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jistě se mnou budete souhlasit, že bez kvalitně připraveného personálu nelze kontinuálně uspět, ať už jde o jakoukoliv firmu či společnost. Je proto zřejmé, že v tomto ohledu je
spolupráce mezi Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
potažmo její Fakultou zdravotnických studií (FZS), a Krajskou
zdravotní, a. s., (KZ) – která je nejen největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji, ale i největším zaměstnavatelem v regionu, dlouhodobá, systematická a probíhá hned na několika úrovních.
Spolupráci si dovoluji hodnotit jako výbornou a jsem přesvědčen, že její dosavadní
výsledky o tom jasně vypovídají.
Za jednu z nejdůležitějších oblastí této spolupráce lze pokládat podíl lékařů a nelékařských odborníků na vyučovacím procesu. Jde především o lékařské i nelékařské
specialisty z klinik, které ustavuje FZS a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
Krajské zdravotní, a. s. Působení lékařských specialistů z klinik a oddělení v rolích
akademických pracovníků na FZS na straně jedné a umožnění praktické výuky našich
studentů v ústecké Masarykově nemocnici na straně druhé velmi kvitujeme a jsme si
vědomi toho, že díky těmto možnostem, jež velmi obohacují výuku, nemusíme hledat
jiné alternativy, které by pro nás, ale hlavně pro studenty byly mnohem náročnější.
FZS v současné době připravuje nelékařské zdravotnické odborníky ve čtyřech studijních oborech, a to: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Vzhledem k tomu, že FZS chce zajistit pro aplikační sféru většinu nelékařských
zdravotnických odborníků, bude akreditovat v příštích dvou letech bakalářské studijní
programy Pediatrické ošetřovatelství, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a dva magisterské studijní programy Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
a Učitelství odborných předmětů pro školy zdravotnického zaměření.
Masarykova nemocnice potvrzuje nejen kvalitu poskytované zdravotní péče, ale rovněž vynikající úroveň vědecké, výzkumné a publikační činnosti na klinikách a odděleních. Publikační činnost pracovníků klinik nám pak významně pomáhá při plnění
požadavků na tvůrčí činnost v procesu zpracování žádostí o akreditaci studijních programů. Klinik se nám podařilo společně ustavit již jedenáct. První dvě kliniky, klinika
kardiologická a neurochirurgická, byly založeny v roce 2008 a v roce 2018 byla zatím
založena desátá klinika radiologická a jedenáctá klinika neonatologická. Zdůrazňuji
slovo „zatím“, protože univerzita a Krajská zdravotní, a. s. mají v této oblasti jisté plány, a společně usilujeme o to, aby se Masarykova nemocnice stala nemocnicí univerzitního typu nebo nemocnicí fakultní.
Na závěr bych rád využil této příležitosti k tomu, abych poděkoval i vedení Ústeckého
kraje za významnou finanční podporu studentů všech oborů, především však všeobecných sester. Ústecký kraj, stejně jako KZ, nabízí studentům stipendia a při promocích
uděluje zástupce Ústeckého kraje věcné ceny absolventům s výborným prospěchem.
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Centra vysoce specializované péče v ústecké nemocnici
dlouhodobě zvyšují kredit Krajské zdravotní
Masarykova nemocnice
S činností a výsledky práce zdravotníků v centrech vysoce specializované péče působících v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se v pondělí 17. září 2018 seznámili zástupci vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., (KZ) Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva, Ing. Petr Fiala, generální ředitel, a MUDr. Jiří
Mrázek, MHA, MBA, náměstek pro řízení informačních systémů. Přítomen byl rovněž
ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef
Liehne. Prezentace pneumoonkochirurgického centra, perinatologického centra,
onkogynekologického centra a komplexního cerebrovaskulárního centra se uskutečnila v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ.

Zleva: MUDr. Josef Liehne, primář oddělení hrudní chirurgie MUDr. Ivan Staněk, MBA,
a Ing. Petr Fiala

„Je nesporné, že centra vysoce specializované péče dlouhodobě zvyšují kredit
Krajské zdravotní. Její představenstvo
a management klade důraz na to, aby
zázemí pro lékaře a další zdravotnický
personál bylo na nejvyšší možné úrovni. Myslím si, že Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem včetně svých center
a klinik je nyní důstojnou vlajkovou lodí
toho, co moderní medicína 21. století
v rámci našeho regionu může poskytnout. Domnívám se, že náklady, které
se do vybavení investují, jsou vynaloženy naprosto oprávněně. Chci poděkovat
všem lékařům, sestrám i ostatnímu zdravotnickému personálu za práci, kterou
odvádějí pro naše pacienty a klienty.
Přeji vám hodně štěstí,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva KZ.
„Předáním jmenovacích dekretů vedoucím center chceme podtrhnout význam
společných špičkových pracovišť pro
Krajskou zdravotní, a. s., a pro obyvatele Ústeckého kraje i částí krajů sousedících. Děkuji vám a dovolím si vás

z pilířů pro ustavení neurologické kliniky
v ústecké Masarykově nemocnici.
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
zevrubně přiblížil a zdůraznil specifika jednotlivých představovaných center a vynikající výsledky jejich práce.
„Všichni si uvědomujeme, že často není
jednoduché udržet požadovaný počet
výkonů, abychom akreditace pro centra vysoce specializované péče obhájili.
Centralizace superspecializované péče
do center je správnou cestou. Udržení
statutu center podléhá pravidelným kontrolám z ministerstva zdravotnictví, a ty
jsou zcela nekompromisní. Naším cílem
je samozřejmě všechna centra udržet
a v co nejkratší době se ucházet o statut
komplexního kardiovaskulárního centra.
Proto i já všem, kteří se na činnosti těchto center podílejí, musím poděkovat,“
vyzdvihl MUDr. Josef Liehne.
Vedoucí čtyř center v ústecké Masarykově nemocnici po prezentacích převzali z rukou Mgr. Radka Scherfera,

Vedoucí centra vysoce specializované péče v perinatologii MUDr. Pavel Gerych při
prezentaci

požádat, abyste tlumočili poděkování
spolupracovníkům na vašich pracovištích,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Dále poděkoval všem, kteří se zasloužili o vznik zcela
nového pneumoonkochirurgického centra, a za vynikající výsledky komplexního cerebrovaskulárního centra, které
mohou být v brzké budoucnosti jedním

místopředsedy představenstva KZ, jmenovací dekrety a zástupci pneumoonkochirurgického centra si navíc odnesli
nový symbol, který jim slavnostně předali generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef
Liehne.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Centra vysoce specializované péče – Komplexní
cerebrovaskulární centrum
Masarykova nemocnice
Na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování: centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče.

Vedoucím centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče je MUDr. Ing. David
Černík, MBA, lékař Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

MUDr. Ing. David Černík, MBA

Na čelném republikovém místě je ústecké KCC hodnoceno i pro kvalitu neurochirurgické kliniky, která patří oborově mezi
tři nejvýkonnější centra v ČR. Toto pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární

Embolus, který způsobil uzávěr
cévy

CMP intervence – stav před zákrokem a po zákroku

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Masarykovy nemocnice je jedním ze 13 center
v ČR, která poskytují nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje
velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního
oddělení a v neposlední řadě Emergency MNUL.
Téměř všichni pacienti s akutní cévní mozkovou příhodou jsou přijímáni cestou Emergency,
kde v případě ischemických iktů je započata i specifická léčba – intravenózní trombolýza. Tato léčba je v ČR dostupná ve 45 centrech a kritériem kvality péče je čas potřebný
k aplikaci léku od přijetí do centra. Od roku 2017 je KCC MNUL trvale každý měsíc mezi 3
nejlepšími centry v ČR. Opakovaná edukace a výrazné pracovní nasazení personálu Emergency ve spolupráci s radiology a neurology zajišťuje každoroční zkracování času zahájení
cílené léčby. Toto je jedno z hodnoticích kritérií, které dokládá průběžné zlepšování úrovně
ústeckého centra.
V primární – akutní péči se ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého
kraje a iktovými centry (Teplice, Děčín, Chomutov, Litoměřice) podařilo nastavit v rámci ČR
logisticky raritní systém, který s vysokou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové tepny šanci na plné uzdravení provedením mechanické embolektomie (zákrok intervenčního radiologa, při kterém je endovaskulární cestou tepenný uzávěr
odstraněn). Vysoce aktivní přístup ústeckých intervenčních radiologů zajistil v počtu těchto
výkonů pro KCC MNUL v roce 2017 první místo v žebříčku všech republikových center.

problematiky plnou škálu operačních intervenčních postupů.
Moderní neurointenzivní péči v úvodních
hodinách až dnech poskytuje klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, následnou sekundárně rehabilitační
péči oddělení neurologie a rehabilitace.
K fungování centra je naprosto nezbytné
moderní přístrojové vybavení, které umožňuje poskytovat cerebrovaskulární péči
ve vysoké odborné kvalitě a stejně tak to
platí i v následné rehabilitační péči. V roce
2015 Krajská zdravotní, a. s., zakoupila pro
KCC přístroje v hodnotě bezmála 53,5 milionu korun. Tato částka byla zajištěna financováním z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, nemalou částku
uhradila Krajská zdravotní, a. s., z vlastních
prostředků.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

POZVÁNKA NA CHARITATIVNÍ BĚH ČAS JE MOZEK
Charitativní běh proti mozkové mrtvici ČAS JE MOZEK se uskuteční v úterý 23. října od 16.30 hodin.
Start je před hlavní budovou Speciální základní školy Pod Parkem v Ústí nad Labem. Startovné je 100 Kč,
platba probíhá na místě a pouze v hotovosti.
Registrace je možná 23. října od 15.30 do 16.15 hodin v místě startu.
Trasa dlouhá cca 3 kilometry vede parkem na Severní Terase, má minimální převýšení a překonat ji je možné i chůzí. Běh
organizuje Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České společnosti ČLS JEP a Nadační fond
Čas je mozek. Výtěžek z běhu bude věnován na osvětu o mozkové mrtvici.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Rozhovor s vrchní sestrou Mgr. Regínou Gavlasovou
Masarykova nemocnice
Co vás přivedlo ke kardiochirurgii?

Co se týče samostatnosti práce sestry,
tak kardiochirurgie jistě patří na vrchol
mezi jednotlivými medicínskými obory.
Léčíme a pečujeme o pacienty po operaci srdce, ale zároveň do toho své srdce
dáváme, jinak podle mě nelze tuto profesi vykonávat dobře.

Po maturitě na střední zdravotnické škole jsem studovala obor diplomovaná
sestra pro intenzivní péči na vyšší odborné škole, kde byli dva z vyučujících kardioanesteziologové. Ti nás učili základní
předměty (resuscitace a anestezie) s jistým průhledem do oboru kardiochirurgie
a kardiochirurgické intenzivní péče. Mě
i podstatnou část studentek z našeho
ročníku pro tento obor nadchli a řada
z nás proto po ukončení studia nastoupila na kardiochirurgická pracoviště
po celé republice. V tomto oboru pracuji
dvacet let a nikdy by mě nenapadlo, že
bych ho vyměnila za jiný.

Proč jste se rozhodla pracovat v Ústí nad
Labem?

Co vás na kardiochirurgii baví nejvíce?
Je z pohledu zdravotní sestry práce
na kardiochirurgii odlišná od jiných
oddělení?
Baví mě to moc. Říká se, že sestra je půl
lékaře, na kardiochirurgii bych řekla, že
to platí dvojnásob. V tomto oboru nemůže být sestra slepou vykonavatelkou
příkazů lékaře, musí se sama rozhodovat v mnoha záležitostech týkajících se
nastavené léčby a péče o pacienta. Kontinuální komunikace mezi lékaři a sestrami je naprosto zásadním bodem v péči
o naše pacienty. Zkušená sestra lékaře
upozorňuje nejen na patologické stavy,
ale hlavně se snaží časně identifikovat
rizikové stavy, které mohou pacienta
kriticky ohrožovat na životě a mohou vyústit v jejich akutní řešení a znovuzapojení se celého kardiochirurgického týmu
(vč. chirurgů, anesteziologů, instrumentářek, perfuzionisty atd.) do řešení těchto stavů. V časné pooperační intenzivní
péči je naprosto běžným standardem, že
se jedna sestra stará „pouze“ o jednoho
pacienta. Z tohoto důvodu je možno se
pacientovi plně věnovat a poskytovat
mu adekvátní ošetřovatelskou péči, jakou si zaslouží. Pokud se jedná o nekomplikovaný pooperační průběh, může
se v přibližně dalších dvou pooperačních dnech jedna sestra starat o dva až
tři pacienty. Ale i v těchto dnech je péče

Mgr. Regína Gavlasová, DiS.

o pacienty ještě zajišťována na lůžkách
intenzivní péče. Pokud se vše daří jak má,
a to je ve většině případů, vidíme, že se
nám pacienti takřka uzdravují pod rukama. Z kritického stavu časně po operaci
se z pacienta během pár desítek hodin
stává téměř zdravý člověk. To je pro nás
sestry velmi pozitivní zpětná vazba. Můžeme s pacientem pracovat, maximálně
se mu věnovat a víme, co s ním za 12hodinovou směnu dokážeme udělat. Sestry
u lůžka společně s dalšími členy lékařského a nelékařského personálu tak navazují na práci operačního týmu. Práce
sester na kardiochirurgii je velmi fyzicky
i psychicky náročná, ale je také o velké
samostatnosti. Vyžaduje kvalitní teoretickou a praktickou průpravu a kontinuální vzdělávání. A to se týká samozřejmě
i perioperačních sester (instrumentářek). Proto běžně na kardiochirurgických
pracovištích trvá minimálně jeden rok,
než může sestra samostatně pracovat
bez odborného dohledu služebně starších kolegyň. Jak už jsem zmiňovala, tato
práce je po všech stránkách náročná, vysoce specializovaná, ale má své kouzlo.

S panem primářem Kolesárem, kterého
znám od roku 1998, jsme se domluvili,
že mu pomůžu s rozjezdem nového oddělení. Obecně se o něm ví, že je to špičkový operatér, navíc si dobře rozumíme
i lidsky, což mě také ovlivnilo v mém rozhodnutí jít pracovat do Ústí. Byla to pro
mě výzva. Hned v počátku jsem viděla,
že se ke vzniku kardiochirurgie staví pozitivně kolegové z přidružených oborů,
vedení Krajské zdravotní i Ústeckého
kraje. Velkou podporu nám projevuje
také pan ředitel Liehne, za což mu velice
děkujeme. Já a moje kolegyně a kolegové z našeho oddělení jsme získali dobrý
pocit, že naše práce v MNUL má smysl,
a není pochyb o tom, že Ústecký kraj si
kardiochirurgii zaslouží.

Je váš sesterský tým kompletní? Nebo se
budete ještě rozrůstat?
V tuto chvíli ještě rozhodně nejsme kompletní. Velmi si vážím pionýrské práce,
kterou odvedli a odvádějí naše zkušené
kolegyně a kolegové. Bez jejich kvalitně
odvedené péče bychom nebyli schopni
úspěšný rozjezd ústecké kardiochirurgie uskutečnit. Stejně tak musím ocenit
všechny kolegy z Masarykovy nemocnice, kteří nám dodnes pomáhají v péči
o naše pacienty. S postupným navyšováním operativy, a s tím i narůstajícím
počtem lůžek, bychom velmi rádi rozšířili náš tým o další členy, takže pokud
by měl někdo zájem na našem oddělení
pracovat buď jako sestra u lůžka nebo
jako perioperační sestra, rádi ho přivítáme v našem týmu.
ptal se Martin Klimeš
redaktor Infolistů

V příštím čísle Infolistů probereme téma kardiochirurgie s vedoucím ústeckého kardiocentra a přednostou kardiologické kliniky
prof. MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, FSCAI.
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Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Neurochirurgická klinika hostila Výroční kongres
České a Slovenské neurochirurgické společnosti

PŘI VÝSTAVBĚ PAVILONU OPERAČNÍCH SÁLŮ VYROSTE JEŠTĚ JEDNO NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Masarykova nemocnice
Neurochirurgická 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., hostila
ve dnech 25.–27. září 2018 Výroční kongres České neurochirurgické společnosti a Slovenské neurochirurgické společnosti. V rámci kongresu jsme si připomněli 50. výročí
od založení neurochirurgie v Ústí nad Labem primářem MUDr. Zdeňkem Malým v roce
1968. Úspěchy ústecké neurochirurgie za padesát let její existence ocenil předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Live surgery – operace karotidy s živým přenosem (MUDr. Vachata, MUDr. Radovnický)

v ústecké Masarykově nemocnici skutečná
„Live operace“ krční tepny, která se přenášela do učebny Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a současně do mnoha zemí v zahraničí. Následující den,
v pondělí 24. září, pokračoval v Comfort
Hotelu Ústí nad Labem City kurz pod hlavičkou světové federace WFNS a vaskulární sekce Evropské neurochirurgické
asociace EANS. Zúčastnili se ho přední
světoví odborníci prof. Rokuya Tanikawa
z Japonska, prof. José Alberto Landeiro
z Brazílie, současný prezident Skull Base
Surgery Committee při WFNS, dále dr. Lars
Wessels a Nils Hecht z Berlína, profesor
Wuttipong Tirakotai z Thajska, prezident
letošního kongresu Světové federace společností baze lební v Bangkoku a samozřejmě také přední čeští odborníci z oboru
neurochirurgie a ORL – prof. MUDr. Eduard
Zvěřina, DrSc., FCMA, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., doc. MUDr. Vladimír
Přibáň, Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., či
MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, vyučující

„Neurochirurgická klinika významně přispívá k dobrému jménu Krajské zdravotní
a ústecké Masarykovy nemocnice. Medicínské úspěchy, tradice s padesátiletou
historií, výchova dalších generací lékařů
a vědecko-výzkumná činnost, to je charakteristika, která dává renomé současné kliniky,“ řekl v úvodu kongresu Ing. Petr Fiala,
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
Ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy
nemocnice MUDr. Josef Liehne doplnil, že
je hrdý na neurochirurgickou kliniku. „Její
výsledky jsou výborné jak po stránce medicínské, tak výzkumné a vědecké. Nezbývá
mi, než všem poděkovat a přát si další rozvoj neurochirurgie v ústecké Masarykově
nemocnici,“ dodal MUDr. Josef Liehne.
Přednosta ústecké neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., uvedl,
že kongres se konal symbolicky v kampusu ústecké univerzity, v místech, kde byla
neurochirurgie založena a kde působila
35 let. „V roce 2004 se oddělení neurochirurgie přestěhovalo do areálu na Bukově. Kongresu a oslav se zúčastnili dva
předchozí primáři, konkrétně primářka
MUDr. Eva Urbánková, profesor MUDr. Vladimír Beneš a profesor MUDr. Petr Suchomel,“ řekl přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.
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S postupem prací na současné nejvýznamnější investiční akci
v teplické nemocnici, kterou je výstavba pavilonu operačních
sálů, se v úterý 2. října při kontrolním dni seznámil Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
v doprovodu generálního ředitele společnosti Ing. Petra Fialy
a ředitele zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáše Hrubého. Představenstvo Krajské zdravotní, a. s.,
na svém zářijovém jednání rozhodlo o vyhlášení veřejné zakázky na nástavbu ještě jednoho nadzemního podlaží pro
umístění anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO)
a jednotky intenzivní péče (JIP) chirurgických oborů. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 106 335 700 Kč bez DPH.
Výstavba pavilonu operačních sálů byla zahájena v červnu
roku 2017. V nových operačních sálech budou chirurgové realizovat veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici v současné době prováděny. Projekt počítá také s výstavbou 92 parkovacích míst pro osobní
auta zaměstnanců, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně
postižené. Díky tomu dojde k uvolnění parkovacích míst pro
návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.

Předseda představenstva Krajské zdravotní Ing. Jiří Novák
se přímo na stavbě seznámil s postupem prací výstavby
operačních sálů

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

INVESTICE BYLA PODPOŘENA ÚSTECKÝM KRAJEM

Předpokládaná cena veřejné zakázky je více než
106 milionů korun bez DPH

Výtěžek z charitativního běhu pomůže dětskému dennímu
rehabilitačnímu stacionáři teplické nemocnice
Nemocnice Teplice
Studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov uspořádali v sobotu 6. října 2018 šestý ročník „Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“. Letos se organizátorům povedlo vybrat ve prospěch
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., na startovném a dobrovolných příspěvcích částku přesahující 23 700 korun.

Přednosta ústecké neurochirurgické
kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Kongres je současně pořádán jako Joint
Meeting s Neurochirurgickou společností Itálie. „Na náš významný kongres přijel
i prezident Světové federace neurochirurgických společností (WFNS) profesor
Franco Servadei z Itálie. Je to poprvé v historii, kdy na Výroční kongres České neurochirurgické společnosti přijel nejvyšší
představitel nejprestižnější celosvětové
organizace neurochirurgů na světě,“ dodal
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., uvedla, že letos výtěžek putuje na zvelebení
zahrady dětského rehabilitačního stacionáře v ulici Kmochova cesta. „Velmi si dlouholeté podpory Biskupského gymnázia Bohosudov
vážíme a spolu s dobrovolníky se také na této akci podílíme. Naše
zdravotnická pracoviště věnují každoročně do dobrovolné dražby poukázky na bezplatná vyšetření. Letos například mohu zmínit kardiologickou prohlídku pro sportovce, kompletní vyšetření očí, oblíbený
chemický peeling a jiná ošetření. Ovšem největší úspěch zaznamenali háčkovaní medvědi, které udělala naše koordinátorka dobrovolníků Petra Suchomelová,“ dodala Mgr. Kateřina Vágnerová.

Poprvé v historii české neurochirurgie
přednesl svoji přednášku na Výročním
kongresu České neurochirurgické
společnosti prezident Světové federace
neurochirurgických společností (WFNS)
profesor Franco Servadei
operování mikrosutur mozkových bypassů
a operační přístupy skrze skalní kost
na speciálních, laserem vyrobených, anatomických modelech z Japonska. Kurzu
se zúčastnili odborníci a specialisté ze
čtrnácti zemí světa, nejvzdálenější zemi
zastoupili kolegové ze středoamerické
Panamy.

Návštěvníci během sportovního a zábavního dne zhlédli doprovodný
program, který nabídl například ukázku agility, canisterapie, slackline nebo tvůrčí dílnu.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Před kongresem, v neděli 23. září, proběhla na neurochirurgickém operačním sále

Charitativní běh Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici

www.kzcr.eu
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Když se řekne NIP a DIOP

Srdce a vyšetření v kardiologii
Nemocnice Most

Oddělení následné intenzivní péče (dále jen NIP) slouží k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, a neobnovila se některá ze životních funkcí. Jsou závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci. Péče na oddělení NIP je poskytována podle zákona č. 372/2011 Sb., § 9, odst. 2) písm. c). Existence NIP
umožňuje částečné uvolnění kapacit akutní intenzivní péče, které by jinak byly dlouhodobě
obsazeny hospitalizovanými pacienty, a současně umožňuje poskytnout specializovanou
péči, která je mírně odlišná od typické péče na pracovištích akutní intenzivní péče.
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
(dále jen DIOP) slouží pro přechod pacientů
z NIP do léčebny dlouhodobě nemocných
nebo obdobného pracoviště pro zabezpečení hospitalizace dlouhodobého charakteru. Péče DIOP je poskytována podle zákona
č. 372/2011 Sb., § 9, odst. 2), písm. d). Existence pracoviště DIOP umožňuje částečné
uvolnění kapacit.

JAK JSME ZAČÍNALI…
Nově vybudované oddělení bylo potřeba vybavit pacientskými lůžky, nábytkem, přístrojovou technikou a veškerým zdravotnickým
materiálem. Dále bylo nutné zajistit zdravotnický personál, který se vybíral jak z řad současných zaměstnanců KZ, a. s., tak ze seznamu uchazečů o práci. Nastoupil zdravotnický
personál bez jakékoliv znalosti v oblasti intenzivní péče. Za použití figuríny zapůjčené
ze zdravotnické školy jsme simulovali ošetřovatelskou péči u pacienta s tracheostomickou kanylou, na ventilátoru, s monitorací životních funkcí a s centrálním žilním katétrem.
Personál se učil základy ošetřování pacienta
s tracheostomií, s poruchou vědomí, dále
jak pečovat o dýchací cesty, polohovat pacienta, aplikovat enterální výživu, pracovat

Na oddělení pracuje ve směnách
16 všeobecných sester
s přístrojovou technikou a dodržovat hygienický režim daného oddělení.

DNE 17. 7. 2017 JSME PŘIJALI PRVNÍHO
PACIENTA
Najednou bylo všechno jiné. Neošetřovala
se pouze figurína, ale jednalo se o pacienta,
který byl napojený na monitor, ventilátor, měl
nasogastrickou sondu, centrální žilní katétr
atd. Monitorovací přístroj začal plnit svoji
úlohu, přístroj pro plicní ventilaci se rozběhl na plný výkon. Základem byla organizace práce, týmová spolupráce, komunikace

personálu s rodinnými příslušníky pacienta.
Do konce roku 2017 bylo na oddělení ve směnách 10 všeobecných sester na 9 pacientů.
Od května 2018 máme na 10 pacientů ve směnách 16 všeobecných sester. Se službami vypomáhají jak sestry z ARO Nemocnice Most
a Nemocnice Chomutov, JIP interního oddělení Nemocnice Chomutov, Oddělení centrálního příjmu Nemocnice Most, tak i z dialýzy
Nemocnice Kadaň. Od loňského července
do letošního září bylo na oddělení následné
intenzivní péče hospitalizováno celkem 29
pacientů s různým typem onemocnění (cévní
mozková příhoda, chronická obstrukční plicní nemoc, infarkt myokardu, polytrauma a intrakraniální krvácení). Z toho bylo přeloženo
9 pacientů na interní oddělení v Duchcově,
dlouhodobě intenzivní ošetřovatelské péče
v Ryjicích, na rehabilitační a plicní oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
na oddělení následné intenzivní péče nemocnice v Jindřichově Hradci a jeden pacient
byl propuštěn do domácí péče.
Možná se to zdá málo, ale i jeden pacient,
který se uzdraví a odchází od nás domů, nám
dává chuť do další práce.
Děkuji všem, kteří se podílejí na péči a léčbě
našich pacientů.
Pokud někoho z vás oslovil tento článek
a měl by chuť pracovat na Oddělení NIP
a DIOP Nemocnice Most o. z., přijďte, budete vítáni.
Kateřina Toronicová, vrchní sestra
Oddělení NIP a DIOP, Nemocnice Most, o. z.

PODĚKOVÁNÍ

Nemocnice Děčín
Srdce je náš nejdůležitější orgán a také koriguje všechny ostatní procesy v těle. Téměř polovinu
všech úmrtí v Evropě mají na svědomí právě kardiovaskulární choroby. Mezi rizikové faktory onemocnění srdce patří zejména nezdravý životní styl (kouření), nedostatek pohybu (obezita, sedavé
zaměstnání), nevhodně složená strava (nadměrná konzumace smažených jídel, uzenin, nedostatek ovoce a zeleniny), vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, stres a dědičnost.

STAVBA A FUNKCE SRDCE
Srdce (cor) – je svalový orgán se čtyřmi dutinami, který funguje jako kontinuálně pracující
pumpa. Pohání tak krev přes cévy do všech
částí těla, a tím umožňuje výživu a výměnu látek ve tkáních. Stavbou, funkcí a onemocněním
lidského srdce se zabývá kardiologie.

ANATOMIE A FUNKCE
Srdce je uloženo za sternem v mediastinu, dvě
třetiny vlevo od střední čáry a jednu třetinu
vpravo. Hmotnost srdce se pohybuje průměrně
kolem 300–350 g u mužů a 250–300 g u žen.
Celý svalový orgán je uzavřen v obalu zvaném
perikard se serózní tekutinou. Srdeční stěna je
tvořena třemi vrstvami – endokard, myokard
a epikard.
Endokard je vnitřní vrstva (nitroblána), která vystýlá srdeční dutinu a je v kontaktu s protékající krví. Tvoří srdeční chlopně a skládá se ze čtyř
vrstev (endotel, subendotel, elasticko-muskulární vrstva a subendokard).
Myokard je srdeční sval (střední vrstva srdeční stěny). Je tvořený příčně pruhovanou svalovinou, jejíž základní stavební jednotkou je
srdeční buňka (kardiomyocyt). Je nejmohutnější vrstvou srdeční stěny. Mezi endokardem
a myokardem probíhají Purkyňova vlákna jako
součást převodního srdečního systému.
Epikard je zevní vrstva srdeční stěny, výstelka
tvořící list perikardu (vazivová blanka na povrchu srdce, ve které probíhají tepny a žíly, osrdečníkový vak).
Krev při průchodu srdcem protéká čtyřmi dutinami (pravá síň, pravá komora, levá síň, levá
komora). Jednotlivé dutiny v srdci jsou od sebe
odděleny chlopněmi, které zabraňují zpětnému
toku krve. Náraz krve na uzavřené chlopně při
systole slyšíme jako srdeční ozvy. Mezi všemi
dutinami jsou přepážky – mezisíňová, mezikomorová, síňokomorová pravá a levá.

Chtěl bych touto cestou poděkovat primářce Lucii Prusíkové a celému zdravotnímu
personálu za skvělou péči o moji manželku, která leží na oddělení NIP a DIOP ve vegetativním komatózním stavu.
Kvalita péče je nadstandardní, a proto bych chtěl poukázat na precizně odvedenou
práci jak sester, tak i sanitářů v čele s primariátem.
Vím, že tato práce vyžaduje mnoho úsilí a sebezapření, proto bych chtěl tímto dopisem
ještě jednou poděkovat a popřát mnoho dalších úspěchů ve Vaší misi se státní podporou a dalších subjektů.

Ve vstupech a výstupech komor jsou umístěny
srdeční chlopně. Srdeční chlopně jsou ventily
zajišťující jednostranný tok krve v srdci.

S pozdravem manžel

Trikuspidální chlopeň – trojcípá (valva tricuspidalis), mezi pravou síní a komorou.

Probíhající rekonstrukce onkologického
stacionáře
Nemocnice Chomutov

Pulmonální chlopeň – poloměsíčitá (valva trunci pulmonalis), mezi pravou komorou a plicnicí.

V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., aktuálně probíhá rekonstrukce onkologického stacionáře. Rekonstrukce by měla být hotová v polovině listopadu
letošního roku. Celková cena díla je více než 9 milionů korun včetně DPH.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

SRDEČNÍ ŽÍLY A TEPNY
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Mitrální chlopeň – dvojcípá (valva mitralis),
mezi levou síní a komorou.
Aortální chlopeň (valva aortae), mezi levou komorou a aortou.

Rekonstrukce onkologického stacionáře

www.kzcr.eu

Srdeční tepny – pravá a levá koronární tepna
(věnčité tepny) přivádějí krev se zdroji energie a kyslíkem k pracující tkáni myokardu (ne

do dutin srdce). Jejich začátek je těsně nad
výstupem srdečnice (aorty) z levé komory. Tyto
tepny se rozvětvují tak, že pravá tepna vyživuje
oblast pravé a zadní části myokardu a levá tepna oblast levé a přední části myokardu.
Srdeční žíly odvádějí krev z tkáně myokardu.
Žíly se spojují ve větší, z nichž většina přechází v největší žílu (sinus coronarius), která ústí
do pravé síně.
Srdeční cyklus se skládá ze dvou hlavních fází
– systoly a diastoly. Načasování a sled systol
a diastol síní a komor umožňuje přesun krve ze
síní do komor.
Systola je fáze srdeční činnosti, při níž dochází ke kontrakci (stažení) myokardu, prudce se
zmenší objem dutin a krev je z nich vypuzována.
Diastola je fáze, při níž se uvolňuje myokard
a dochází opět ke zvětšení objemu srdeční dutiny a k jejímu naplňování.
Směr proudění krve srdcem
Krev proudí současně pravým i levým srdcem.
Navazuje na sebe velký (tělový) a malý (plicní) krevní oběh. Krev se dostává z velkých žil
do síní, pak skrze cípaté chlopně v síňokomorové přepážce do komor a přes poloměsíčité
chlopně ven ze srdce do přiléhajících velkých
tepen.
Malý srdeční oběh – cirkuluje krev mezi srdcem a plícemi.
Velký srdeční oběh – koluje krev mezi srdcem
a celým tělem.
Proudící krví se přenáší voda, mnoho důležitých látek i buněk, nezbytných pro existenci
a funkci všech orgánů lidského těla.

KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
PROVÁDĚNÉ V NEMOCNICI DĚČÍN
Echokardiografie – zobrazovací metoda využívaná v lékařství k ultrazvukovému vyšetření
srdce.
TTE – transtorakální echo
Jedná se o zcela bezbolestné vyšetření bez
nutnosti přípravy pacienta. Pomocí naneseného gelu na hrudník snímá sonda odrazy ultrazvuku srdce, které jsou analyzovány přístrojem
(echokardiografem) a převedeny na pohybující
se obrázek srdečních stěn a struktur chlopní,
oddílů, jejich velikost a funkci. Při vyšetření
leží pacient na vyšetřovacím lehátku na levém
boku, případně na zádech. Vyšetření trvá asi
10 minut.
TEE – transesofageální echo
Je vyšetření srdce, při kterém je echokardiografická sonda zavedena ústy do jícnu. Pacient
musí být minimálně 6 hodin lačný a mít po vyšetření zajištěný doprovod. Jícnové echo se

provádí u pacientů, kteří nejsou vyšetřitelní
standardním TTE, kvůli obezitě a emfyzému.
Slouží k upřesnění anatomie chlopní a významnosti chlopenních vad, k vyloučení infekční endokarditidy, u pacientů s fibrilací síní před plánovanou kardioverzí k vyloučení trombu v levé
síni či oušku levé síně a u pacientů po mozkové
příhodě k vyloučení srdeční (kardioembolizační) příčiny.
Vyšetření se provádí v lokálním znecitlivění
kořene jazyka sprejem (Xylocain, Lidocain). Pacient je zajištěný i.v. kanylou, pokud obtížně toleruje zavedení sondy, je mu přes kanylu aplikována nitrožilně sedace (Degan a Dormicum).
Po zavedení tenkým ohebným endoskopem,
na jehož konci je malá ultrazvuková sonda, se
pacient uloží na levý bok. Po celou dobu vyšetření jsou dýchací cesty volné a nemocný nechá
sliny vytékat přes plastový kroužek z pusy ven
(hrozí při polykání aspirace z důvodu znecitlivění krku). Samotné vyšetření trvá 15–20 minut. Po vyšetření nesmí pacient 1–1,5 hodiny
jíst ani pít a po podání sedace by neměl řídit
motorová vozidla.
Kontraindikacemi k podstoupení vyšetření
jsou patologie jícnu a těžká porucha krevní
srážlivosti.
Holterovská monitorace EKG a krevního tlaku
(tzv. Holter)
Ambulantní 24hodinové sledování EKG a krevního tlaku pomocí speciálního přístroje, který
si pacient odnáší domů. Slouží k posouzení
srdeční frekvence, poruch rytmu a TK v průběhu jednoho dne v domácím prostředí. Pacient
si zaznamenává během monitorace své potíže
(pocit bušení srdce, nevolnost a stresové situace). Druhý den odnese přístroj zpět do zdravotnického zařízení, kde proběhne následné
vyhodnocení lékařem.
EKG – Elektrokardiogram
Je záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou. Tento
záznam je pořízen elektrokardiografem, kdy
se pacientovy na hrudník a všechny končetiny
napojí EKG svody. Vyšetřením EKG se posuzuje,
jestli je srdeční aktivita normální, jestli nedochází k jejím poruchám. Odhaluje akutní nebo
proběhlé poškození srdečního svalu, především infarkt myokardu.
Ergometrie – zátěžové EKG
Vyšetření se provádí na pohyblivém pásu nebo
rotopedu. Během postupné fyzické zátěže jsou
sbírána data o činnosti srdečního svalu, která
jsou následně vyhodnocena.
K vyšetřením onemocnění srdce patří i rozbor
krevních odběrů – především kardioenzymů,
D-dimerů, základní biochemická vyšetření,
srážlivosti krve a krevního obrazu.
Judita Lašťovková
Interní oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.
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Krajská zdravotní u příležitosti 10. výročí založení
centra robotické chirurgie pozvala veřejnost
Masarykova nemocnice
Krajská zdravotní, a. s., u příležitosti 10. výročí založení centra robotické chirurgie
ve středu 26. září 2018 pozvala veřejnost do atria Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z. Návštěvníci se zde mohli seznámit s robotickým systémem da Vinci X,
který právě zde byl poprvé v České republice představen veřejnosti. Krajská zdravotní, a. s., také vydala ke kulatému výročí svého špičkového pracoviště publikaci
mapující uplynulé období jeho činnosti a představující obory, které pro své chirurgické výkony robotickou asistenci využívají. Od roku 2008 do 26. 9. 2018 operatéři
provedli 2 901 roboticky asistovaných operací.

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., děkuje všem dobrovolným dárcům krve, kteří v uplynulých týdnech na základě
výzvy přišli darovat nejcennější tekutinu. Výzva směřovala k lidem s univerzální skupinou 0–. Transfuzní oddělení zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem,
Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem a zásoby krve skupiny 0– využívané
při operacích se dostaly po letních měsících na kritickou hranici.

Veřejnost si mohla vyzkoušet práci
s robotickým systémem da Vinci X

Zleva: MUDr. Josef Liehne, Ing. Petr Fiala, Ing. Jiří Novák, MUDr. Jan Schraml, Ph.D.,
Ing. Eva Urbanová

„Robotická chirurgie je velmi mladá disciplína. Vznikla na konci 90. let, kdy byly
poprvé uvedeny do činnosti robotické
systémy. Jediný klinicky certifikovaný
robotický chirurgický systém, původem
z USA, byl výrobcem pokřtěn jménem renesančního mistra da Vinci. Od prvních
instalací a provedených operací v roce
1999 udělal robotický systém da Vinci
velký pokrok. První roboticky asistovaný výkon v České republice byl proveden 31. 10. 2005 v pražské Nemocnici
Na Homolce. A od roku 2008 se píše
historie roboticky asistované operativy
v Krajské zdravotní, v ústecké Masarykově nemocnici. Před třemi lety se nám
podařilo obměnit starší verzi a získat
tehdy nejmodernějšího robota da Vinci Xi. Vedení společnosti bere dosavadní úspěchy v oboru robotické chirurgie
za velký závazek a jeho rozvoj bude nadále podporovat,“ zdůraznil Ing. Jiří NoROBOTICKÉ představenstva
CHIRURGIE
vák, předseda
Krajské
zdravotní, a. s.
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVY NEMOCNICE
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

„I když je robotická chirurgie mladá disciplína, ve dvanáctém roce fungování Krajské zdravotní a jedenáctém roce činnosti
roboticky asistované operativy je to už
historie. Je to začátek historie, na který
rozhodně budeme navazovat v tomto vedení tím, že se budeme dále vyvíjet a nezůstaneme jen u současného vybavení.
Vždyť v minulých letech jsme například
pořídili moderní operační stůl Trumph,
zahájili operace pomocí jednoho vstupu,
tzv. metody Single Site. A určitě přijdou
další novinky tak, abychom byli na špičce robotické chirurgie v České republice. Přeji další úspěšný rozvoj robotické
chirurgie v urologii a dalších oborech,
abychom mohli zahájit také kardiochirurgické operace. Představenstvo a management bude na tento rozvoj dohlížet
a podporovat ho,“ ujistil Ing. Petr Fiala,
generální ředitel společnosti.
„Centrum robotické chirurgie je opravdu
výkladní skříní této nemocnice, kterou

pan předseda představenstva nazývá
vlajkovou lodí Krajské zdravotní. A já se
k tomu hrdě hlásím. K tomu, že nemocnice je vlajkovou lodí, přispívají i všechny obory, které se podílejí na roboticky
asistované operativě pod vedením přednosty Schramla, jehož zásluhy na rozvoji
robotické chirurgie jsou veliké. Všem,
kdo se na této práci účastníte, děkuji
a přeji další desítky úspěšných let,“ řekl
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Já musím na prvním místě poděkovat
vedení Ústeckého kraje a vedení Krajské
zdravotní – robot byl v podstatě prvním
významným počinem po založení společnosti. Centrum robotické chirurgie
je tak od Krajské zdravotní pouze o rok
mladší. Díky ní jde o multidisciplinární
centrum, na jehož činnosti se podílejí
specialisté i z dalších nemocnic Krajské
zdravotní. Robotický systém je úžasná
věc, která posunula Krajskou zdravotní
do extraligy. Vždyť kolegové z fakultních
nemocnic, které mezi běžné účastníky
extraligy řadíme, se k nám jezdí učit.
A také díky nám budou své schopnosti
a dovednosti rozvíjet. Děkuji všem kolegům, lékařům a sestrám podílejícím
se na robotické chirurgii, protože bez
vás bychom se dále neposunuli,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta
Kliniky urologie a robotické chirurgie
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

ROBOTICKÉ CHIRURGIE
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVY NEMOCNICE
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
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Výzva dárcům nuly negativní Krajské zdravotní pomohla,
univerzální krevní skupinu v ústecké Masarykově nemocnici
však nadále potřebují
Masarykova nemocnice

www.kzcr.eu

„Po výzvě v médiích a oslovení našich dárců přišlo k datu 11. října celkem 174 dárců
krevní skupiny 0– darovat krev. Díky výzvě se dostavilo celkem 101 nových dárců, u 29 byla zjištěna krevní skupina 0–.
Ve stejném období však bylo vydáno či
připraveno pro pacienty naší nemocnice
celkem 133 krví této univerzální krevní
skupiny,“ rekapituluje MUDr. Klára Váchová, zástupkyně primáře Transfuzního
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
s tím, že v posledních týdnech se oddělení

pohybovalo na hranici 30–50 % běžných
zásob a nedařilo se ani po přímém telefonickém kontaktování dárců krve stav zásob doplnit.
„V určitých obdobích se můžeme potýkat
s nedostatkem některých krevních skupin.
Je to dáno zejména skladbou pacientů,
kteří jsou v tomto období ošetřováni. Ale
také k tomu přispívá i doba skladování
erytrocytů, která je pouze 42 dní. Rovněž
i zastoupení krevních skupin v populaci hraje svou úlohu. Nejčastěji se však

potýkáme s nedostatkem krví A negativních a především univerzálních 0–, což je
důsledkem i vysoce centralizované zdravotní péče v naší nemocnici, např. v úrazovém centru, které má vysokou spotřebu
univerzální 0– krve pro masivně krvácející
pacienty a k velkým spotřebitelům krve se
přidala i nově vzniklá kardiochirurgie,“ vysvětluje lékařka.
Zásoby krve skupiny 0– se ústeckému
transfuznímu oddělení podařilo zvýšit
zhruba na 65 % potřebného stavu. „Mezi
prvodárci, kteří na výzvu dosud zareagovali, byli kromě mladých i starší 50 let, což
vidíme jako velmi pozitivní i do budoucna. Všem, kdo přicházejí dobrovolně darovat krev, děkujeme,“ řekla MUDr. Klára
Váchová.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Stipendisté Nadačního fondu Krajské zdravotní nastupují
Krajská zdravotní, a. s.
Každý rok nastupují do nemocnic Krajské zdravotní, a. s., mladí lékaři a lékařky, kteří během vysokoškolského studia využili podporu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., (NFKZ) ve formě stipendia. S jakými ambicemi, cíli a očekáváními přicházejí
na své první pracoviště? I to nám v rozhovoru pro Infolisty prozradil první z nich.

MUDr. MICHAL KALINA

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.

Kterou z fakult jste absolvoval a jak dlouho jste stipendium NFKZ využíval?
Pocházím z Libouchce, ale nejvíce svého času jsem trávil v Praze, kde jsem také vystudoval 2. lékařskou fakultu UK FN v Motole. Stipendium poskytnuté NFKZ jsem
využíval tři roky a souběžně jsem čerpal stipendium poskytnuté Ústeckým krajem.

V čem vám stipendium nejvíce ulehčilo?
Díky stipendiu jsem se mohl plně věnovat škole a nemusel jsem hledat způsoby, jak
si na studia vydělat (např. brigády a podobně).

Proč jste se rozhodl pro tuto lékařskou specializaci a pro nástup právě v této
nemocnici Krajské zdravotní?
K výběru anesteziologie a intenzivní medicíny mě vedla má zkušenost ze stáží, zejména pak na dětské části anesteziologické kliniky v Motole. Masarykovu nemocnici
v Ústí nad Labem jsem si vybral kvůli velmi dobré pověsti, kterou klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny má. Zároveň nelze opomenout okolní
přírodu, která je jako dělaná pro výlety na horském kole, a mou rodinu s partnerkou,
která se nachází blízko mě.

Jaký cíl jste si dal na začátku svého působení v ústecké Masarykově nemocnici?
Nezklamat ty, kteří mi vždy věřili a podporovali mě. Především pak dotáhnout
do konce to, co jsem si jako malý kluk vysnil. A to je, být dobrým lékařem! Naučit se
vše od svých nových kolegů, abych mohl jednou poskytovat péči na stejně vysoké
úrovni, jako oni poskytují svým pacientům nyní.

MUDr. Michal Kalina

MUDr. Josef Škola, EDIC, primář ústecké KAPIM, si cení zájmu mladých lékařů
pracovat právě na této klinice. „Snažíme
se vést kolegy k tomu, aby se dál vzdělávali v oboru. Máme proto zájem vytvořit
na pracovišti podmínky, které jim umožní rychle získat potřebné zkušenosti důležité pro pozdější samostatnou práci,“
zdůraznil primář.
ptal se Mgr. Ivo Chrástecký
tiskový mluvčí
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Gynekologicko-porodnickému oddělení se novinky osvědčují
Nemocnice Děčín
Gynekologicko-porodnickému oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., se osvědčují novinky, které se zde podařilo týmu primáře MUDr. Petera Krause v průběhu jednoho a půl roku
uvést v život.

Primář MUDr. Peter Kraus
„Pokud jde o porodnickou část, nově jsme pořídili maminkám na šestinedělí elektrické odsávačky. Nyní již můžeme hodnotit, že jejich pořízení bylo pro maminky významným přilepšením
v komfortu. Rovněž epidurál se nám nově podařilo zajistit na celých 24 hodin. Další novinkou
je neměření miminek těsně po porodu, jejich
koupání je rovněž posunuto na vhodnější dobu.
Jsme nakloněni individuálním přáním maminek,“ považuje za důležité primář děčínského
gynekologicko-porodnického oddělení.

Co se za zhruba rok a půl, tedy dobu, kdy
jste v děčínské nemocnici ve funkci primáře,
na oddělení podařilo?
„Ke stávajícím poradnám pro těhotné, rizikové
poradně a ostatním ultrazvukům jsme znovu
oživili prvotrimestrální screening, kterému se
u nás věnují dva certifikovaní lékaři. Dnes je pro
maminky výhodou, že je plně hrazený zdravotní pojišťovnou. Dále jsme nově navázali úzkou

spolupráci s IVF centrem ISCARE v Praze. Zajišťujeme komplexní dovyšetření neplodného páru
včetně diagnostických operací a následnou přípravu k intrauterinní inseminaci či IVF cyklu.
I za tak krátkou dobu působení jsme dosáhli již
několika úspěchů ve smyslu úspěšného otěhotnění. Novinkou gynekologické části je zřízení
několika poraden, a to centra onkogynekologické péče, poradny pro léčbu děložních myomů
a urogynekologické poradny s atestovaným lékařem. V té provádíme komplexní řešení statiky
pánevního dna a inkontinence, tzn. vyšetření
včetně urodynamiky a cystoskopie, konzervativně i operačně. V roce 2017 jsme splnili počet
výkonů a také technicky splňujeme podmínky
pro zařazení do center pro urogynekologii. Postupně obnovujeme i přístrojovou techniku.
Minulý rok jsme pořídili novou laparoskopickou
věž, hysteroskop a operační stůl, letos tři nové
ultrazvukové přístroje, čtyři vyšetřovací lůžka
a kolposkop.

Vraťme se však k porodnici. Co můžete
maminkám nabídnout?
Vzhledem k velikosti nabízíme výhody malé porodnice rodinného typu. Je to náš bonus, kdy
se můžeme rodičkám věnovat individuálně,
osobněji. Jsme nakloněni alternativním porodům, respektujeme porodní plány, dokážeme
je předem zkonzultovat či pomoci s jejich sestavením. Předporodní péče probíhá v útulných
předporodních plně klimatizovaných pokojích.
K dispozici v nich je balón, sedací vak pro úlevové polohy a žebřiny. Využíváme všech možných
prostředků k tlumení bolesti od přírodních možností, jako je teplá voda, aromaterapie či muzikoterapie. Z lékových forem nabízíme porody
v epidurální analgezii, a to 24 hodin denně,
dále přidýchávání Entonoxu, což je kyslík s rajským plynem. Doprovod u porodu je pro nás
samozřejmostí, bez poplatku a v kteroukoliv

denní dobu. Pokud je vše v pořádku, tatínek si
může přestřihnout pupečník a preferujeme poporodní bonding – miminko na bříško – ihned
po porodu. Rádi pořídíme první společné foto.
Na památku dostanou maminky kartičku s váhou miminka, které měříme až druhý den po porodu, abychom jej netraumatizovali.

Máte i dostatek místa pro uspokojení zájemkyň
o nadstandard?
Na oddělení šestinedělí mohou maminky využít
dva nadstandardní pokoje, kde může přespat
i doprovod. Naše oddělení preferuje systém
rooming-in. Miminko je s maminkou neustále
a pod naším dohledem se maminky učí o něj
pečovat. Ještě bych rád zdůraznil nadstandardní službu našich laktačních poradkyň, které
jsou na telefonu 24 hodin denně.

Co musí budoucí maminka podstoupit,
aby mohla bez problémů dorazit k porodu
do nemocnice v Děčíně?
Stačí jen, když se u nás maminka zaregistruje
prostřednictvím sepsání porodopisu, ale bez
obtíží ji přijmeme i bez předchozího sepsání.
Při té příležitosti ji rádi seznámíme s naším porodním sálem včetně oddělení šestinedělí. Porodopisy sepisujeme každý všední den od 8.00
do 14.00 hodin. Od 38. týdne k nám mohou
maminky chodit i na natáčení monitorů, kde jim
porodní asistentka ráda zodpoví všechny dotazy týkající se porodu či porodního plánu. Jsme
rádi, že našich služeb využívají i maminky ze
vzdálenějších míst, například ze Šluknovského
výběžku, kde momentálně porodnice chybí.

Na co se mohou pacientky zdejšího oddělení dále
těšit?
Máme v plánu zřídit dětskou gynekologii a také
poradnu pro endometriózu. Všechny poradny
bychom rádi umístili do prostor nově zrekonstruované vily v areálu nemocnice. V blízkém
budoucnu se počítá s rekonstrukcí porodního
sálu a stanice šestinedělí.
ptal se Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Žáci vysadí Strom svobody
Nemocnice Chomutov
Žáci Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Chomutov, p. o., již několik let pečují o část parkových prostor
v areálu KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Proto se členové žákovského parlamentu na svém posledním zasedání rozhodli,
že zde ve čtvrtek 25. října ve 14 hodin zasadí Strom svobody, a hned také vyhlásili mezi žáky a zaměstnanci školy finanční sbírku na zakoupení lípy – našeho národního stromu. Pro žáky má tato akce jednak symboliku oslav 100. výročí vzniku
Československa, ale bude také poděkováním chomutovské nemocnici za téměř
padesátiletou úspěšnou spolupráci při realizaci praktického vyučování budoucích
zdravotníků. Zasazením stromu chtějí žáci také přispět k vytvoření příjemného prostředí pro pacienty a návštěvníky nemocnice.

Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář uspořádaly 3. října 2018 Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a Neurochirurgická 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. Odbornými garanty akce, které se zúčastnilo 55 lékařů a sester, byli MUDr. Stanislav Slavík, MBA, primář mosteckého neurologického oddělení, a přednosta neurochirurgické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Vedle MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA, lékaře Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., a vedoucího tamního komplexního cerebrovaskulárního centra, v neurologickém bloku vystoupili MUDr. Martin Elišák
z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., z Institutu

neuropsychiatrické péče v Praze. Blok věnovaný neurochirurgii zajistili prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
„Setkání neurologů z celého kraje s neurochirurgy prohlubují již tak skvělou spolupráci

v péči o pacienty našeho regionu a z ohlasů
již teď vím, že se budeme snažit je opakovat,“
řekl k setkání MUDr. Stanislav Slavík, MBA.
„Společné semináře neurologů a neurochirurgů mají v našem kraji dlouholetou tradici
a naše osobní setkání jsou pro vzájemnou
spolupráci velmi prospěšná. Na konkrétních
přednáškách a příkladech z praxe chceme
zároveň kolegům neurologům prezentovat,
že poskytujeme péči ve všech specializacích
oboru neurochirurgie na úrovni současných
mezinárodních znalostí,“ zhodnotil akci
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Mgr. Ivo Chrástecký
tiskový mluvčí

Novorozené děti ohlídají nové monitory dechu
Nemocnice Most
Slavnostní předávání patnácti monitorů dechu v hodnotě 30 000 Kč od Nadace Křižovatka
proběhlo ve středu 26. září v zasedací místnosti dětského a dorostového oddělení mostecké
nemocnice. Přístroje převzala MUDr. Marie Váchová. Monitory dechu do mostecké nemocnice
zafinancovala těžební společnost Pavla Tykače Vršanská uhelná a.s., která podporuje mosteckou nemocnici několik let a na její vybavení věnovala již bezmála 11 milionů korun.
„Na Mostecku dlouhodobě podnikáme a považujeme za zcela přirozené podporovat projekty,
které mají na region pozitivní dopady. Zdravotnictví je v tomto směru jednou z nejdůležitějších oblastí. Jsme moc rádi, že vedle již dříve zakoupených chirurgických přístrojů, nových
zdravotnických lůžek, modernizované porodnice a zbrusu nového oddělení šestinedělí se
nyní vybavení mostecké nemocnice opět rozroste,“ uvedl generální ředitel Vršanské uhelné
Ing. Vladimír Rouček.
Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka a redakce Infolistů

„KUŘÁCI, CHCETE VĚDĚT, JAK NA TOM JSOU VAŠE PLÍCE?“ – SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Dne 21. 11. 2018 od 9.00 do14.00 hodin si můžete nechat bezplatně vyšetřit plicní funkce na dvou pracovištích Krajské zdravotní – Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (budova T, přízemí) a Plicní oddělení Nemocnice Most (budova
E, přízemí). Zájemcům bude provedena spirometrie, v případě patologického nálezu budou mít možnost konzultace s pneumologem.
Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) trpí v České republice asi 8 % dospělých, výskyt onemocnění stoupá, zejména u žen.
Asi 80 % případů má na svědomí kouření. Typickými příznaky jsou dušnost, chronický kašel, únava a vykašlávání hlenů. Spirometrie je
jednoduché, nebolestivé vyšetření, které může onemocnění odhalit.
prim. MUDr. Jarmila Fišerová, prim. MUDr. Hana Mrázková

Mostecká nemocnice se zúčastnila takticko-štábního cvičení
„Výpadek 2018“
Nemocnice Most
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., se zapojila do takticko-štábního cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (IZS) nazvaného „Výpadek 2018“ probíhajícího od 11. do 13. září 2018. Během cvičení došlo k fiktivní lokální vichřici, která se měla
přehnat přes oblast severozápadních Čech a postupně vyřadit přenosová a distribuční vedení elektrizační soustavy.
Ověřována byla spolupráce a odborná připravenost členů krizových
štábů kraje, jednotlivých složek IZS a dalších organizací při výpadku elektrické energie na území okresu Most. Rovněž akceschopnost
součinnosti krizových štábů kraje, základních složek IZS, nácvik koordinace a komunikace mezi krizovými štáby, funkčnost výměny informací, zajištění informovanosti a další postupy.

Mgr. Eva Čížková, učitelka
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, p. o.
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V mostecké nemocnici se sešli lékaři specialisté z oborů
neurologie a neurochirurgie
Nemocnice Most

www.kzcr.eu

„V průběhu cvičení jednotlivé organizace plnily různé úkoly. Primárně se jednalo o úkoly směřované na organizaci jako celek. Příprava
na cvičení probíhala od loňského podzimu, kdy se konaly pravidelné schůzky zástupců jednotlivých organizací,“ uvedl MUDr. Aleš
Chodacki.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Otorinolaryngologové se sjeli do Ústí nad Labem
na konferenci, která má tradici již čtvrt století

Petra Abrahamová obsadila 4. místo v soutěži Nej sestřička
Masarykova nemocnice

Masarykova nemocnice
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole připravily na zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek
5. října 2018 v pořadí již 25. odbornou nadregionální konferenci „Slámův ORL den“. Akce se
uskutečnila pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. Petra Fialy,
generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.
Práci ústeckých otorinolaryngologů ocenil
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Velice si jí vážím a děkuji
nejen lékařským odborníkům, ale také dalšímu zdravotnickému personálu na oddělení
– a dnes již na klinice – za výborné výsledky
a šíření dobrého jména Krajské zdravotní,“
uvedl Ing. Jiří Novák.
„Je mi velkou ctí, že jsem mohl převzít záštitu
nad touto konferencí, kde se sešly kapacity
ve svém oboru, a jsem rád, že si tato odborná
konference získala u nás v kraji svou tradici a každoročně se k nám sjíždějí odborníci
z různých koutů republiky,“ řekl hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na konferenci, která se těší velké oblibě mezi odborníky, ho doprovodil náměstek hejtmana pro
oblast zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák.
Účastníky nadregionální konference, kterých
byl letos rekordní počet 110, přivítal i generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr
Fiala. „Chtěl bych poděkovat Ústeckému kraji
nejen za záštitu, ale i za finanční podporu.

Emeritní primář MUDr. Karel Sláma
Zejména děkujeme za investiční podporu
rozvoje každé z pěti nemocnic Krajské zdravotní,“ dodal Ing. Petr Fiala.
Odbornými garanty konference byli MUDr. Karel Sláma z Kliniky 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 MUDr. Jaroslav Betka, DrSc., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.
Odborný program otevřel emeritní primář
ústeckého oddělení ORL a chirurgie hlavy
a krku MUDr. Karel Sláma, který se svými
spolupracovníky v minulosti posunul otorinolaryngologii (ORL) v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic, a ta je
nadále rozvíjena novým vedením kliniky ORL
a chirurgie hlavy a krku. V úvodu konference
představil historii ORL v severních Čechách,
její milníky i významné osobnosti. Poté následovaly čtyři odborné bloky věnované například operačním postupům rhinobaze a laterobaze, karcinomům či aktualitám v dětské
ORL.
V září loňského roku byla ustavena Klinika
ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., kterou vede přednosta MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Osobnosti české medicíny – prim. MUDr. Václava Adámková,
mikrobioložka
Masarykova nemocnice
Další z řady přednášek cyklu „Osobnosti české medicíny“ se uskutečnila v úterý 18. září 2018 v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Projekt, který byl zahájen v roce 2016, je určen především mladým lékařům, kteří tak mají jedinečnou možnost načerpat v krátké době mnoho
poznatků a informací od českých špičkových odborníků z různých medicínských oborů. Tentokrát přijela do Ústí nad Labem primářka MUDr. Václava
Adámková z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha pohovořit na téma „Klinická mikrobiologie 21. století“.
„Chci ukázat, co může klinická mikrobiologie
přinést klinickým lékařům, ukázat, že to není
tak rigidní obor, jak si ho já pamatuji ze studií
na fakultě. Může jim přinést opravdu hodně –
i pomoci zachránit život pacienta. A to v případech složitých infekčních komplikací, protože
narůstá rezistence bakterií na antibiotika. Užívání antibiotik se tak stává poměrně velkým
problémem,“ přiblížila téma MUDr. Václava
Adámková.

Prim. MUDr. Václava Adámková
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Přednášející přivítal MUDr. Josef Liehne, ředitel
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „V naší
nemocnici máme oddělení klinické mikrobiologie, které se počátkem 90. let vyčlenilo z hygienické služby a stalo se součástí laboratorního
komplementu Masarykovy nemocnice. Prvním

primářem byl MUDr. Jiří Stehlík, v roce 2000 se
primářkou oddělení stala MUDr. Marta Štolbová
a od roku 2014 je vede MUDr. Lenka Dvořáková.
Je třeba všem pracovníkům naší mikrobiologie
poděkovat za vynikající práci, kterou odvádějí.
Mrzí mě malý zájem absolventů lékařských fakult o tento obor. Za celou dobu deseti let, co
jsem ve funkci ředitele, za mnou nepřišel student, že chce pracovat na mikrobiologickém
oddělení. Věřím ale, že se situace brzy změní
a mladí mikrobiologové naše pracoviště ještě
posílí,“ řekl MUDr. Josef Liehne.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Vrchní sestra Oddělení centrálních operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Bc. Petra Abrahamová se umístila na krásném 4. místě v soutěži Nej sestřička.
„Skončila jsem na 4. místě, ale vyhrála jsem sama nad sebou.
Předstoupit před plné hlediště, mluvit, tančit a soutěžit byla pro
mě opravdu výzva. Celý průběh hodnotím velmi pozitivně, získala jsem nezapomenutelné zážitky a poznala jsem nové přátele
– parta soutěžících byla úžasná a doufám, že se ještě sejdeme,“
uvedla Bc. Petra Abrahamová. „Také bych chtěla poděkovat
za podporu rodině, přátelům a známým. Moc si jí vážím,“ dodala vrchní sestra, která v Masarykově nemocnici pracuje od roku
2001.
Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice MUDr. Josef
Liehne, vedoucí střediska konferenční a marketingové podpory
KZ Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, vrchní sestra oddělení
centrálních operačních sálů Bc. Petra Abrahamová a primář
oddělení centrálních operačních sálů MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.

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

SOUTĚŽ BEAUTIFUL AND STRONG POMŮŽE MOBILNÍMU HOSPICU
MASARYKOVA NEMOCNICE
Akce Beautiful and Strong, soutěž pro krásné ženy a silné muže, se uskuteční v sobotu 27. října v ústeckém Národním
domě. Soutěžit se bude v kategoriích physique muži, bodyfitness ženy, kulturistika muži a klasická kulturistika. Výtěžek akce pořadatelé věnují Mobilnímu hospicu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Dar věnujeme na vybavení automobilu pro mobilní hospic, který je v Ústí nad Labem velmi potřebný,“ uvedla za organizátory soutěže Dagmar
Mandovcová.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

V centru robotické chirurgie se školí předseda Slovenské
urologické společnosti
Masarykova nemocnice
Předseda Slovenské urologické společnosti doc. MUDr. Ivan
Minčík, Ph.D., přednosta Kliniky urologie Fakultní nemocnice
s poliklinikou J. A. Reimana v Prešově, se stal novým „studentem“ Školicího střediska Centra robotické chirurgie při Klinice
urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií
UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Pracoviště je jediné svého
druhu v České republice a školí se v něm lékařští specialisté
z celé střední a východní Evropy.
„Shodou okolností prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta
urologické kliniky ve Fakultní nemocnici Motol, který se u nás
dlouhá léta školil, v letošním roce už může pracovat díky pořízení robotického systému ve svém působišti. Tím se uvolnilo
jedno školicí místo, o něž okamžitě projevil velký zájem pan
docent Minčík,“ řekl přednosta ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie MUDr. Jan Schraml, Ph.D., který je proktorem
– školitelem v oboru urologické roboticky asistované chirurgie.

Zleva: MUDr. Josef Liehne, MUDr. Ivan Minčík, Ph.D., a MUDr. Jan
Schraml, Ph.D.

vyškoleným chirurgem – urologem. Takové školení trvá rok
a více,“ dodal MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Podle přednosty Schramla taková školení probíhají jeden den
jedenkrát měsíčně. „Naší společnou snahou je, aby poté,
až si jeho pracoviště pořídí robota, byl plně soběstačným

www.kzcr.eu
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Činnost artroskopického centra
Masarykova nemocnice
S počátkem roku 2017 zahájilo v Masarykově nemocnici činnost artroskopické
centrum, ustavené na půdě kliniky úrazové chirurgie, oddělení sportovní medicíny
a ortopedického oddělení. Za cíl mělo sjednotit lidské, finanční i organizační zdroje
muskuloskeletárních chirurgů zabývajících se v naší nemocnici artroskopiemi. Samotná Masarykova nemocnice zažívá díky vysoké odbornosti jejích lékařských týmů
bouřlivý rozvoj různých typů center, není tedy na škodu připomenout si, co v prvním
roce své existence dokázal tým artroskopického centra.

a mladých jedinců a v současné době
zažívá v Evropě raketový vzestup. Tento
trend je sledován i v AC a po potřebném
dovybavení specializovanými instrumenty počty ošetřených pacientů setrvale rostou.
Lékaři centra za podpory industrie absolvovali šest kadaverických kurzů ve školicích centrech západní Evropy, které
přispěly ke zlepšení operační techniky
a nácviku zavádění nových chirurgických
metod. Zaměřeny byly hlavně na miniinvazivní chirurgii ramena, kyčle a kolena.
Ve spolupráci s předními českými odborníky v oboru bylo v rámci AC provedeno
několik unikátních a složitých operací,
při kterých naši lékaři získali potřebné know-how k samostatné operativě. Spolupráce se rozvíjela především
s doc. MUDr. Zemanem z Ortopedické kliniky Plzeň, doc. MUDr. Kautznerem z 2. Ortopedické kliniky FN Motol
a MUDr. Bartošem z Ortopedického
oddělení Oblastní nemocnice Mladá
Boleslav.

Artroskopie lokte – odstraňování volného tělesa z kloubu

ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ÚSPĚCHY
Díky sjednocení financování a správy nástrojů i implantátů se podařilo dovybavit pracoviště vysoce specializovanými
síty a instrumenty k provádění složitých
rekonstrukčních výkonů jak v oblasti kolenního, tak i ramenního kloubu.
Společná správa operačních programů
s velkou podporou vedení MNUL a oddělení dětské chirurgie umožnila vzájemné
uvolňování volné sálové kapacity, a tím
vytvoření prostoru k ošetřování akutních poranění. Díky tomu mohly artroskopické týmy udržovat vysokou erudici
v urgentních rekonstrukčních výkonech,
zvláště v oblasti kolenního, ramenního,
ale i hlezenního a loketního kloubu. Zcela běžné bylo provádění urgentního sešívání křížových i postranních vazů kolene, přišívání utržených menisků či vazů
hlezna nebo akutní stabilizace po luxacích ramene. K těmto technikám měli
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Během celého roku byly v rámci operačních skupin do artroskopií zapojováni
mladí lékaři se zájmem o problematiku,
školeni zkušenými artroskopisty v jednodušších i složitých technikách na velkých kloubech těla.

přístup i nejmladší lékaři týmu. V rámci
integrovaných operačních skupin spolupracovali lékaři kliniky úrazové chirurgie, sportovní medicíny i ortopedického
oddělení, předávali zkušenosti mladším
lékařům napříč obory a vytvářeli pro ně
motivující pracovní prostředí.
Byl rovněž zahájen proces vedoucí k získání nejmodernější artroskopické věže
s rozlišením 4K, umožňující další precizaci miniinvazivních technik a kvalitativní zlepšení produkovaných záznamů pro
školicí a vědecké účely. Věž byla úspěšně uvedena do provozu v roce 2018.

EDUKAČNÍ AKTIVITY
V rámci AC byla vytvořena mezioborová
pracovní skupina pro artroskopii kyčle.
Tato moderní metoda umožňuje ošetřovat stavy bolestivého kyčelního kloubu
u vrcholových i rekreačních sportovců

Artroskopie zadonoží – miniinvazivní
osteosyntéza hlezenní kosti, republikové
prvenství

www.kzcr.eu

Artroskopie hlezna – fixace osteochondrálních zlomenin talu

ODBORNÉ A VĚDECKÉ ÚSPĚCHY
Lékaři zapojení do artroskopického centra jsou sami o sobě zkušenými a uznávanými odborníky na miniinvazivní chirurgii
a sportovní medicínu. Tři z nich působí
na pozicích klubových a reprezentačních
lékařů u předních českých sportovních
klubů fotbalu, hokeje i národní reprezentace ve fotbalu a volejbalu.
Jeden lékař je rovněž pedagogem
na 2. LF Univerzity Karlovy a školitelem
postgraduálního oboru experimentální
chirurgie. Vysoká vědecká odbornost
týmu vyústila v roce 2017 v celkem
23 odborných sdělení na kongresech,
z toho 2 zahraničních. Lékaři zde nezřídka působili jako zvaní přednášející, šestkrát dokonce jako koordinátoři
programu a jednotlivých sekcí, zvláště
v rámci edukačních aktivit organizace
AO, kurzů IPVZ či domácích kadaverických kurzů. Pod vedením starších lékařů
vytvářeli přednášky i mladší kolegové
a získávali tak první zkušenosti s aktivní
účastí na odborných setkáních. V rámci AC bylo rovněž vytvořeno více než 8
popularizačních článků představujících
problematiku artroskopií odborné i laické veřejnosti.
Tým artroskopického centra rovněž
uspořádal odborně i společensky velmi
vydařený kongres Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně a ortopedii,
který v nabitém podzimním itineráři přilákal k účasti většinu významných českých odborníků v oboru. Prezentace našich výsledků snesla srovnání s výsledky

V současné době již program probíhá
a v blízké době se dočkáme i publikace
původní práce. V přípravné fázi je rovněž
ambiciózní projekt prospektivní klinické studie se zaměřením na problematiku výsledků po moderních náhradách
předního křížového vazu, zde plánujeme
žádost o spolufinancování z dotačních
titulů KZ i odborných společností. Díky
zkušenostem a šíři odborného záběru jsou a budou lékaři artroskopického
centra stále častěji zváni k organizování
či účasti na odborných akcích a kongresech v České republice i v zahraničí. Díky
dobré spolupráci s 2. lékařskou fakultou
UK je v dlouhodobém horizontu rovněž
diskutována možnost pořádání kadaverických artroskopických kurzů, nejžádanějšího druhu vzdělávání v miniinvazivní chirurgii.

ostatních špičkových českých pracovišť
a byla zúčastněnými příznivě přijata.
Tým artroskopického centra provedl
v roce 2017 celkem tři republikově ojedinělé chirurgické výkony. Jednalo se
o artroskopicky asistovanou osteosyntézu hlavičky vřetenní kosti, artroskopicky
asistovanou osteosyntézu hlezenní kosti
ze zadního přístupu a náhradu předního křížového vazu na nezralém skeletu
s užitím speciálního cíliče. Všechna tři
republiková prvenství byla prezentována v odborných kruzích i ve sdělovacích
prostředcích a zlepšila mediální obraz
Masarykovy nemocnice i Krajské zdravotní. Dva z operačních postupů byly
rovněž oceněny na Výroční vědecké konferenci MNUL.

PLÁNY DO BUDOUCNA
Výčet úspěchů z roku 2017 snese srovnání s etablovanými pracovišti Masarykovy nemocnice, tým AC však neusíná
na vavřínech. Do budoucnosti plánujeme nadále rozvíjet svoji činnost jak
na poli organizačním, tak i odborném
a vědeckém.
Plánujeme postupné vytváření repositoria záznamů z operací ve spolupráci
s odborníky z Centra pro vzdělávání KZ,
přípravu edukačních materiálů a školení zájemců o obor, první stáž kolegy
z Rakouska je naplánována na podzim
2018. Školitelé budou rovněž pomáhat
mladším kolegům s přípravou atestačních prací s artroskopickou a sportovní
problematikou, které budou spojeny
i s přednáškovou a publikační činností.

Chirurgie kolene – augmentace vnitřního
postranního vazu nejmodernějším
systémem Fibertape

Díky mimořádnému pracovnímu nasazení lékařů, dobrým podmínkám k práci,
podpoře vedení MNUL a KZ se projekt
artroskopického centra profiluje jako
velmi zdařilý a úspěšný a mezi ostatními
centry MNUL si za krátkou dobu vydobyl
místo na slunci. Za to patří všem zúčastněným můj dík.
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
vedoucí lékař Artroskopického centra
zástupce přednosty Kliniky úrazové
chirurgie MNUL a UJEP pro vědu,
výzkum a vzdělávání
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Studentka FZS UJEP je profesionální mistryní světa v boxu
Krajská zdravotní, a. s.
Dvaadvacetiletá boxerka a studentka oboru Ergoterapie na Fakultě zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně Fabiana Bytyqi získala 22. září 2018 v Ústí nad Labem
titul mistryně světa v lehké minimuší váhové kategorii jedné z nejprestižnějších organizací světa – WBC. V psychicky náročném zápase zvítězila dosud neporažená
Ústečanka nad 46letou Britkou Denise Castleyovou 100:90, 99:91 a 100:90, a má
tak na kontě již čtrnáctou výhru. Po tomto mimořádném úspěchu se dne 25. září
sešla s vedením fakulty a převzala od děkana mimořádné stipendium.
Bc. Radka Vodáková, referentka studijního oddělení FZS UJEP, foto Josef Růžička

placená inzerce
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Odborné a vzdělávací akce

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
23. 10. 2018
23. 10. 2018
23. 10. 2018
24. 10. 2018
25. 10. 2018
25. 10. 2018
25. 10. 2018
29. 10. 2018
30. 10. 2018
30. 10. 2018
31. 10. 2018

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Bezpečné podání intravenózního léčiva
Základní neodkladná resuscitace pro lékaře
Radiační ochrana
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Péče o matku a dítě
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Periferní žilní vstupy
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory
1. 11. 2018
1. 11. 2018
7. 11. 2018
7. 11. 2018
13. 11. 2018
16. 11. 2018
23. 11. 2018
30. 11. 2018

Onkologická konference
Den Kardiocentra
Sondové podání léčiv a lékové inkompatibility
4. ročník praktického kurzu extrakčních
vaginálních operací
VII. Internistický den v Ústí nad Labem
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Mikrobiologický seminář
Krajský traumatologický seminář

411°C
4
°C

TEPLICKÝ
RYOLIT

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 – 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

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

KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM

K

místo konání

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

CY

CMY

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

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

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

MY

místo konání

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

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

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

VII. INTERNISTICKÝ DEN
V ÚSTÍ NAD LABEM

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

úterý 13. listopadu 2018

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

od 10.00 h (registrace od 9.00 h)

placená inzerce

V programu dne budou kazuistiky a novinky
z interny a příbuzných oborů. Přednášku
na téma „Systémový lupus erythematodes“
přednese MUDr. Dana Tegzová
z Revmatologického ústavu v Praze.
Odborný garant akce:
MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního
oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z., e-mail: jiri.lastuvka@kzcr.eu
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TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

kRAJSKÁ-ZDRAVOTNÍ-MAGAZÍN.indd 1

sever.rozhlas.cz
www.kzcr.eu
16.5.2018 9:07:08

Kontaktní osoba:
Šárka Smetanková,
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Informace a přihlášky:

www.kzcr.eu/konference/
internausti2018

KRAJSKÝ TRAUMATOLOGICKÝ
SEMINÁŘ A ODBORNOU
KONFERENCI VŠEOBECNÝCH
SESTER 2018
pátek 30. listopadu 2018
Sesterská sekce – od 9.00 h (registrace od 8.00 h)

Odborný garant: Ing. Bc. Soňa Brabcová,
Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z., e-mail: sona.brabcova@kzcr.eu

Lékařská sekce – od 14.00 h (registrace od 13.00 h)

Odborný garant: MUDr. Petr Obruba,
Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z., e-mail: petr.obruba@kzcr.eu
Přihlášky k pasivní účasti: do 26. listopadu 2018
Společenský večer: od 18.30 h
Informace a přihlášky:

www.kzcr.eu/konference/trauma2018

MIKROBIOLOGICKÝ
SEMINÁŘ
pátek 23. listopadu 2018

od 9.00 h (registrace od 8.00 h)
Odborný garant:
prim. MUDr. Lenka Dvořáková,
Oddělení klinické mikrobiologie
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: dvorakova90@kzcr.eu
Host semináře:
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.,
Národní referenční laboratoř pro
antibiotika, Státní zdravotní ústav
Praha a Ústav klinické mikrobiologie
LF UK v Hradci Králové a FN HK
Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.:
bez poplatku
Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH
Informace a přihlášky:

www.kzcr.eu/konference/
mikro2018

Pořadatel konferencí: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
Místo konání: Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.
Konference i semináře jsou zařazeny do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
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Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2018–2019
7 000 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

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 oboru radiologický asistent

5 000 Kč/měsíc
studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního
studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia
v oborech všeobecná sestra,
fyzioterapeut,
zdravotnický záchranář

4 000 Kč/měsíc
studenti 4. ročníku
středoškolského prezenčního
studia v oboru
zdravotnický asistent,
praktická sestra

Stipendium je určeno na úhradu
nákladů spojených se studiem.
Žádosti o poskytnutí stipendia je
možné posílat do 5. listopadu 2018
na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.,
Úsek řízení lidských zdrojů,
Sociální péče 3316/12 A,
401 13 Ústí nad Labem
(obálku označte „Stipendium“).

DĚČÍN

|

ÚSTÍ NAD LABEM

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:

2 000 Kč/měsíc
studenti 3. ročníku
středoškolského
prezenčního studia
v oboru
zdravotnický asistent,
praktická sestra

|

TEPLICE

www.kzcr.eu/nadacni-fond/

|

MOST

|

CHOMUTOV

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
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