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Vážení čtenáři Infolistů, 

je mi potěšením, že vás prostřednictvím těchto řád-
ků mohu naposledy pozdravit v tomto roce a spo-
lečně se můžeme za těmi uplynulými měsíci ohléd-
nout. Společnost Krajská zdravotní a s ní i všech 
pět nemocnic, které sdružuje, mají za sebou opět 
velmi úspěšný rok. Jsem velmi rád, že se právě 
v našem kraji můžeme pyšnit špičkovým zdravot-
nickým zařízením, kam se jezdí vzdělávat a inspiro-
vat desítky lékařských kapacit nejen z naší repub-
liky, ale i ze zahraničí. Za to patří velké díky nejen 
managementu, ale hlavně všem lékařům a celému 

zdravotnickému personálu. Bez nasazení těchto lidí by žádná naše nemocnice 
takto nefungovala. Ústecký kraj se snaží tento velmi úspěšný trend podpořit dal-
šími investicemi do moderního vybavení, aby se opravdu dobře pracovalo nejen 
lékařům, ale aby na prvním místě bylo i pohodlí a spokojenost pacientů. To, že 
jde toto všechno ruku v ruce, dokládá ocenění, které Krajská zdravotní získala 
– certifikát Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. I to je 
ukázka toho, že se společnost snaží již několik let stabilizovat ekonomiku a syste-
maticky rozvíjet všechny nemocnice. Závěrem mi tedy dovolte nejen ještě jednou 
poděkovat, ale i popřát, ať se nemocnicím i nadále daří a nám ostatním, ať služby 
lékařů a sester potřebujeme opravdu jen v banálních situacích. 

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje
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Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie poří-
zeny zaměstnanci KZ, a. s., 
a použity z archivů jednotlivých nemocnic 
společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků 
plně odpovídají uvedení autoři. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě tohoto vydání.

Krajská zdravotní získala ocenění v programu Národní cena 
České republiky za společenskou odpovědnost 

Krajská zdravotní, a. s.

Milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží čas Vánoc a nový rok. Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků a do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Všem našim pacientům velmi děkuji za jejich přízeň, ale také za důvěru. Věřím, že jsme drtivou 
většinu z nich – jako jeden z největších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice 
– nezklamali.
Právě končící rok 2018 pro Krajskou zdravotní, a. s., nebyl vůbec jednoduchý, jestliže jsme chtěli 
dosavadním tempem a úspěšně pokračovat v revitalizaci každé z pěti našich nemocnic. Díky 
významné podpoře jediného akcionáře Ústeckého kraje se to i nadále daří. Děkuji také všem 
spolupracovníkům, nejen lékařům, sestrám a ošetřovatelům v nemocnicích, ale i ostatním 
zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce 2018.
Ať je i ten další rok pro Vás ve všech ohledech úspěšný a přeji každému hodně zdraví!

 Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, získala 
ocenění „společensky odpovědná organizace II. stupně“ v kategorii „velká organizace“ 
v programu Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní 
certifikát European Foundation for Quality Management (EFQM) Leading Excellence, kte-
rý je oprávněna využívat tři roky.

Významné ocenění v úterý 27. listopadu 
2018 převzal v prostorách Španělského 
sálu Pražského hradu předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří No-
vák. „Zisk certifikátu vnímám jako odměnu 
za systematickou práci představenstva 
a managementu naší společnosti, kterou 
od roku 2014 naplňujeme vize a cíle, jež 
jsme si stanovili. Patří mezi ně celková 
stabilizace ekonomiky společnosti Kraj-
ská zdravotní, systematický rozvoj všech 
jejích nemocnic a postupná modernizace 
zdravotnické techniky. Společnosti se daří 
i díky významné investiční finanční podpo-
ře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediné-
ho akcionáře, a také díky dlouhodobému 
důslednému využívání dotačních titulů. 
Zvláštní důraz klademe v závislosti na hos-
podářském výsledku na odměňování 

zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj 
nebyl možný, a všem se také za jejich prá-
ci a úsilí sluší poděkovat. Jsem rád, že se 
nám povedlo Národní cenu České republi-
ky získat,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

„Je nutné zdůraznit, že jde o druhé prestiž-
ní ocenění, které společnost Krajská zdra-
votní získala v posledních týdnech. Není 
tomu ani měsíc, kdy jsme spolu s před-
sedou představenstva Ing. Jiřím Novákem 
převzali certifikát od významné společ-
nosti Bisnode v rámci samostatné kate-
gorie žebříčku CZECH TOP 100 – TOP 100 
nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle 
CZECH Stability Rating. Při těchto příleži-
tostech děkuji našemu jedinému akcioná-
ři, kterým je Ústecký kraj, bez jehož podpo-
ry bychom na tato prestižní ocenění těžko 
dosáhli. Děkuji také všem zaměstnancům, 

především zdravotníkům našich pěti ne-
mocnic, kteří svojí každodenní náročnou 
prací dopomáhají Krajské zdravotní k vý-
sledkům a prestiži, které se jí v současné 
době dostává,“ doplnil Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

Národní cenu České republiky za společen-
skou odpovědnost ministerstvo průmyslu 
a obchodu v České republice nepřetržitě 
uděluje od roku 2009. V rámci své strategie 
Národní politika kvality přijímá nové pro-
gramy, kterými rozšiřuje své aktivity v oce-
ňování organizací. V roce 2016 Rada kva-
lity České republiky převzala mezinárodně 
uznávaný model od Evropské nadace pro 
management kvality (EFQM) ve spoluprá-
ci s UN Global Compact „Committed to 
Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 
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ROZHOVOR S... PRIMÁŘEM ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE
MUDr. Ivanem Humhejem, Ph.D.
NOVÉ OPERAČNÍ SÁLY UPEVNÍ POZICI MASARYKOVY NEMOCNICE V RÁMCI NEMOCNIČNÍ SÍTĚ ČESKÉ REPUBLIKY
„Rozjezdu kardiochirurgie předcházely měsíce příprav,“ říká MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., 
primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Jak ovlivnil vznik kardiochirurgie 
v Masarykově nemocnici provoz 
centrálních operačních sálů? 
Rozjezdu kardiochirurgické operativy 
v květnu 2018 předcházely měsíce pečli-
vých příprav, ať už co se týká pořízení nut-
ného specifického přístrojového vybavení 
pro kardiochirurgické operace, tak někte-
rých technických úprav na operačním sále. 
Nemalým logistickým problémem bylo 
i uvolnění prostoru v rámci centrálních 
operačních sálů (COS) pro nový chirurgic-
ký obor, neboť zázemí COS využívá dalších 
8 chirurgických odborností, a kromě širo-
ké palety rutinní operativy se zde provádí 
i řada multioborových a superspeciali-
zovaných výkonů, které přesahují rámec 
Ústeckého kraje. Přes vysoké vytížení COS 
se díky vstřícnosti a flexibilitě sálového 
personálu, chirurgů i anesteziologů poda-
řilo provést přesuny operačních programů 
některých chirurgických oborů a tím vytvo-
řit prostor pro kardiochirurgickou opera-
tivu. Zpočátku kardiochirurgie operovala 
na COS 1x týdně, od září využívá 2 ope-
rační programy týdně a v průběhu příští-
ho roku počítáme s dalším navýšením její 
operativy.

Je v současnosti kapacita centrálních 
operačních sálů dostatečná? 
Vzhledem k narůstajícím požadavkům 
na operativu ze strany většiny chirurgic-
kých oborů se v současnosti vytížení COS 
v obvyklé pracovní době dostává na ma-
ximum. Abychom byli schopni zajistit pro 
všechny chirurgické obory dostatek pro-
storu pro operativu, je naprosto nezbytné 
uvažovat o rozšíření COS. To je plánováno 
v rámci přípravy výstavby nového pavilonu, 
kde budou kromě prostor pro kardiologii, 
kardiochirurgii, hrudní chirurgii a jednotky 
intenzivní péče také nové operační sály 
včetně sálů tzv. hybridních, využívajících 
při operativě nejmodernější zobrazovací 
techniky, jako je magnetická rezonance 
nebo angiografie. Vybudování těchto mo-
derních operačních sálů upevní pozici Ma-
sarykovy nemocnice v rámci nemocniční 
sítě České republiky a dovoluji si tvrdit, 
že se tak dostaneme na její špičku. Díky 
novým sálům vznikne prostor pro další 
rozvoj mnohých operačních technik, které 
se v naší nemocnici provádějí a často patří 
k unikátním nejen v rámci Ústeckého kra-
je, ale i naší republiky, a někdy dokonce 

Evropy. Přístavba nových operačních sálů 
nám umožní kromě významného zvýšení 
kapacity pro operace i vytvoření supera-
septického úseku operačních sálů a stejně 
tak lepší bariérové oddělení septické a in-
fekční operativy.

Bude mít kardiochirurgie v chystaném 
pavilonu vlastní sály, nebo bude i nadále 
operovat na centrálních operačních 
sálech? 
V rámci chystaného projektu výstavby no-
vého pavilonu bude mít kardiochirurgie 
2 vlastní operační sály, které budou umís-
těny přímo na patře kardiochirurgie, tedy 
mimo vlastní COS. Lokalizace kardiochi-
rurgických sálů v bezprostřední blízkosti 
kardiochirurgických lůžek umožní jejich 
ideální dosažitelnost a dostupnost, bez 
nutnosti transportu pacientů výtahy a zby-
tečných časových prodlev v případě nut-
nosti urgentní chirurgické revize. 

Kolik operací ročně na COS probíhá? 
Existuje nějaký odhad, o kolik se s novým 
pavilonem počet operací navýší?
V posledních letech provádíme na 9 ope-
račních sálech COS Masarykovy nemocni-
ce okolo 8 000 operací za rok. Vzhledem 
k plánované výstavbě 7 nových operačních 
sálů v rámci nového pavilonu pro COS 
a dalších 2 operačních sálů pro kardiochi-
rurgii lze počítat v průběhu let s poměrně 
výrazným navýšením operativy, ke kte-
rému ale jistě bude docházet postupně 

a nebude se jednat o skokové zdvojnáso-
bení počtu výkonů. Vznikne však prostor 
pro nové techniky operativy – maximálně 
miniinvazivní vzhledem k pacientovi a zá-
roveň maximálně bezpečné a radikální 
díky možnosti využití moderních zobra-
zovacích technik přímo na sále. Zmíněné 
technologie však často vyžadují delší ope-
rační čas, který ve stávajících kapacitách 
COS už jen těžko hledáme. Předpokládám, 
že plánované zavedení nejmodernějších 
technologií v rámci nového pavilonu bude 
sloužit nejen k nejvyšší kvalitě péče o pa-
cienty, ale bude i atraktivní pro zdravotní-
ky a umožní tak seberealizaci stávajícího 
i příliv nového zdravotnického personálu. 

Co v současné době COS nejvíce trápí? 
V čem se naopak daří?
Kromě zmíněného vytížení operačních 
sálů, které se blíží maximu, se potýkáme 
zejména s nedostatkem nelékařského 
zdravotnického personálu, který bohu-
žel trápí většinu zdravotnických zařízení 
v České republice. Zejména sálové sestry 
– instrumentářky vynikají svou vysokou 
profesní erudicí a představují pro operující 
chirurgy doslova pravou ruku. Jejich práce 
vyžaduje nejen znalosti, zručnost, předví-
davost, schopnost improvizace, neustálé 
učení se novým postupům a technikám, 
ale i psychickou odolnost, empatii, lid-
skost a schopnost vytvořit na sále dob-
rou pracovní atmosféru. Tyto předpoklady 
nenaplní každá zájemkyně ucházející se 
o práci instrumentářky na operačních sá-
lech, navíc trvá zpravidla dlouhá léta, než 
se takto erudovaná sestra „vychová“. Ob-
dobně to platí i u sálových sanitářů, kteří 
musí být mimo jiné schopni i obsluhy nej-
různější přístrojové techniky, kterou jsou 
současné sály doslova nabité. Ze zmíně-
ných důvodů bych na tomto místě rád oce-
nil obětavost a pracovní nasazení celého 
týmu COS, který je schopen i v současném 
hraničním personálním obsazení plno-
hodnotně a bez nutnosti redukce pokrýt 
plánovanou i akutní operativu jednotlivých 
chirurgických oborů. Nezřídka slýchám ne-
jen od pacientů, ale i od stážujících lékařů, 
mediků a studentek zdravotnických škol 
ocenění za práci a přístup personálu, se 
kterým se setkali v průběhu jejich pobytu 
na COS. Taková slova vždy nejvíce potěší 
a já doufám, že dobrý dojem a někdy i nad-
šení z pobytu na COS v budoucnu přivedou 
tyto studenty zdravotnických oborů právě 
do naší nemocnice, aby zde nastartovali 
svou profesní kariéru.

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Masarykova nemocnice

MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář oddělení 
centrálních operačních sálů a sterilizace

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Centrum vysoce specializované péče pro pacienty s iktem 

Nemocnice Děčín
Mezi iktovými centry v rámci systému cerebrovaskulární péče poskytované v České republice je Neurologické oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., pevně zakotveno od roku 2015. Vedoucí centra je primářka neurologie MUDr. Iva Ondečková.

Iktové centrum vykazuje trvale velmi dobré výsledky, co se týká 
počtu odléčených pacientů, ale zejména co se týká kvality posky-
tované péče. Vypracovaný postup podávání systémové trombolý-
zy již na CT pracovišti a pokračování, dle CT nálezu, v primárním 
transportu pacienta do Komplexního cerebrovaskulárního centra 
v Ústí nad Labem se všeobecně osvědčily a jsou nyní používány 
i v ostatních nemocnicích KZ. Umožňují totiž co nejefektivnější 
diagnostický a terapeutický postup při podávání systémové trom-
bolýzy a následné trombektomie v co nejkratším čase od převzetí 
pacienta od záchranné služby.

V porovnání posledních let počet odléčených pacientů v iktovém 
centru již příliš neroste, což je dáno tím, že v posledních letech 
jsou již prakticky všichni triáž pozitivní pacienti přivezeni RZP 
v iktovém protokolu na neurologické oddělení. Počet CMP v roce 
2017 byl 330 pacientů, v první polovině letošního roku jich bylo 
178. V roce 2017 bylo podáno 93 infuzí s Actilyse, v roce 2018 
byla k 1. prosinci podána léčba 78 pacientům. 

Počet pacientů odeslaných v roce 2017 z Neurologického odděle-
ní Nemocnice Děčín do Komplexního cerebrovaskulárního centra 
v Ústí nad Labem k endovaskulárnímu výkonu byl 21. V první po-
lovině letošního roku bylo k embolektomii odesláno 17 pacientů. 
Jde o nemocné s uzávěrem velkých mozkových cév, jejichž výsled-
né postižení by bez této léčby bylo pravděpodobně podstatně 
horší – minimálně s reziduální těžkou hemiparézou. Nárůst počtu 
je dán i tím, že přibývá pacientů s diagnózou CMP a roste povědo-
most populace o urgenci léčby mrtvice.

Časy do embolektomie ze spádové oblasti děčínské neurologie 
jsou stejně dlouhé, jako když jsou pacienti vezeni z primárního 
spádu v ústeckém okrese do komplexního cerebrovaskulárního 
centra, se kterým iktové centrum v Nemocnici Děčín úzce spo-
lupracuje. „Spolupráce je velmi dobrá, zejména s intervenční-
mi neuroradiology pod vedením přednosty radiologické kliniky 
MUDr. Filipa Cihláře, Ph.D.,“ pochvaluje si MUDr. Iva Ondečková.

Neurologické oddělení Nemocnice Děčín sídlí ve zrekonstruova-
né budově I. Primářka si pochvaluje, že v zimě není v budově tak 
chladno, snesitelnější byla i letní vedra. Oddělení má také po-
měrně nové vybavení. Část postelí a monitorů získali jako iktové 
centrum, se zbytkem v minulosti pomohl charitativní koncert. Po-
mohl i Nadační fond skupiny ČEZ či starosta Chřibské a další dárci 
a sponzoři. Nyní personál neurologického oddělení čeká na mag-
netickou rezonanci, kterou Krajská zdravotní postupně pořizuje 
do všech svých nemocnic. V Teplicích, Ústí nad Labem a Chomu-
tově už jsou, nyní je na řadě Děčín a Most. Magnetická rezonance 
v děčínské nemocnici bude v nové přístavbě, jejíž stavba by měla 
začít začátkem příštího roku. „Nová magnetická rezonance zkrátí 
čekací doby, odpadnou převozy pacientů a bude možné provádět 
komplexnější vyšetření. V neposlední řadě se sníží i radiační zátěž 
pacientů,“ slibuje si primářka MUDr. Iva Ondečková.

Martin Klimeš, redaktor InfolistůNeurologické oddělení sídlí v zrekonstruované budově I

Viktoriia Yoshan, lékařka z Ukrajiny, jejíž práci si primářka velmi 
pochvaluje

Primářka MUDr. Iva Ondečková a staniční sestra JIP Hedvika Fridrichová
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Kolik lékáren v současnosti Krajská 
zdravotní vlastně provozuje?
Krajská zdravotní provozuje celkem šest 
lékáren, z toho čtyři – v Děčíně, Masaryko-
vě nemocnici v Ústí nad Labem, Teplicích 
a v Mostě – jsou plnohodnotné nemoc-
niční lékárny, které mají jak výdej pro ve-
řejnost, tak zásobují léky a zdravotnickým 
materiálem lůžková oddělení nemocnic. 
Lékárna V Podhájí je lékárna základního 
typu, tedy veřejná lékárna. Lékárna v Cho-
mutově je veřejná lékárna a má oddělení 
přípravy cytostatik. Nemocniční lůžka cho-
mutovské nemocnice léky zásobuje lékár-
na mostecká. 

své místo. Průběžné ekonomické výsledky 
ukazují, že se nám daří naplnit plánovaný 
finanční obrat. V případě nemocniční lé-
kárny je důležité, že lékárna je schopná po-
skytnout plný lékárenský servis. Především 
jde o tzv. magistraliter přípravu. Připravu-
jeme vše, co je možné připravit včetně ste-
rilních příprav, jako jsou např. oční kapky, 
což už dnes řada lékáren nepřipravuje. Pa-
cienti, kteří dostanou recept na přípravu, 
často navštíví neúspěšně několik lékáren, 
ale nakonec skončí v nemocniční lékárně. 
I při výpadcích některých léků lékaři nebo 
kolegové lékárníci posílají pacienty rov-
nou k nám s tím, že „nemocniční lékárna 
si s tím nějak poradí“. Je to dané tím, že 
máme za sebou celou nemocniční část, 
klinickou farmacii, odborná pracoviště pro 
přípravu sterilních léčiv atd. 

Před rokem vznikla nová lékárna 
V Podhájí. Jak se osvědčila?
Je to naše první lékárna s novým de-
signem. Je úplně nová a je určena přede-
vším onkologickým pacientům, což je dáno 
jejím umístěním přímo v budově komplex-
ního onkologického centra, v sousedství 
onkologických ambulancí. Přijít tam ale 
samozřejmě může kdokoli, lékárna nabízí 
kompletní portfolio, stejně jako všechny 
ostatní lékárny Krajské zdravotní. Dá se 
říci, že lékárna splnila naše očekávání, 
je ekonomicky stabilní a záchyt receptů 
je mezi 70 a 80 procenty receptů z onkolo-
gických ambulancí.

Další lékárnou s tímto designem je 
přestěhovaná lékárna v Nemocnici Most, 
že?
Ano, veřejná část lékárny se přestěhovala 
ze suterénu do zrekonstruovaných prostor 
v prvním patře, do vstupní haly budovy A, 
tedy blíž k veřejnosti. V Mostě jsme zazna-
menali nárůst receptů i volného prodeje. 
I zaměstnanci lékárny vnímají nárůst paci-
entů a větší zájem o lékárnu. V současné 
době jsou lékárny v Mostě i V Podhájí za-
běhnuté a fungují dobře.

Jsou v plánu nějaké další rekonstrukce či 
úplně nové lékárny?
Určitě budeme pokračovat v rekonstruk-
cích zbylých lékáren, které dostanou stejný 
design jako lékárny V Podhájí a v Mostě. 
Rozšiřovat se bude lékárna v Děčíně, která 
už kapacitně nestačí. I tam by měla být lé-
kárna přístupnější veřejnosti. 

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ
Lékárny Krajské zdravotní, a. s.

Masarykova nemocnice | Nemocnice Most
V prosinci loňského roku otevřela Krajská zdravotní, a. s., novou lékárnu v areálu Kom-
plexního onkologického centra V Podhájí, v květnu letošního roku pak otevřela veřejnos-
ti zrekonstruovanou lékárnu v Nemocnici Most, o. z. Jak lékárny fungují, přiblížila hlavní 
farmaceutka Krajské zdravotní Mgr. Olga Mučicová. 

Lékárna v Nemocnici Most se v květnu 
letošního roku přestěhovala do vstupní haly 
budovy A

Hlavní farmaceutka Mgr. Olga Mučicová při 
otevření lékárny V Podhájí

Nemocniční lékárna V Podhájí se osvědčila, otevřena byla v prosinci loňského roku

Jak se lékárnám Krajské zdravotní daří? 
Je pravda, že v současné době se některé, 
především menší lékárny na okrajích měst 
nebo na vesnicích, dostávají do ekonomic-
kých problémů. Lékáren vzniklo mnoho 
a vzhledem k neustále klesajícím cenám 
léků je pravděpodobné, že ne všechny se 
uživí. I v tomto hodně konkurenčním pro-
středí si ale lékárny Krajské zdravotní drží 

Pacienti si jídlo z nového stravovacího provozu pochvalují
Nemocnice Chomutov

Krajská zdravotní, a. s., spustila v chomutovské nemocnici od září nový, 
moderní stravovací provoz. 

„Jídlo chválím. Oceňuji, že mi ho sestřička přinesla až na pokoj. Sama 
pracuji ve zdravotnictví, byla jsem hospitalizována i v jiných nemocni-
cích, a tento komfort není všude běžný,“ uvedla Ivana Tomková, která se 
na chomutovské ortopedické oddělení přijela léčit až z Mělníka. 

Jaroslav Urbánek, vedoucí Odboru stravování Krajské zdravotní, a. s., 
uvedl, že denně v chomutovském stravovacím provozu připraví pro 
pacienty v průměru dvě stě sedmdesát snídaní, tři sta obědů a večeří. 
„Nutné je ještě započíst dvě stě poledních menu pro zaměstnance ne-
mocnice a dalších 20 jídel pro bývalé zaměstnance a další strávníky,“ 
řekl vedoucí. „Pacienti hospitalizovaní na nadstandardních pokojích lůž-
kových stanic mají na výběr ze tří jídel stejně jako zaměstnanci. Na stan-
dardních pokojích je jim podávána strava podle toho, jakou mají dietu,“ 
doplnil Jaroslav Urbánek.

Nový stravovací provoz chomutovské nemocnice sídlí v minulosti nevy-
užité části komplexu pavilonu C. Cena stavební části chomutovského 
stravovacího provozu podle veřejné zakázky činila 35,7 milionu Kč 
včetně DPH. Technologické vybavení provozu vyšlo na 16,9 milionu Kč 
včetně DPH.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

 

Zdravotní sestra na lůžkové stanici ortopedického oddělení Kateřina 
Benedikovičová servíruje na izotermickém kompaktním tabletu oběd 
pacientce Ivaně Tomkové. Podává se žampionový krém, anglická 
vepřová játra s bramborem a ananasový kompot.

Krajská zdravotní se připojila ke Světovému dni chronické 
obstrukční plicní nemoci
Krajská zdravotní, a. s., se stejně jako v předchozích letech i v tomto roce připojila 
na svých zdravotnických pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké 
nemocnici ke Světovému dni CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci). Zdravotnic-
ký personál na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a na Plicním oddělení Nemocnice Most, o. z., ve středu 21. listopadu příchozím 
bezplatně vyšetřil plicní funkce. V případě nálezu ho s pacienty konzultoval pneumolog.

Krajská zdravotní, a. s.

Do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přišlo na oddělení funkčního vyšetřování třiadvacet 
zájemců o vyšetření

u 16 pacientů. K dalšímu vyšetření se 
jich prostřednictvím našeho pracoviště 
objednalo deset. Všichni příchozí v rámci 
Světového dne CHOPN byli ze spádové ob-
lasti mosteckého plicního oddělení, tedy 
z Mostu a Litvínova,“ zhodnotila akci pri-
mářka MUDr. Hana Mrázková.

Důvodem pravidelného zapojování plicních 
zdravotnických pracovišť Krajské zdravot-
ní, a. s., v Ústí nad Labem a Mostě do Svě-
tového dne CHOPN je vyhledávání pacien-
tů s chronickou obstrukční plicní nemocí. 
Zatímco klesá úmrtnost na srdeční a cévní 
onemocnění, úmrtnost na CHOPN stoupá. 
Přitom fatálním následkům se dá vyhnout 
včasnou diagnózou, zahájením léčby 
a změnou životních návyků, především 
přestat kouřit, protože CHOPN onemocní 
z osmdesáti procent kuřáci. Podle odhadů 
v České republice trpí CHOPN tři sta tisíc 
obyvatel, kteří o své diagnóze neví. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů Personál oddělení funkčního vyšetřování 
v ústecké Masarykově nemocnici provedl 
třiadvacet spirometrií. „U dvou pacientů 
jsme zjistili patologický nález. Jednoho 
jsme odeslali k jeho praktickému léka-
ři, druhého podrobněji vyšetříme na na-
šem oddělení. V rámci Světového dne 
CHOPN na ústecké oddělení funkčního 

vyšetřování zavítali i dva mimoústečtí ná-
vštěvníci z Teplic a ze Žatce,“ uvedla pri-
mářka MUDr. Jarmila Fišerová.

Zdravotníci plicního oddělení mostec-
ké nemocnice během Světového dne 
CHOPN vyšetřili dvaapadesát návštěvní-
ků. „Patologický nález jsme zaznamenali 
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ROZHOVOR SE STIPENDISTOU 
MUDr. Filip Hrdina, Ortopedické oddělení

Nemocnice Teplice
STIPENDISTÉ NADAČNÍHO FONDU KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ NASTUPUJÍ
Tak jako 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 prozradili v rozhovoru pro Infolisty.

Kterou z fakult jste absolvoval a jak 
dlouho jste stipendium NFKZ využíval? 
Pocházím z Kadaně, ale posledních 6 let jsem 
více času strávil v Praze, kde jsem letos do-
končil 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. 
Stipendium od NFKZ jsem pobíral poslední 
rok studia. Jednalo se o stipendium pro kon-
krétní místo na pozici ortopeda v teplické 
nemocnici, k tomu jsem dostal celkem třikrát 
stipendium od Ústeckého kraje.

V čem vám stipendium nejvíce ulehčilo?
Stipendia mi celkově pomohla hradit nákla-
dy na život v Praze – od bydlení po učebnice. 
Jako student medicíny jsem neměl tolik času, 
abych se mohl adekvátně věnovat jak studiu, 
tak si i přivydělávat. Díky přiznanému stipen-
diu mi tyto starosti odpadly.

Proč jste se rozhodl pro tuto lékařskou 
specializaci a nástup právě v této 
nemocnici Krajské zdravotní?

Ortopedie byla již od začátku studia jed-
ním z oborů, kterým jsem se chtěl věnovat 
a v průběhu studia jsem se v tom utvrzoval. 
Líbí se mi na ní, že jsou brzy, někdy hned, 
vidět výsledky vaší práce, a že může lidem 
efektivně zlepšit jejich život, a ne je jen udr-
žovat „v kompenzovaném“ stavu. Do nemoc-
nice v Teplicích jsem nastoupil, protože jsem 
chtěl dělat ortopedii. A v posledních letech 
mi několik lékařů, kterých si vážím a dám 
na jejich radu, říkalo, že medicína se na kli-
nice nenaučí. A tak jsem hledal nemocnici 
s dobrými referencemi na ortopedii. Další 
výhodou pro mě je, že z Teplic je to relativ-
ně blízko jak do Kadaně, tak i do Prahy, kde 
mám ze studií spoustu známých.

Jaký cíl jste si dal na začátku svého 
působení v teplické nemocnici?
Hlavním cílem je, abych se v co nejkratším 
možném čase dostal na úroveň, kdy budu 
schopen být samostatně co nejvíce prospěš-
ný na oddělení i sálech a kolegům co nejvíce 

práci ulehčovat. Ale to mi ještě nějaký čas 
potrvá.

ptal se Mgr. Ivo Chrástecký 
tiskový mluvčí

MUDr. Filip Hrdina pracuje na Ortopedickém 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z.

Krajský traumatologický seminář a Odborná konference 
všeobecných sester 2018
Hned dvě akce pořádané Klinikou úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se konaly 30. listopadu v před-
náškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. V dopoledních hodinách 
to byl 6. ročník Odborné konference všeobecných sester, odpoledne 21. ročník Krajského 
traumatologického semináře. 

Masarykova nemocnice

Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., předává 
profesoru Hansi Zwippovi Zahradníčkovu cenu

Zdravotní sestry, které se zúčastnily konfe-
rence, měly možnost zhlédnout prezentace 
z celého spektra zdravotních oborů včetně 
přesahu do sociální sféry, milým příspěv-
kem byla exkurze do slovníku dětských chi-
rurgických pacientů. Závěrečná přednáška 
věnovaná práci a postavení zdravotních 
sester připomněla posluchačkám jejich ne-
zastupitelné místo v péči o pacienta a snad 
podpořila i jejich hrdost na povolání, které 
vykonávají.

Krajský traumatologický seminář byl letos 
zaměřen na problematiku úrazů hlezna, je-
hož ošetření není bohužel vždy věnována 
potřebná pozornost. Své zkušenosti prezen-
tovali i kolegové z Německa – profesor Hans 
Zwipp, emeritní přednosta Kliniky trauma-
tologie a rekonstrukční chirurgie Technické 
univerzity v Drážďanech, a profesor Stefan 
Rammelt, vedoucí lékař sekce chirurgie nohy 

Univerzitního centra pro ortopedii a úrazovou 
chirurgii TU Drážďany. Součástí programu byl 
i blok věnovaný nejmodernějším výkonům 

prováděným na pořádajícím pracovišti. Tuto 
část programu uvedla přednáška přednosty 
kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karla Edel-
manna, Ph.D., který představil kliniku z po-
hledu spektra výkonů na ní prováděných 
a shrnul možnosti spolupráce s ostatními 
pracovišti našeho regionu. V tomto bloku 
zazněly i zajímavé příspěvky kolegů z oddě-
lení všeobecné chirurgie a hrudní chirurgie, 
novinky ve využití 3D tisku v chirurgických 
oborech prezentoval doc. Ing. Lukáš Ča-
pek, Ph.D., z Technické univerzity Liberec.

Společenským bodem programu bylo předá-
ní Zahradníčkovy ceny za nejlepší práci publi-
kovanou v časopise Acta chirurgiae orthope-
dicae et traumatologiae Čechoslovaca v roce 
2017 profesoru Hansi Zwippovi. Cenu předal 
vedoucí redaktor časopisu a přednosta Or-
topedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK 
a FNKV prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., který 
vyzdvihl nejen kvalitní publikaci, ale i dlou-
holetou spolupráci drážďanského a ústec-
kého pracoviště a vysokou úroveň celého 
semináře.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Komfortnější pokoj pacientkám v těžké životní situaci nově nabídne Gynekologicko-po-
rodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Na lůžkové stanici 
za podpory Nadačního fondu Evy Matějkové (NFEM) byl vybudován pokoj paliativní péče, 
který nabízí větší soukromí, možnost celodenního pobytu rodinného příslušníka, a to 
i s možností přespání.

Před pár lety měla staniční sestra konzer-
vativní gynekologie možnost seznámit se 
při stáži v nemocnici v Drážďanech s roz-
lučkovým rituálem rodičů s miminkem 
po potratu ve druhém trimestru, který tam 
běžně používají. Tehdy vznikla myšlenka 
umožnit tuto službu rodičům i v teplické 
nemocnici. Začala proto sbírat potřebné 
informace, získávat kontakty a zúčastnila 
se speciálního kurzu péče o rodiče po peri-
natální ztrátě. Díky podpoře vedení a také 
díky příspěvku od Nadačního fondu Evy 
Matějkové mohl být letos v říjnu uveden 
do provozu pokoj paliativní péče. 

Tento pokoj je určen ženám, které postih-
ne perinatální ztráta ve druhém a třetím tri-
mestru těhotenství. Jedná se o indukované 
potraty pro vrozené vady plodu, samovolné 
potraty ve vyšším stadiu těhotenství a sa-
mozřejmě nejnáročnější z perinatálních 
ztrát, kterou je porod mrtvého plodu. Těho-
tenské ztráty jsou pro ženu velmi smutnou 
a traumatizující zkušeností. A to nejen pro 
ni, ale i pro jejího partnera a rodinu. Vypo-
řádání se s tak závažnou událostí závisí 
na mnoha faktorech. A právě tento pokoj 
společně s vyškoleným personálem, který 
ví, jak tuto náročnou situaci co nejlépe a co 
nejcitlivěji zvládnout, poskytne ženě a její 
rodině potřebné soukromí v důstojném 

prostředí a podporu. Pokoj je umístěn 
mimo porodnické oddělení, aby se mini-
malizoval kontakt s ostatními maminkami 
a jejich miminky. Po celou dobu hospitali-
zace může mít žena u sebe svého partnera 
či rodinu. Tomu je přizpůsobeno prostředí 
pokoje, který je vybaven vlastním sociál-
ním zařízením, kuchyňskou linkou, televizí, 
vkusným nábytkem a rozkládací pohovkou 
pro možnost přespání rodinného příslušní-
ka. Pokoj slouží i jako důstojné místo pro 
pietní rozloučení s miminkem.

Uchování vzpomínek na miminko je často 
závislé na iniciativě zdravotníků. A právě 
zdravotníci se v tuto smutnou chvíli mohou 
stát zprostředkovatelem vzpomínek, které 
mohou být v budoucnu pro rodiče velmi 
cenné. Studie publikované na toto téma 
obecně souhlasí s tím, že vidět a chovat 
v náručí své zemřelé miminko je důležité 
pro většinu žen. Přístup by měl být velmi 
individuální. Žena, která se zdrcující dia-
gnózu dozví, někdy nedokáže hned vnímat 
touhu po poznání svého dítěte. Řada žen 
tuto touhu pocítí až po několika hodinách 
nebo dnech, kdy ale příležitost vidět své 
dítě už není. Pokud se vzpomínky nepořídí 
v ten daný čas, později už není možnost to 
napravit. A ačkoliv se to rodičům v danou 
chvíli nemusí jevit jako nejlepší nápad, 

mnozí s odstupem času potvrzují, že jim 
zdravotníky pořízené vzpomínky, fotogra-
fie či předměty na památku velmi pomoh-
ly se s tragédií vyrovnat. Pokud si rodiče 
nechtějí vzpomínkové předměty odnést 

hned, uchovávají se na oddělení a rodi-
če mají možnost si je kdykoliv v budouc-
nu vyzvednout. Podstatně se změnil také 
přístup zdravotníků k ženě, která si touto 
traumatickou situací prochází. Zatímco dří-
ve měli zdravotníci tendenci minimalizovat 
kontakt se ženou, protože i pro ně je tato 
situace emoční zátěží, dnes se naopak 
snaží ženu podporovat, k ničemu nenutit, 
ale vysvětlovat, být nablízku a podávat do-
statek informací.

Podporujeme možnost rodičů miminko vi-
dět, být s ním ve fyzickém kontaktu a roz-
loučit se v intimním prostředí po takovou 
dobu, kterou potřebují. Mají také s pomocí 
personálu možnost uchovat si památku 
na děťátko, kterou může být fotografie, 
otisk ručky, nožky a jiné. Miminko mají 
možnost si obléknout a každé miminko do-
stane medvídka, který je po dobu rozlou-
čení fyzicky u dítěte. Rodiče mají následně 
možnost si medvídka nechat na památku. 
Pobyt na pokoji paliativní péče je samo-
zřejmě bezplatný. Využít se může také pro 
pacientky v terminálním stadiu onkologic-
kého onemocnění.

Renata Schafferová
staniční sestra konzervativní gynekologie

Nemocnice Teplice, o. z.

Krajská zdravotní představila v teplické nemocnici nový 
pokoj paliativní péče Nemocnice Teplice

Zprava primář MUDr. Lukáš Pondělíček, hlavní sestra Mgr. Kateřina Vágnerová, členka správní rady NFEM Mgr. Petra Čopová, předseda správní rady NFEM 
Ing. Josef Matějka, staniční sestra Renata Schafferová a vrchní sestra Alena Silnicová (vzadu)
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buď jako přílohu nebo jako součást pokrmu. Pokud je omeze-
no kalium, brambory před další úpravou oloupeme, nakrájíme 
na malé kousky a necháme 2–3 hod. vyluhovat ve velkém množ-
ství vody. Potom je scedíme, zalijeme vodou v množství 1,5 l 
na porci a vaříme. Vývar dále nepoužíváme. Bramborová těsta se 
připravují podle běžných receptur.

RÝŽI – zařazujeme buď jako příkrm nebo jako samostatný pokrm 
slaný (s masem, s houbami, se zeleninou) či sladký (nákypy nebo 
pudinky).

TĚSTOVINY – zařadíme vařené jako příkrm, slané a sladké pokrmy, 
polomasité slané pokrmy. Používáme těstoviny běžné, vyráběné 
průmyslově nebo připravené doma podle běžných receptur.

PEČIVO A CHLÉB, OBILOVINY – v této dietě používáme běžné sla-
né pečivo – (rohlíky, veky, bagety, žemle, chléb pšeničnožitný, 
pšeničný, toustový atd.) – i sladké (koláče, bábovky, vánočky, ma-
zance, buchty, záviny, cukrářské výrobky, koblihy, pěnové pečivo, 
cukroví atd.). Tyto potraviny v kombinaci s mákem, semínky, čoko-
ládou, rozinkami, oříšky, vločkami a celozrnnou moukou obsahují 
vysoké množství fosforu a draslíku, proto je při výběru nutné znát 
hladinu těchto látek v krvi.

ZELENINU – zařazujeme (není-li omezen přísun kalia) do jídelníč-
ku pravidelně jako samostatný příkrm v různých úpravách, dále 
jako součást pokrmů (zeleninové rizoto), salátů (salát doplníme 
o pár kapek rostlinného oleje) nebo syrovou na přesnídávky (bro-
kolice, květák, mrkev, zelené fazolky, rajčata atd.). Pokud je v die-
tě omezeno kalium, ze syrové zeleniny zařazujeme jen salátovou 
okurku a hlávkový salát. Ostatní zeleninu před další úpravou vaří-
me jako brambory.

OVOCE (při neomezeném příjmu kalia) – zařazujeme všechny dru-
hy ovoce. Syrové, tekuté, zmrazené, kompoty i pyré (banán, me-
ruňky, meloun, pomeranč atd.). Pokud je omezeno kalium, zařazu-
jeme pouze jablka, hrušky v množství 50 g na porci a ananasový 
kompot.

Ovoce i zelenina obsahují až 90 % vody, proto je nutné, aby se 
započítávaly do denního příjmu tekutin.

TUKY – zajišťují dostatečný příjem energie. Jsou nutné ke vstře-
bání vitamínů rozpustných v tucích (vit. A, D, E, K). Na přípravu 
pokrmů používáme rostlinné tuky. Měly by tvořit 2/3 z celkového 
denního množství přijatých tuků (olej a různé rostlinné tuky). Tuky 
živočišné zařazujeme v menším množství, 1/3 z denního množství 
přijatých tuků (máslo, sádlo, pokud je dovoleno solit i slaninu).

NÁPOJE – zařazujeme indický a jiné druhy pravých čajů, šípkový, 
bylinkový, čaj s přídavkem mléka, kakao, obilninovou kávu s pří-
davkem mléka, smetany, šlehačky. Ovocné šťávy, mošty. Mine-
rální vody zařazujeme při neomezeném množství tekutin, natria 
a kalia.

CUKR – velmi dobře jsou přijímána dražé, želatinové bonbony, 
turecký med bez oříšků nebo „cucavé“ kyselé bonbony, které sni-
žují pocit žízně a zvlhčují ústa. Pokud je omezeno kalium a fosfor, 
nedoporučuje se čokoláda, čokoládové cukrovinky a čokoládové 
náplně.

LUŠTĚNINY – pokud není omezeno kalium a fosfor, zařazujeme 
všechny luštěniny (hrách, fazole, čočka, cizrna, sója).

KOŘENÍ a BYLINKY – vhodná koření jsou kmín, majoránka, mušká-
tový květ i oříšek, tymián, bobkový list, nové koření, sladká mletá 
paprika, vývar z celého pepře, estragon, rozmarýn, oregano, pažit-
ka, koriandr. Nevhodná koření jsou mletý pepř, kari a jiné směsi 
koření, worcester a větší množství hořčice.

Příklad jídelního lístku bez dalšího omezení pro dialyzova-
ného pacienta s hmotností 70 kg.

SNÍDANĚ Čajovka, rostlinný tuk, 
chléb, čaj s citronem
50 g čajovka
20 g rostlinný tuk, 80 g chléb
250 ml čaj, 10 g cukr, 15 g citron

PŘESNÍDÁVKA Jablka

150 g jablko

OBĚD Polévka bramborová, 
rizoto s masem a sýrem, 
mrkvový salát
30 g kořenová zelenina, 
40 g brambory, 5 g hladká mouka, 
5 g cibule, česnek, majoránka, 
5 g rostlinný tuk

100 g vepřové maso, 10 g olej, 
10 g cibule, 100 g rýže, 
10 g sterilovaný hrášek, 20 g Eidam

100 g mrkev, 5 g cukr, 10 g citronová 
šťáva, voda

SVAČINA Piškotová roláda, mléko
15 g vejce, 10 g cukr, 
10 g hladká mouka
20 g džem
200 ml mléko

VEČEŘE Přírodní telecí řízek, bramborová 
kaše, kompot
100 g telecí kýta, 10 g olej, 
5 g hladká mouka
200 g brambory, 70 g mléko
100 g kompot míchaný

VEČEŘE II Pomeranč
150 g pomeranč

V uvedeném jídelníčku je obsaženo:
10 650 kJ, 84,32 g bílkovin, 92,11 g tuků, 350,26 g sacharidů, 
1 650 mg natria, 3 297 mg kalia.

TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ
Pokrmy vaříme, dusíme, pečeme, grilujeme a zapékáme. Pokud 
není omezeno natrium, pokrmy mírně solíme a jejich chuť zlep-
šujeme vhodným kořením nebo jeho vývarem, houbami, rajčato-
vým protlakem, česnekem, křenem, koprem, petrželkou, libečkem 
apod. Není vhodné smažení a fritování.

Úspěšná nutriční léčba je u dialyzovaných pacientů nedílnou 
součástí ošetřovatelské péče, proto je na dialyzačním středisku 
v týmu zdravotníků i dietní sestra, která navrhuje individuální 
nutriční plán. Při jeho zpracování se řídí stravovacími zvyklostmi 
pacienta a požadavky lékaře.

Alena Šemberová
Hemodialyzační středisko 

Nemocnice Děčín, o. z.

Dietní režim dialyzovaných pacientů
Nemocnice Děčín

DIETNÍ REŽIM DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ
Dietní opatření nemocných v pravidelném dialyzačním léčení je důležité jako dialýza. 
Dietní režim je přizpůsoben aktivnímu životu a nemocný musí přijímat stravu nejen v me-
zidialyzačním období, ale i během samotné dialýzy. Počet dialýz v týdnu určuje množství 
bílkovin, které může nemocný přijímat ve stravě. Dostatečné množství energie je důležité 
pro ulehčení resorbce aminokyselin – okolo 150 kJ/kg TH/den. Množství tekutin, kalia 
a natria v dietě určí lékař podle vylučovací schopnosti ledvin a naměřených hodnot krev-
ního tlaku.

Pokud má nemocný vyšší přírůstky 
na hmotnosti, přijímá i více tekutin a soli. 
Příjem tekutin by měl být pravidelně moni-
torován. Nárůst hmotnosti mezi dialýzami 
by měl být od 500 ml do 1 000 ml/den, 
což odpovídá zvýšení suché hmotnosti 
o 4–4,5 %. Suchá hmotnost je hmotnost 
pacienta ve chvíli, kdy je optimálně hydra-
tován. Optimální mezidialyzační přírůstek 
u 70kg pacienta, který močí 500 ml, by 
neměl přesáhnout denní příjem 1 000 ml 
– započítávají se všechny tekutiny, 
tedy i polévky, omáčky, zmrzliny, ovoce 
a zelenina.

Základem dietního režimu u dialyzovaných 
pacientů je dostatečný příjem energie, sa-
charidů, tuků, vlákniny a zvýšený příjem 
bílkovin. Omezit je třeba příjem soli, fosfo-
ru, draslíku a tekutin.

Při sníženém příjmu tekutin nebo natria 
nemá nemocný trpět žízní. Pro zmírnění 
pocitu žízně doporučujeme vypláchnout 
ústa studenou vodou, cucat malou kostku 
ledu nebo vložit do úst vychlazený plátek 
vhodného ovoce (citron, grep, pomeranč). 
Vhodná je žvýkačka nebo bonbony. Dal-
ším omezením je příjem sladkých nápo-
jů, pikantních jídel, alkoholu, kávy a soli. 

Nápoje by měl pacient popíjet brčkem 
(usrkávat). Vhodné je vyměnit větší hr-
nek (250 ml) za menší skleničku (150 ml) 
a talíř nahradit menší miskou. Nepobývat 
v přetopeném prostředí a vyhýbat se stre-
sovým situacím. 

SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA 
DIALYZOVANÉHO PACIENTA
 » Správný režim jídla – strava se má roz-

dělit do několika denních dávek, aby 
nedocházelo k hladovění, k velkým vý-
kyvům lipidemie, glykemie, hyperfosfa-
temie, hyperkalemie. 

 » Snídaně – by měla pokrývat 20 % den-
ní dávky energie a obsahovat bílkoviny, 
tuky, sacharidy. Je prevencí obezity.

 » Svačina – dopolední i odpolední svači-
na je malý příjem energie, vlákniny, vi-
tamínů, minerálů, a to v podobě ovoce, 
zeleniny, pečiva. 

 » Oběd – by měl pokrývat 30 % denní 
dávky energie a obsahovat kvalitní 
bílkoviny.

 » Večeře – by měla obsahovat dosta-
tek bílkovin, zeleninu, tuky v rostlinné 
podobě a sacharidy. Výběr zeleniny 

je nutné podřizovat hladině draslíku 
v krvi. 

 » Udržení tělesné hmotnosti – nemělo 
by docházet k velkým váhovým přírůst-
kům nebo naopak k poklesu váhy.

 » Pohybová aktivita – pravidelným pohy-
bem se omezí nárůst hmotnosti, vhod-
ná je turistika, cyklistika.

DIETA PŘI DIALÝZE 3x TÝDNĚ
Dieta je dostatečně bohatá na bílkovi-
ny – od 1,2 g/kg TH/den a i na energii 
– 150 kJ/kg TH/den. Spotřeba pro 70kg 
pacienta je 84 g bílkovin na den. Zvýšený 
příjem bílkovin je nutný k doplnění ztrá-
ty, která vznikla při dialýze. Pacient může 
ztratit až 12 g bílkovin za 1 proceduru dia-
lýzy. Bílkoviny se přijímají buď v živočišné 
podobě (maso, vejce, mléko, mléčné vý-
robky) nebo v rostlinné podobě (obilovi-
ny, luštěniny, zelenina, brambory). Poměr 
mezi živočišnými a rostlinnými bílkovinami 
by měl být 1:1. Při výběru potravin je nutné 
přihlížet k hodnotám laboratorních výsled-
ků fosforu a draslíku. Při nedostatečném 
příjmu bílkovin je vhodná doplňková výži-
va (sipping).

MASO – používáme všechny druhy jateč-
ního masa (kuřecí, krůtí, hovězí), vnitř-
nosti, ryby (rybí filé, losos, treska, makre-
la, tuňák), drůbež, zvěřinu. Pokud dieta 
není omezena příjmem natria, zařazujeme 
i uzeniny (kuřecí či krůtí šunka, šunkový 
salám, drůbeží párky a vuřt).

MLÉKO a MLÉČNÉ VÝROBKY – zařazuje-
me do jídelníčku každodenně – mléko 
(dostačující množství mléka je do 50 ml), 
smetanu, šlehačku, kefír, podmáslí, biokys 
a různé druhy zakysaných výrobků, tvaroh, 
žervé, smetánek a jiné smetanové krémy 
a dezerty, tavený sýr bez přídavku soli. 
Pokud nemá nemocný omezený příjem 
natria, můžeme zařadit Imperiál, Lučinu, 
Duko a jiné termizované, tavené i tvrdé 
sýry. Sýr je zdrojem vápníku. Vhodné jsou 
čerstvé tvarohové a tvrdé sýry s obsahem 
tuku v sušině do 45 %.

VEJCE – používáme jako samostatný po-
krm, dále do slaných nebo sladkých bez-
masých pokrmů, do pečiva, těstovin apod. 
Při zvýšené hladině tuků v krvi je nutné 
omezit konzumaci žloutků. U diabetiků 
zařadíme žloutek v množství nejvíce 1 ks 
denně. Bílky se konzumují neomezeně.

BRAMBORY (pokud není omezený přísun 
kalia) – zařazujeme do jídelníčku denně, 

Hemodialyzační středisko v Nemocnici Děčín – staniční sestra Monika Lounová
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Masarykova nemocnice boduje v projektu Férové pracoviště
Masarykova nemocnice

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se zařadila mezi nejlepší pracoviště spe-
cializačního vzdělávání. Vyplývá to z průběžných výsledků projektu Férové pracoviště, 
ve kterém mladí lékaři hodnotí pracovně-právní podmínky v jednotlivých nemocnicích 
a odděleních. Projekt má pomoci absolventům lékařských fakult při výběru zaměstna-
vatele a současně přispět ke zlepšení podmínek v českém zdravotnictví. Projekt na po-
sledním sjezdu České lékařské komory (ČLK) představil předseda Sekce mladých lékařů 
komory Jan Přáda. 

Projekt je založený na pozitivním hodno-
cení. Pracoviště, která přistupují k mladým 
lékařům férově, by podle Přády měla být 
odměněna. Odměnou může být i příchod 
více mladých lékařů díky dobrému hodno-
cení, které je na webu zveřejněno. 

V projektu, který vyplňují lékaři do 35 
let, hodnotí lékaři pracoviště na základě 
17 kritérií. Nemocnice a oddělení zatím 
ohodnotilo na 700 mladých lékařů. Kromě 
celých nemocnic lékaři hodnotí i jednotli-
vá nemocniční oddělení. V této kategorii 

si podle hodnocení nejlépe vedou anes-
teziologie v Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem a ve Fakultní nemocnici Králov-
ské Vinohrady, gynekologie ve Všeobecné 
fakultní nemocnici v Praze a psychiatrie 
v Bohnicích. Tato oddělení získala za pří-
stup k mladým lékařům hodnocení přes 
80 procent.

Aktuální výsledky napříč kategoriemi 
najdete na webu  
https://www.lkcr.cz/ferovepracoviste/

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Anesteziologové si na lékařském večeru připomněli 30. výročí 
založení lůžkového oddělení ARO v chomutovské nemocnici

Nemocnice Chomutov

PACIENTI V CHOMUTOVĚ SI POCHVALUJÍ ČEKÁRNY 
V AMBULANCÍCH
Organizace HealthCare Institute zveřejnila výsledky letošního žebříčku nejlepších ne-
mocnic v Česku. Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., se v hlasování 
pacientů umístila na třetím místě mezi nejhezčími čekárnami v ambulancích. Nemoc-
nice v průzkumu hodnotilo více než 60 tisíc hospitalizovaných pacientů, přes 41 tisíc 
ambulantních pacientů a více než 6 000 zaměstnanců nemocnic.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Další z řady přednášek cyklu „Osobnosti české medicíny“ připravila 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., ve spo-
lupráci se Vzdělávacím institutem Krajské zdravotní, a. s. Ve středu 21. listopadu 2018 do Ústí 
nad Labem přijel s přednáškou „Abdominální orgánové transplantace“ doc. MUDr. Jiří Fro-
něk, Ph.D., FRCS, přednosta Kliniky transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentál-
ní medicíny (IKEM) v Praze. 

„Posluchači by měli získat přehled, které 
transplantace se rutinně provádějí, jací pa-
cienti jsou k transplantacím vhodní. Chci 
hovořit o tom, že transplantační chirurgie 
není medicína exkluzivní, ale běžná, pat-
řící do spektra léčebných výkonů, a že je 
potřeba zvažovat každého pacienta, který 
je k transplantaci vhodný. Raději uvidíme 
deset referencí, z nichž u dvou pacientů bu-
deme transplantovat, nežli tři pacienty, kteří 
jsou referováni pozdě a ta šance na úspěch 
už je malá,“ řekl před zahájením přednášky 
doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS.

„Jsem rád, že jsme mohli v našem cyklu 
přivítat obzvlášť výraznou osobnost české 
medicíny, pana docenta Froňka. Jeho téma 
je jistě zajímavé. Transplantologie je v Ma-
sarykově nemocnici – po vzniku pracoviště 

kardiochirurgie – asi jediným oborem, který 
nemáme ve spektru specializací zastoupen, 
a určitě se do něj pouštět nebudeme. Sa-
mozřejmě ale dodáváme pro transplantace 
dárce, jak dospělé, tak dětské. IKEM považuji 
za top pracoviště České republiky, proto mě 
vždy potěší, když do Ústí nad Labem přijede 
některý z mnoha jeho špičkových odborní-
ků,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdra-
votní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Projekt „Osobnosti české medicíny“ od roku 
2016 umožňuje především mladým lékařům 
načerpat v krátké době mnoho poznatků 
a informací od těch nejlepších, kteří v Čes-
ké republice v různých medicínských obo-
rech působí. Přednášky se konají jednou 
měsíčně, výjimkou je prázdninové období 
červenec–srpen.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS

Národní onkologický registr (NOR), Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., a Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s., 
uspořádaly začátkem listopadu 2018 Onkologickou konferenci. Konference se usku-
tečnila v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní za účasti 
90 odborníků.

Onkologové z Ústeckého kraje se sešli na konferenci 
v Krajské zdravotní Masarykova nemocnice

MUDr. Milan Lysý

Konference v prostorách vzdělávacího institutu se zúčastnilo 90 odborníků

Před třiceti lety vzniklo v chomutovské nemocnici lůžkové anesteziologicko-resusci-
tační oddělení (ARO). Slavnostní příležitostí k připomenutí významného výročí se stal 
434. lékařský večer Spolku lékařů České lékařské společnosti Chomutov, nad nímž právě 
chomutovské ARO převzalo záštitu. Akce se uskutečnila 21. listopadu v Městském diva-
dle v Chomutově.

„Měli jsme tu možnost vyslechnout v krát-
kosti historii oddělení, kterou přednesl 
pan doktor Pavel Smetana, emeritní pri-
mář ARO. Přivítali jsme mimořádného hos-
ta, který se ujal dalších dvou přednášek, 
pana profesora MUDr. Martina Matějoviče, 
Ph.D., přednostu I. Interní kliniky Fakultní 

nemocnice Plzeň. Pan přednosta měl velmi 
poutavé přednášky: Padesát odstínů sep-
se a Intravenózní tekutiny v akutní péči. 
Tato témata se dotýkají prakticky všech 
oborů a posluchači byli obohaceni o nové, 
zajímavé poznatky,“ přiblížila MUDr. Ire-
na Voříšková, ředitelka zdravotní péče 

Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Cho-
mutov, o. z., a primářka chomutovského 
oddělení ARO, která byla odborným garan-
tem semináře. 

Posluchačů, kteří si na lékařském večeru 
v chomutovském divadle přednášky po-
slechli, bylo více než osmdesát. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

MUDr. Irena Voříšková a prof. MUDr. Martin 
Matějovič, Ph.D.

OSOBNOSTI ČESKÉ MEDICÍNY
O transplantaci orgánů hovořil v Krajské zdravotní docent Jiří 
Froněk z pražského IKEM Masarykova nemocnice

Účastníci si vyslechli například přednášky 
„Léčba hormonálně dependentních pa-
cientek (oncotype)“, „Přínos nových mo-
lekul v léčbě onkologických onemocnění“, 

„Léčba metastatického kolorektálního car-
cinomu“ či „Stravování na onkologii“. Sa-
mostatný blok byl věnován onkologickému 
registru.

„Na onkologické konferenci, která je ur-
čena hlavně odborníkům z onkologických 
pracovišť Ústeckého kraje, přednášejí 

také specialisté z fakultních nemocnic. 
Můžeme tak diskutovat své pracovní pro-
blémy a zkušenosti. Díky hostům z Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR 

a dodavatele informačních technologií ICZ, 
řešíme i otázky týkající se sběru dat pro Ná-
rodní onkologický registr. Data z krajského 
pracoviště NOR i z celé republiky umožňují 
lépe jednat s plátci péče i zdravotní péči 
lépe plánovat,“ přiblížil akci krajský správ-
ce NOR MUDr. Milan Lysý z Komplexního 

onkologického centra Krajské zdravot-
ní, a. s., který byl spolu s primářkou onko-
logického oddělení MUDr. Martinou Cho-
dackou hlavním organizátorem setkání 
lékařských odborníků.

„Praxe ukazuje důležitost multidiscipli-
nárního přístupu jako základu komplexní 
péče o pacienta. Snažíme se přinést každý 
rok něco nového ze všech úrovní onkolo-
gické problematiky – z diagnostiky, systé-
mové terapie, aktinoterapie, ale současně 
i z podpůrné a paliativní péče o onkologic-
kého pacienta,“ upozornila MUDr. Martina 
Chodacká.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Klinika anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny – všeobecná sestra 
Pavlína Tůmová
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KAZUISTIKA
Náš pacient měl za sebou již bohatou historii úrazů bérce a složité operační léčby, 
již od roku 1978. V té době podstoupil operaci zlomené holenní kosti dlahovou 
osteosyntézou. Následovaly infekční komplikace, odstranění osteosyntetického 
materiálu, pak refraktura a léčba kostního infektu. V roce 2016 utrpěl novou zlo-
meninu horní části holenní kosti, která se zhojila konzervativně, a v roce 2017 
další úraz a opět zlomenina stejné holenní kosti v diafýze. Vzhledem k zmiňova-
né anamnéze se zpočátku postupovalo konzervativně sádrovou fixací končetiny. 
Měkké tkáně v oblasti zlomeniny byly změněné po předchozích operacích a úra-
zech (obr. č. 3). Proto jsme se rozhodli pro zakoupení hexapodálního zevního fixá-
toru určeného pro tyto komplikované stavy. 

Plánovací software nám po vložení jednotlivých parametrů deformity bérce ukázal plán korekce včetně časového harmono-
gramu. V prosinci 2017 jsme provedli samotnou operaci – osteotomii lýtkové kosti a nasazení zevního fixátoru (obr. č. 4). 
Po krátké době od operace jsme začali s distrakcí v úrovni pakloubu (obr. č. 5). Pomocí počítačového programu jsme upravovali 
v průběhu léčby rychlost i směr samotné korekce, než se nám povedlo dosáhnout plánovaného stavu včetně prodloužení kon-
četiny o 2,5 cm. Fixátor jsme ponechali celkem 5 měsíců, během kterých docházelo k postupnému vyzrávání kostního svalku 
(obr. č. 6). V současnosti je zlomenina plně zhojena v dobrém postavení, umožňující nebolestivou chůzi (obr. č. 7).

První použití hexapodálního zevního fixátoru v ČR 
u dospělého pacienta
ÚVOD
Vícerovinné deformity dlouhých kostí jsou 
obtížným terapeutickým problémem pro 
svoji komplexnost a požadavky na přes-
nost korekce. V posledních letech jsme 
svědky celosvětově intenzivního propojo-
vání a začleňování nových technologických 
vynálezů do medicíny, jako jsou různé na-
vigační či robotické systémy nebo 3D tis-
kárny či virtuální realita. Využití počítačové 
techniky, ať už v předoperačním plánování 
nebo i během samotné korekce, se proto 
v problematice složitých deformit přímo 
nabízí. Na klinice úrazové chirurgie jsme 
v roce 2017 využili těchto technologických 
možností a použili hexapodální zevní fi-
xátor spolu s počítačovým programem, 

určujících postup korekce, při léčbě paci-
enta s pakloubem bérce a současnou mul-
tiplanární deformitou. 

Hexapodální zevní fixátory jsou fixační sys-
témy umožňující pohyb dvou spojených 
rovin proti sobě simultánně a synergicky 
v různých směrech najednou. Vycházejí 
z Gough-Stewartovy platformy zkonstru-
ované už v 60. letech minulého století 
ve Velké Británii (obr. č. 1). V současnosti 
se tyto systémy uplatňují v nejrůznějších 
odvětvích od průmyslových strojů po kos-
mickou techniku. Pro medicínu tento sys-
tém použil jako první americký ortoped 
Charles Taylor a zkonstruoval tzv. „prosto-
rový Taylorův aparát“ – TSF. Využil při tom 
v té době často používaný kruhový zevní 

ZÁVĚR: 
Hexapodální zevní fixátor spolu se softwarem pro plánování i určování samotné korekce představuje dobrý příklad využití moderních 
technologií v medicíně. Použili jsme jej s velmi dobrým výsledkem jako první pracoviště v ČR u dospělého pacienta. 
Dík patří vedení kliniky úrazové chirurgie a managementu Masarykovy nemocnice, že nám umožnilo zakoupit tento fixátor a věřím, 
že přes počáteční vyšší pořizovací náklady umožní úspěšnou léčbu komplikovaných úrazových i poúrazových stavů u mnoha dalších 
pacientů. 

MUDr. Roman Mišičko, Klinika úrazové chirurgie MNUL

Současné indikace pro hexapodální zevní 
fixátor: 

1. Korekce deformit 
dlouhých kostí

2. Infekční paklouby
3. Poúrazové kloub-

ní kontraktury
4. Prodlužování 

končetin
5. Otevřené 

zlomeniny

Masarykova nemocnice

1

2 3

4 5 6 7

fixátor slavného ruského chirurga Gavriila 
Abramoviče Ilizarova, který přišel s kon-
ceptem distrakční osteosyntézy již v 50. le-
tech minulého století.

Lékaři z kosovské univerzity v Prištině se školili v operacích 
páteře Masarykova nemocnice
V měsíci říjnu proběhlo na Neurochirurgické klinice Masarykovy nemocnice třídenní školení lékařů v oblasti navigovaných instrumentovaných 
operací páteře. Tohoto školení se zúčastnil tým lékařů z ortopedické kliniky univerzitní nemocnice v kosovské Prištině. 

Tato nemocnice je jediným centrem nejvyšší specializované péče 
na území mladé Kosovské republiky, státu, který byl uznán meziná-
rodními společenstvími jako samostatný a nezávislý na Srbsku až 
v roce 2008. Univerzitní nemocnice a její ortopedická klinika spra-
vuje z hlediska operací páteře celé teritorium mladého státu. Díky 
mezinárodním i lokálním grantovým a dotačním projektům se situace 
v jednotlivých segmentech zdravotnictví v této mladé zemi progresiv-
ně zlepšuje a mezi tyto medicínské oblasti právě patří i moderní navi-
gační metody v oblasti spondylochirurgie. Kolegové se mohli sezná-
mit s intraoperačním zobrazovacím systémem O-arm a možnostmi 

jednotlivých výkonů v oblasti celé páteře. Spondylochirurgický tým 
neurochirurgické kliniky pod vedení MUDr. Petra Vachaty, Ph.D., MBA, 
postupně na operačním sále prezentoval oboustrannou miniinvazivní 
stabilizaci sakroiliakálních kloubů, dvě stabilizační operace v oblasti 
lumbosakrální páteře, revizní operaci cervikothorakálního přechodu 
i zadní stabilizační operaci horní krční páteře po selhání přímé os-
teosyntézy zubu čepovce. Výbornou prezentací možností aplikace 
moderních navigačních technik byla také akutní 360° korekce kon-
genitální krční kyfoskoliózy dekompenzované úrazem. Kolegové z Ko-
sova velmi pozitivně hodnotili nejen vlastní operace, ale i kompletní 
zázemí naší nemocnice. Výrazem uznání může být i srdečné pozvání 
operačního týmu k provedení několika operačních výkonů v Prištině.

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA Neurochirurgická klinika MNUL

Tým lékařů z kosovské univerzity se školil na Neurochirurgické klinice 
Masarykovy nemocnice

Kongenitální kyfoskolióza krční páteře před a po 360° operační korekci

Internisté se posedmé sešli na konferenci v Krajské zdravotní
Masarykova nemocnice

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo v listopadu regionální odbornou 
konferenci s názvem „7. Internistický den v Ústí nad Labem“. Do přednáškových prostor Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., 
dorazilo 50 lékařů a 120 zdravotních sester.

„Interní obory jsou jedním z pilířů zdravotní péče v každé nemocnici. Ani v nemocnicích Krajské zdravotní tomu není jinak. Jsem pře-
svědčen, že akce, na níž se setkávají internisté s lékaři dalších specializací, bude úspěšně pokračovat i v příštích letech. Všem interni-
stům a internám za jejich práci děkuji,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.“ 

„Internistický den se stal tradiční podzimní akcí, která přes velké 
množství jiných vzdělávacích akcí přitahuje stále více účastníků, 
vytváří prostor pro setkání a diskuzi odborníků různých specializa-
cí. Těší mě, že kazuistiky připravené lékaři našeho oddělení s ná-
slednou panelovou diskuzí vyvolaly velmi kladné reakce účastníků 
sympozia. Z ostatních přednášek byly zvláště oceňovány prezentace 
MUDr. Dany Tegzové z revmatologického ústavu o systémovém lu-
pus erytematodes a MUDr. Evy Svítilové z nefrologicko-dialyzačního 
oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, která představila úspěšný 
program peritoneální dialýzy jmenovaného oddělení,“ zhodnotil sed-
mý ročník akce MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jenž 
byl odborným garantem akce.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Zprava Ing. Petr Fiala a MUDr. Jiří Laštůvka
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Tématem odborné konference v Ryjicích byla ošetřovatelská 
péče v geriatrii Masarykova nemocnice
Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., uspořádalo 16. listopadu 2018 odbornou konferenci „Ošetřovatelská péče v geria-
trii“. Akce, která se po loňské premiéře znovu uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, 
se zúčastnilo 70 zdravotníků.

„Snažíme se, abychom postupně ryjický 
areál udělali ještě přívětivějším jak pro pa-
cienty, tak pro zaměstnance. Je šance, aby 
zde vznikl nový pavilon. Za vedení Krajské 
zdravotní přislíbil podpořit záměr pavilon 
vybudovat předseda představenstva Ing. Jiří 
Novák, který ryjické pracoviště navštívil s ge-
nerálním ředitelem Ing. Petrem Fialou 16. 
srpna letošního roku. Na výzvu ministerstva 
pro místní rozvoj vypsala Krajská zdravotní 
záměry se stanovením priorit pro Národní 
investiční plán, který schválila Rada Ústec-
kého kraje. Mezi nimi figuruje i nový pavilon 
pro ryjické oddělení následné péče. Existuje 
studie stará přes deset let, která ale vznikla 
za jiných okolností a je nutné ji revidovat, 
aby se z ní mohlo vyjít pro realizaci záměru,“ 
uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který jako 
první převzal od vědeckého týmu oddělení 

následné péče skřítka Zlatoryje jako výraz 
ocenění za pozornost, kterou ryjickému zaří-
zení věnuje.

„Forma konference, kterou jsme loni v úvod-
ním ročníku zvolili, měla dobrý ohlas. Zo-
pakovali jsme ji a k tématu se opět vyjádřili 
společně lékař i sestra. Děkuji všem za účast, 
zajímavé příspěvky do programu a za podpo-
ru,“ řekla k druhému ročníku konference, pro 
niž byla odborným garantem, MUDr. Petra 
Kozmová, primářka Oddělení následné péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z.

Oddělení následné péče v Ryjicích prošlo 
v roce 2016 úspěšnou reakreditací, obháji-
lo akreditaci z roku 2013 a získalo certifikát 
na základě splnění akreditačních standardů 
Spojené akreditační komise, o.p.s., (SAK ČR). 
Akreditace je platná tři roky, do listopadu 
2019. 

Na oddělení jsou přijímáni pacienti, u kte-
rých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo 
následná péče po úrazech nebo akutních 
onemocněních, pacienti s kožními defekty, 
pacienti v paliativním režimu péče, v ter-
minálních stadiích onemocnění, pacienti, 
jejichž zdravotní stav předpokládá dlouho-
dobou péči v oblasti výživy nebo hydratace. 
Pacienti jsou překládáni především z Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak 
z Nemocnice Děčín a z jiných zdravotnických 
zařízení. Z terénu jsou pacienti přijímáni 
po domluvě s praktickými lékaři nebo po in-
dikaci z geriatrické ambulance. 

Celková kapacita oddělení následné péče je 
105 lůžek na třech úsecích. Nově byla vytvo-
řena stanice DIOP (dlouhodobá intenzivní 
ošetřovatelská péče) se čtyřmi pokoji, když 
prostory prošly rekonstrukcí. Byly provedeny 
opravy podlah, zdí, oken, výměna lina, drob-
ná úprava elektroinstalace, nové obklady 
a umyvadla a další úpravy.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Odborným garantem konference byla primářka oddělení následné péče MUDr. Petra Kozmová

MUDr. Josef Liehne převzal od vědeckého 
týmu skřítka Zlatoryje

Poděkování 
Masarykova nemocnice | Nemocnice Most

Vážený pane profesore Sameši,

dovolujeme si touto cestou Vám i Vašemu 
kolektivu neurochirurgické kliniky v Ústí nad 
Labem vyjádřit nesmírné díky za záchranu ži-
vota našeho syna Daniela Mádlo, kterému jste 
3. ledna 2018 odoperovali nádor na mozku. 
Víme, že to byla velmi náročná operace, a pro-
to si velice vážíme úsilí, času i zdravotní péče, 
kterou jste vynaložili. Díky péči Vašeho kolek-
tivu, pracovníků JIP v Ústí nad Labem a dlou-
hodobé péči oddělení NIP v Mostě se v blíz-
ké době syn vrátí domů k manželce a dvěma 
dětem. 

S vřelými díky a úctou k Vaší práci

rodina Mádlova

V Mostě dne 13. 11. 2018

Vážená paní primářko Prusíková,

dovolujeme si Vám i celému Vašemu kolektivu touto cestou poděkovat za ochotu 
a vstřícnost, s jakou jste přijala na oddělení NIP v Mostě našeho syna Daniela Mád-
lo, který k vám byl převezen z rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze. Rádi konsta-
tujeme, že jsme udělali dobře, když jsme se pro Vaše oddělení NIP v Mostě rozhodli. 
Od 26. dubna letošního roku sledujeme Vaši práci i práci Vašeho kolektivu a může-
me zodpovědně říci, že s tak laskavým, zodpovědným a ochotným přístupem k pa-
cientům jsme se ještě nesetkali. Velice si vážíme úsilí i času Vás všech a děkujeme 
především za to, že jste byli pro nás oporou v nepříjemném období našeho syna 
i jeho rodiny. 

Přejeme Vám hodně štěstí v profesním i osobním životě a hlavně, aby Vám nikdy 
nevyschl pramen Vaší „zázračné živé vody pro pacienty“ a výsledky Vašeho nesmír-
ného snažení byly stejně úspěšné jako u našeho syna. 

S vřelými díky a úctou k Vaší práci

rodina Mádlova

V Mostě dne 13. 11. 2018

V neděli 13. ledna 2019 se od 15.30 hodin uskuteční již třetí zápas chomutovských Pirá-
tů věnovaný nemocnici. Tentokrát budou Piráti Chomutov hostit tým BK Mladá Boleslav.

Hokejisté opět nastoupí ve speciálních 
dresech určených jen pro toto utkání – ten-
tokrát bude jejich symbolem rehabilitační 
medicína – a výtěžek z dražby těchto dre-
sů poputuje na pomoc rehabilitačnímu 
oddělení. 

V průběhu prosince budou veřejnosti 
připomenuty minulé dva zápasy a bude 
ukázáno vybavení chirurgické ambulance 
pořízené z loňského výtěžku. Přibližně tý-
den před samotným utkáním budou spe-
ciálně připravené dresy ukázány veřejnosti 

Piráti opět podpoří chomutovskou nemocnici
Nemocnice Chomutov

HOKEJISTÉ LITVÍNOVA DAROVALI NEMOCNÝM DĚTEM HRAČKY A SLADKOSTI
Udělat radost nemocným dětem hospitalizovaným v teplické nemocnici se 
rozhodli již třetím rokem litvínovští hokejisté. Útočník A-týmu, žijící v Tepli-
cích, Ondřej Jurčík malým pacientům přivezl mikulášskou nadílku, ve které 
byly drobné hračky a balíčky sladkostí. „Jde o dárky, které jsme posbírali 
u nás na stadionu. Snažíme se obdarovat více nemocnic než jenom teplic-
kou. Kluci, co bydlí v Mostě, se chystají do mostecké nemocnice, ti, co bydlí 
v Ústí zase na ústecká dětská oddělení,“ uvedl Ondřej Jurčík.

Kamila Tetřevová, vrchní sestra dětského a dorostového oddělení teplické 
nemocnice za balíčky pro malé pacienty poděkovala. „Jsme rádi za každou 
podporu. Moc si toho vážíme. Hračky a sladkosti dětem určitě udělají vel-
kou radost,“ řekla Kamila Tetřevová.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 

DO KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ ZAVÍTALI NA DĚTSKOU CHIRURGII ÚSTECKÉ MASARYKOVY 
NEMOCNICE FOTBALISTÉ FK ÚSTÍ NAD LABEM
Na Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové cent-
rum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., zavítali v úterý 2. prosince hrá-
či a zástupci Fotbalového klubu (FK) Ústí nad Labem. 
Hospitalizovaným dětem přinesli 152 plyšáků, které 
se povedlo klubu nashromáždit při akci nazvané „Ply-
šákománie s Armou 2018“.

„Za plyšáky moc děkujeme. Hračky, které získáme for-
mou sponzorského daru, dáváme dětem za odměnu 
po zdravotnických výkonech. Naše oddělení je jedi-
ným oddělením svého druhu v Ústeckém kraji. Prová-
díme operační výkony z oblasti obecné chirurgie, břiš-
ní chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie 
a novorozenecké chirurgie,“ přiblížil zdravot-
nické pracoviště primář MUDr. Petr Polák.

Zástupci ústeckého fotbalového klubu si pro-
hlédli jednotlivé části lůžkové stanice oddě-
lení dětské úrazové chirurgie, kterými je pro-
vedla herní specialistka Pavlína Hrušková. Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů 

na autogramiádě hráčů, která se uskuteční 
za přítomnosti zástupců vedení chomu-
tovské nemocnice v obchodním domě 
Chomutovka.

prim. MUDr. Miroslav Šofr 
Interní oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.
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Novorozenci si užívají pletených čepiček a chobotniček 
od Nedoklubka Nemocnice Most
Novorozenecká stanice dětského a dorostového oddělení v mostecké nemocnici získala od zástupkyně Nedoklubka Markéty Kučerové 
zhruba sedmdesát pletených chobotniček, čepiček a ponožtiček pro miminka. 

„Děkujeme všem maminkám, babičkám, prababičkám a dalším, které pro naše nejmenší dárečky upletly,“ uvedly vrchní sestra dětské-
ho a dorostového oddělení Eva Mašková a staniční sestra novorozenecké stanice Petra Bláhová.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

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

7. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
8. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
8. 1.2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
9. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

10. 1.2019 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
14. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
15. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
16. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
22. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
22. 1.2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
23. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
24. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
28. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
29. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
30. 1.2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

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

Nabízíme vám pro inspiraci několik receptů pro váš 
vánoční stůl.
MAROKÁNKY 
Suroviny:
250 ml smetany ke šlehání, 4 lžíce hladké mouky, 4 lžíce 
krupicového cukru, 2 lžíce másla, 40 g loupaných mandlí, 
40 g vlašských ořechů, 40 g kandovaného ovoce, 40 g rozinek, tuk 
na vymazání plechu, čokoládová poleva k dozdobení.
Postup:
V žáruvzdorné nádobě rozšlehejte smetanu s moukou a cukrem. 

Směs vložte do vroucí vodní lázně a za stálého míchání nechte 
zhoustnout. Sundejte z ohně a zašlehejte máslo.

Potom přidejte spařené a nahrubo pokrájené mandle 
a ořechy, na nudličky nakrájené kandované ovoce 

a rozinky. Troubu předehřejte na 170 °C. 
Připravenou hmotu lžičkou rozetřete 

na vymazaný plech, dělejte kolečka 
o průměru 3–4 cm. Vkládejte do trouby 

cca na 10 minut. Po vychladnutí potřete 
připravenou čokoládovou polevou.

NEPEČENÉ KULIČKY Z OVESNÝCH VLOČEK
Suroviny: 
2 lžíce cukru krystal, 30 g másla, 6 lžic ovesných vloček. 
Na obalení: 1 lžíce cukru moučka, 1 lžíce kakaa. 
Postup:
Ovesné vločky umelte na masovém strojku.  
Smíchejte s máslem a cukrem. Těsto dejte na 2 hodiny 
do ledničky ztuhnout.
Z vychladlého těsta tvořte malé kuličky, které obalte 
v cukru smíchaném s kakaem. Uchovávejte v chladu.

ŠVESTKY V ČOKOLÁDĚ:
Sušené švestky naplňte spařenou mandlí a natřete 
čokoládovou polevou. Hotové napíchněte na párátko.

Redakce Infolistů přeje všem našim čtenářům 
krásné Vánoce a v roce 2019 všech 365 dní 
pevného zdraví a pohody.

Jiřina Suchá  
koordinátorka  

časopisu Infolisty

Vánoce se blíží a nastává období 
náročných příprav. Předchází jim 
doba adventní a následuje doba 
vánoční spojená s rodinnou pohodou u stromečku.
Toto významné období je náročné hlavně pro všechny maminky a babičky, ale i pro ostatní rodinné 
příslušníky, protože cíle v rámci pohody jsou vysoké. Shánění dárků pro naše nejbližší, velké nakupování, 
období pečení cukroví, období oslav konce roku 2018 a vstup do nového roku 2019.
Většina z nás v tomto čase rekapituluje své úspěchy i prohry a dává si předsevzetí na rok příští. Krásnou vánoční 
atmosféru je nutné uchovávat co nejdéle. 



20 www.kzcr.eu

 12/18

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

Krajská zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní se připojila k oslavám Světového dne 
předčasně narozených dětí
Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice 
Most, o. z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který 
připadá každoročně na 17. listopad. 

V Ústí nad Labem v tento sváteční den 
proběhlo již páté setkání Ústeckých 
Minidětí, které letos hostilo rodinné 
centrum Pampalánie. Rodinné pří-
slušníky spolu s dětmi, které trávily 
na neonatologické klinice své první 
týdny života, přivítali MUDr. Patrik Hit-
ka, Ph.D., přednosta neonatologické 
kliniky, Lenka Nováková, vrchní sestra 
kliniky, další personál zdravotnické-
ho pracoviště a předsedkyně spolku 

Ústecké Miniděti Mgr. Bc. Jana Jelín-
ková. Na akci dorazilo 75 dětí se svý-
mi rodiči. Jednalo se zatím o rekordní 
účast. Oslavy vyvrcholily purpurovým 
nasvícením výletního zámečku Větru-
še v Ústí nad Labem.

O den dříve proběhly oslavy Světo-
vého dne předčasně narozených dětí 
v Mostě, kde spolek Nedoklubko 
uspořádal historicky první Purpurový 
ples. V rámci Světového dne předčas-
ně narozených dětí se do purpurové 
barvy zahalila dominanta města Most 
– Hrad Hněvín.

Petr Sochůrek 
člen redakce Infolistů 

PURPUROVÝ PLES PRO 
MOSTECKÉ PERINATOLOGICKÉ 
CENTRUM
Naše perinatologické centrum je jedním z dvanác-
ti perinatologických center v ČR. Pro naše neona-
tologické sestry a lékaře, kteří se starají o před-
časně narozené děti, uspořádalo Nedoklubko 
benefiční Purpurový ples.

V oficiální části byla prezentována práce a péče 
neonatologických sester a lékařů. Organizaci 
Nedoklubko nám přijela osobně představit vý-
konná ředitelka Nedoklubka paní Lucie Žáčková, 
která má sama předčasně narozenou dceru Ellu. 
V rámci oficiální části byly předány ceny „Pomá-
hám srdcem“ a dvě speciální ceny za celoživotní 
přínos neonatologii. V kategorii nejmilejší neona-
tologická sestra získala ocenění staniční sestra 
nedonošenecké stanice Petra Bláhová. Nejmilejší 
sestrou následné péče se stala Karla Jankovičová, 
která pracuje v naší neurologické ambulanci. Nej-
milejší lékařkou byla vyhlášena MUDr. Marie Vá-
chová, nynější primářka dětského a dorostového 
oddělení.

Celým večerem nás provázeli skvělý moderátor 
Petr Říbal a za Nedoklubko koordinátorka pro 
Most paní Markéta Kučerová, bez které by se tato 
akce neuskutečnila. Za to jí vrchní sestra dětské-
ho a dorostového oddělení Eva Mašková společ-
ně se staniční sestrou Petrou Bláhovou poděko-
valy a předaly za naše perinatologické centrum 
purpurovou květinu a malý dárek a vybídly ji k dal-
ší skvělé spolupráci. 

Eva Mašková, vrchní sestra  
Dětské a dorostové oddělení  
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