylo řečeno, naše nemocnice jsou si velmi
provádí operace kořene jazyka. Gynekologopodobné, ať již svým významem pro Českou
vé robota používají při radikálních hysterekrepubliku, ale také skladbou obyvatelstva
tomiích, tedy operacích dělohy pro nádor,“
a v mnohém dalším. Výměna zkušeností
řekl Ing. Jiří Novák. „Již několik let bojujeme
a poznatků bude prospěšná pro obě strany.
o získání statutu komplexního kardiologického centra v ústecké Masarykově nemocnici.
V dohledné době bychom tak do spektra robotických operací chtěli zařadit i kardiochirurgické výkony,“ zdůraznil.

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.
Tímto vás, zástupce Krajské zdravotní, a. s.,
a ústecké Masarykovy nemocnice zvu na návštěvu k nám do Fakultní nemocnice Ostrava,“ řekl na závěr jednání MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Běh o život pojedenácté pomohl chomutovské onkologii
Nemocnice Chomutov
Jedenáctý ročník běhu napříč Českou republikou uspořádal Miroslav Kalina z Loun, aby
pomohl Onkologickému oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,
v rámci projektu Běh o život. Letos mu v jeho
činnosti pomohli jeho tři přátelé ze spolku
nazvaného „Zvedni zadek“. Za dobu konání
akce získalo zdravotnické pracoviště chomutovské nemocnice více než milion korun.
Miroslav Kalina je bývalým onkologickým
pacientem chomutovské onkologie, který
ve svých třiceti letech, po těžké nemoci, začal
znovu nabírat fyzičku a tvrdě na sobě pracovat. „Letos mi v aktivní účasti na akci zabránila zlomenina druhého krčního obratle. Vzali
to za mě moji tři kamarádi, kteří trasu z Ostravy do Loun ujeli na koloběžkách v osmi etapách. V některých částech se k nim připojili
další dobrovolníci. Celkem se tak letos akce
zúčastnilo dvanáct sportovců, kterým se povedlo vybrat na novou podlahu chomutovské
onkologie třicet tisíc korun,“ uvedl Miroslav
Kalina.

Cílem Běhu o život je podpora
onkologického oddělení

Akce se letos zúčastnilo dvanáct sportovců

chomutovského onkologického oddělení. „Díky dlouholeté aktivitě a finanční podpoře pana
Kaliny, jeho přátel a sponzorů se nám daří významným způsobem zlepšovat prostředí a zpříjemňovat pobyt pacientům na našem onkologickém oddělení,“ uvedla primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martina Chodacká.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Cílem Běhu o život je každoročně podpora
a zkvalitnění léčebných podmínek a vybavení
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

První golfový turnaj Krajské zdravotní
Nemocnice Děčín
Krajská zdravotní, a. s., uspořádala dne 21. června 2018 první golfový turnaj, jehož výtěžek
půjde ve prospěch Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Akce se zúčastnili zaměstnanci a partneři společnosti Krajská zdravotní, a. s., z nichž někteří
se umístili na předních místech ve svých kategoriích.

Jednu z kategorií vyhrál Mgr. Tomáš
Tvrzník

Turnaj se konal v prostředí Českého
Švýcarska

„Nejen medicínou jsou zdravotníci živi a mnoho z nich provozuje nějaký sport. Před lety mne
kolega Poláček pozval do Janova na golfové hřiště, abych zkusil poslat míček zahnutou holí
do dáli. Asi se dá říci, že jsem tomu sportu propadl a ačkoli mu nevěnuji tolik času, kolik by
si zasloužil, stále mne baví. A při myšlenkách na další ročník Děčínských chirurgických dnů,
jehož součástí je každoročně golfová procházka, mne napadlo, že by bylo pěkné uspořádat
golfovou túru pro celou KZ. Myšlenky se tříbí a z túry jsme po konzultaci s kolegyní Urbanovou
slevili, a rozhodli se uspořádat jednoročně golfový turnaj, kde by se střídali pořadatelé podle
sídla jednotlivých nemocnic KZ,“ uvedl první golfové klání v historii společnosti MUDr. Jan
Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

A tak se stalo, že do krásného prostředí Českého Švýcarska – na golfové hřiště v Janově – si přijeli zahrát zdravotníci a partneři
v otevřeném golfovém turnaji, na 18 jamek
a ve třech kategoriích. Věcné ceny obdrželo
prvních šest hráčů v každé kategorii a vítězové vložených soutěží Longest drive muži
a ženy a Nearest to pin.
V kategorii HCP 30,1 – 54 získal první místo Mgr. Tomáš Tvrzník, právník Krajské zdravotní, a. s., druhé místo prof. MUDr. Martin
Sameš, CSc., 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. V kategorii HCP +4,0 – 18,4
se umístil na čtvrtém místě MUDr. Martin Konečný, lékař Oddělení dětské chirurgie – dětského úrazového centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Padesát šest nových monitorů dechu v celkové hodnotě 112 000 Kč od ředitelky
Nadace Křižovatka Mgr. Štěpánky Pokorníkové získala Krajská zdravotní, a. s.,
pro svá dětská zdravotnická pracoviště v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici. Slavnostní předání techniky proběhlo ve středu 8. srpna 2018.
Pěti novými monitory dechu z celkového daru nově disponuje Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Děčín, o. z. Třicet sedm monitorů dechu bylo rozděleno
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., mezi neonatologickou kliniku,
dětskou chirurgii a dětskou kliniku. Zbylých čtrnáct monitorů dechu získalo Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
„Monitory dechu se staly nezbytným vybavením dětských lůžkových stanic v našich nemocnicích. Využíváme je k monitorování dechu zejména u novorozenců.
Podložky se vkládají pod matraci v lůžku dítěte a čidla reagují na pohyb hrudního koše miminka. Monitory využívají nejen zdravotníci, ale stále častěji i maminky, které si je mohou po propuštění z nemocnice zapůjčit domů. Vzhledem
k nutné obnově přístrojů jsme rádi, že jsme díky sponzorům získali monitory
dechu nové,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče
Krajské zdravotní, a. s.

Další turnaj se v příštím roce bude konat
s největší pravděpodobností v chomutovském regionu a pořadatelství převezme
MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Chomutov, o. z., který uvítá příznivce golfu
v areálu Bitozeves.
Ing. Eva Urbanová, organizační oddělení
Krajská zdravotní, a. s.

Třicet sedm nových monitorů dostala
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s., pořádá

Výroční vědeckou
konferenci
Krajské zdravotní, a.s.

Čtrnáct nových monitorů získalo Dětské a dorostové
oddělení Nemocnice Chomutov

Nadace Křižovatka se jako jediná
nadace v České republice aktivně
věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí
kojenců (SIDS) a o možnostech
ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. „Hlavní činností
Pět nových monitorů slouží v Nemocnici Děčín
naší nadace je zprostředkování
monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře
zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé České republice,“ řekla Mgr. Štěpánka
Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

25. odbornou regionální konferenci

SLÁMŮV ORL DEN

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku,
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
a Fakultní nemocnice v Motole Vás zvou na

pátek 5. října 2018 od 9.00 h, Hotel & Restaurant Větruše

čtvrtek 11. října 2018 od 16.00 h
zámeček Větruše v Ústí nad Labem

Záštitu nad akcí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje,
a Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

V rámci akce budou předána ocenění za nejlepší
výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2017.
Záštitu nad akcí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák.

Miminka v nemocnicích Krajské zdravotní ohlídají nové
monitory dechu od Nadace Křižovatka
Krajská zdravotní, a. s.

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory

Odborní garanti:
MUDr. Karel Sláma,
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: karel.slama@kzcr.eu

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA,
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku,
1. lékařská fakulta, Univerzita
Karlova v Praze a Fakultní
nemocnice v Motole,
e-mail: jan.betka@fnmotol.cz

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Lékaři i nelékaři (mimo KZ, a.s.) vč. oběda: 500 Kč vč. DPH
Poplatek za oběd (pro zaměstnance KZ, a.s.): 100 Kč vč. DPH
Vstupné na společenský večer, 5. října: 300 Kč vč. DPH
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy
pro lékaře. Občerstvení je součástí konference.

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.

www.kzcr.eu/konference/ORL2018
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Poděkování

Nemocnice Chomutov
Poděkování primáři MUDr. Petru Štikovi a zdravotnickému personálu oddělení následné péče:
Vážený pane primáři,
chtěli bychom Vám za celou velikou rodinu poděkovat za úžasnou péči, kterou
jste věnovali po operaci krčku naší babičce Helence Kratochvílové.

placená inzerce

Babička je díky skvělé péči celého ošetřujícího230x152.ai
personálu,
sanitářek i uklízeček
1 14.2.2017 22:45:14

nevyjímaje, ve skvělé psychické i fyzické
kondici.

největší devíza a my Vám všem chceme
strašně moc poděkovat. Jste úžasní.

Oddělení ONP 3 je čisté, voňavé a babičce byla věnována skvělá péče ze všech
stran. Přišla na oddělení jako zmatená
stařenka a odjížděla vitální a s pláčem,
že se jí odsud nechce. Myslím, že to je ta

Takže ještě jednou mockrát děkuji
za celou rodinu Nepovímů, Markovovů
a Koudelků.

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

Dana Markovová
a Eva Nepovímová

ZE ZEMĚ
DO VANY
JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

C

M

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK

Y

38°C

CM

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.
JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

MY

CY

KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM

CMY

411°C
4
°C

K

TEPLICKÝ
RYOLIT

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA
POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ
45.7
45
.7°C
7°C
C
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DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA.
LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

WWW.LAZNETEPLICE.CZ
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Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
3. 9. 2018
4. 9. 2018
5. 9. 2018
10. 9. 2018
11. 9. 2018
11. 9. 2018
12. 9. 2018
12. 9. 2018
12. 9. 2018
13. 9. 2018
17. 9. 2018
18. 9. 2018
19.–21. 9. 2018
24. 9. 2018
25. 9. 2018
25. 9. 2018
26. 9. 2018
27. 9. 2018

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro lékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Předatestační kurz pro lékaře: Prevence užívání
návykových látek
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Seznámení s psychologií písma – grafologií
Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Předatestační kurz pro lékaře: Lékařská první pomoc
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

místo konání
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – studovna
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III, IV, V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory
17. 9. 2018 Workshop Point-of-Care ultrasonografie
pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s.
5. 10. 2018 Slámovy ORL dny
11. 10. 2018 Výroční vědecká konference KZ, a. s.
12. 10. 2018 29. Ústecký oftalmologický den
18. 10. 2018 6. Děčínský den komplexní interní péče
1. 11. 2018 Onkologická konference
1. 11. 2018 Den Kardiocentra
7. 11. 2018 4. ročník praktického kurzu extrakčních
vaginálních operací
13. 11. 2018 VII. Internistický den v Ústí nad Labem
16. 11. 2018 Ošetřovatelská péče v geriatrii
23. 11. 2018 Mikrobiologický seminář
30. 11. 2018 Krajský traumatologický seminář
6. 12. 2018 58. Otologický den
6. 12. 2018 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018
7. 12. 2018 10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční
– MOSt 2018

místo konání
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. I–IV
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Krajský úřad ÚK – kongresový sál
Zámek Děčín
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
UJEP Kampus – červená aula
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Obecní sál Ryjice
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II–IV
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Most

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference/
Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

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: infolisty@kzcr.eu

