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známe výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a. s., za rok
2017, který je kladný. Ziskového hospodaření přitom společnost se 6 900 zaměstnanci dosáhla ve všech pěti nemocnicích, které pro Ústecký kraj spravuje. Tento fakt mě opravňuje
konstatovat, že Krajské zdravotní se daří držet již několik let
progresivní trend a ukazuje, že je ekonomicky zdravou společností. Výsledek hospodaření schválilo 23. března na svém jednání v teplické nemocnici představenstvo a 4. dubna i Rada Ústeckého kraje v působnosti valné hromady, nejvyššího orgánu akciové společnosti, jejímž jediným vlastníkem je Ústecký
kraj. Podrobnější informace o našem hospodaření získáte na stranách 3 a 4 tohoto
vydání Infolistů.
Aktualizovaný celkový objem investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky
a stavební činnosti v roce 2018 dosahuje jedné a půl miliardy. Významné investice jsou plánovány do všech pěti nemocnic. Hovoříme-li však o investicích, investice
pro letošní rok je, dá se říct, prakticky dvoumiliardová, jestliže připočítáme více než
450 milionů korun na navýšení osobních nákladů, z nichž jen 280 milionů korun tvoří navýšení tarifů. Finanční prostředky vložené do mezd zaměstnanců považujeme
za důležitou investici. Nad rámec úpravy mzdových tarifů Krajská zdravotní poskytuje
stabilizační příplatky nelékařským zdravotnickým pracovníkům, provedla například
zlepšení odměňování u sanitářů a realizovala navýšení vážící se na nově nastavenou
výši minimální mzdy.

Krajská zdravotní také v loňském roce dobře hospodařila,
potvrzuje účetní závěrka za rok 2017
Krajská zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v příznivém trendu hospodaření. Společnosti, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě
a Chomutově, se daří v posledních letech držet pozitivní trend vývoje, který umožňuje nejen každoroční mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti, ale i postupnou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky. Vyplývá to z výroční zprávy
včetně účetní závěrky za rok 2017, které projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 23. března 2018 v teplické nemocnici a z již dříve představenstvem projednaného a schváleného finančního a investičního plánu na rok 2018.
Výsledkem hospodaření společnosti KZ, a. s., za rok 2017 je zisk ve výši
6 276 423,03 Kč, přičemž ziskového hospodaření bylo dosaženo v každé z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Celkové
náklady činí 6 753 740 319,63 Kč, celkové výnosy činí 6 760 016 742,66 Kč.

motivaci zaměstnanců, kterých je obecně ve zdravotnictví nedostatek,“ komentoval výsledky hospodaření hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„Pro rok 2018 má Krajská zdravotní
finančním plánem určeno vyrovnané

Cíle, které si klademe pro rok 2018, jsou nemalé, protože se odrážejí od předchozích úspěšných let. Čeká nás tedy velmi náročné období. Dovolte mi poděkovat zaměstnancům, představitelům Ústeckého kraje, členům představenstva i dozorčí rady
za dosavadní aktivní přístup a pomoc při plnění hlavního úkolu Krajské zdravotní,
jímž je poskytování kvalitní a komplexní zdravotní péče.

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého
kraje

na provoz. Ústecký kraj se zaměřuje výhradně na investiční finanční podporu
Krajské zdravotní.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Zleva MUDr. Vladimír Emingr, Ing. Jiří Novák a Ing. Petr Fiala

O roční účetní závěrce za rok 2017 rozhodla rada Ústeckého kraje dne 4. dubna
jako jediný akcionář v působnosti valné
hromady společnosti Krajská zdravotní.
„Oceňuji, že hospodaření společnosti
Krajská zdravotní se již několik let pohybuje v kladných číslech. V loňském
roce byly ziskové všechny nemocnice
Krajské zdravotní. Svědčí to o svědomitém přístupu orgánů a vedení společnosti k ekonomickému chodu Krajské zdravotní. Výsledky z minulých let
také umožnily a umožňují zvyšovat
mzdy, což považuji za velmi důležité pro

hospodaření. Za první dva měsíce roku
2018 měl být plánovaný schodek hospodaření dva miliony korun, podařilo se
jej však snížit na polovinu, tedy jeden
milion korun, což je velmi dobrý signál
pro další období hospodářského roku,“
dodal Ing. Jiří Novák.
Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., také zdůraznil, že i v dalších
letech počítá Krajská zdravotní, a. s.,
s vyrovnaným hospodařením. Upozornil
ovšem na fakt, že na rozdíl od některých nemocnic v jiných krajích nedostává Krajská zdravotní, a. s., dotace

Předseda představenstva rovněž akcentoval strategické cíle společnosti: „Naším záměrem je držet pozitivní trend
hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, ale také do obnovy
a modernizace přístrojového vybavení.
V oblasti personální budeme pokračovat
v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu
budeme i v dalších letech mimo jiné využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
Na začátku roku 2018 byla vyhlášena
II. výzva pro akademický rok 2017/2018
s možností opět získat stipendium
ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou
studenti v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut,
zdravotnický záchranář a zdravotnický
asistent. V oblasti poskytování zdravotní
péče mezi strategické úkoly patří po vybudování kardiochirurgického pracoviště, které bylo k 1. lednu 2018 ustaveno,
získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově
nemocnici, a to spolu s vybudováním
nových moderních operačních sálů.
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Prohlídka Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

dlouhodobou strategii postupné obnovy
nemocnic a jejich přístrojového vybavení. S odboráři loni vedení společnosti
podepsalo na další dva roky novou kolektivní smlouvu a zavázalo se, stejně
jako v roce 2017, k dalšímu desetiprocentnímu zvýšení mzdových tarifů pro
rok 2018 pro všechny zaměstnance.
Sociální smír je pro naplňování dlouhodobých cílů, které si současné vedení
společnosti vytyčilo, velmi důležitý. Je
potřeba zdůraznit, že pro splnění všeho,
co jsem uvedl, bylo a bude potřeba přijmout celou řadu opatření. Celý rok 2018
proto bude z tohoto pohledu nesmírně
náročný. Jsem přesvědčen, že za dlouhodobé podpory našich zaměstnanců
se nám podaří naše záměry uskutečnit.
A za podporu se sluší všem poděkovat,“
uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI SE SEZNÁMILO
S POKRAČUJÍCÍ REVITALIZACÍ
TEPLICKÉ NEMOCNICE
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala prezentoval v pátek
23. března v Teplicích nedávno dokončené, probíhající a připravované stavební zakázky v teplické nemocnici členům
představenstva a managementu Krajské
zdravotní, a. s., kteří se o postupu některých investičních akcí poté přesvědčili
při jejich prohlídce.
V červenci roku 2017 začala v areálu
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z., vznikat nejvýznamnější
stavba posledních desetiletí – pavilon
operačních sálů a sterilizace – a od loňského listopadu se zde buduje i objekt
pro nízkoprahový urgentní příjem. V no-

Stavba objektu pro nízkoprahový urgentní příjem

Financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje.

Naši snahu o získání uvedeného statutu
jsme zvýraznili předáním žádosti ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi při jeho
návštěvě Krajské zdravotní dne 19. března
2018. Cílem je také vybudování urgentních
příjmů postupně ve všech nemocnicích Krajské zdravotní a umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic. Magnetické rezonance v Děčíně, Mostě a Chomutově mají být
pacientům k dispozici ještě v letošním roce.
Chceme také vybudovat moderní operační
sály v děčínské a chomutovské nemocnici,
obdobně jako ty, které se od léta 2017 již
staví v teplické nemocnici.“
„Do všech těchto akcí chce Krajská zdravotní investovat s důsledným využíváním
dotačních titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje jako jediného
akcionáře, který tímto umožňuje naplňovat

Záměr zřídit protialkoholní záchytnou
stanici v teplické nemocnici projednalo
a schválilo představenstvo společnosti dne 29. listopadu 2017 na základě
výsledku jednání hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou
představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem
Fialou. Umístěna bude v prostorách pavilonu C.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Rekonstrukce centra pro léčbu roztroušené sklerózy
Stavba operačních sálů v teplické nemocnici

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na prohlídce Nemocnice Teplice, o. z.

4

Stavba operačních sálů v teplické nemocnici

www.kzcr.eu

vých operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické
nemocnici prováděny. Operovat se zde
budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské
zdravotní, a. s., dojde oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho
nadzemního podlaží pro umístění anesteziologicko-resuscitačního oddělení
a jednotky intenzivní péče. Projekt počítá také s výstavbou 25 parkovacích míst
pro osobní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. S otevřením
přístupu do ulice Anglická je navržena
také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde
k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.

INVESTICE BYLY PODPOŘENY ÚSTECKÝM KRAJEM

V přízemí budovy vznikne protialkoholní záchytná stanice
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Krajskou zdravotní navštívil ministr zdravotnictví ČR
Adam Vojtěch
Krajská zdravotní, a. s.
Ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch zavítal 19. března
2018 do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic,
které společnost Krajská zdravotní, a. s., (KZ) sdružuje. Během návštěvy si prohlédl
Centrum komplexní onkologické péče V Podhájí a poté v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ diskutoval s přednosty klinik Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ministra doprovodili Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s., generální ředitel Ing. Petr Fiala, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Josef Liehne, primářka
onkologického oddělení MUDr. Martina Chodacká a další zástupci KZ a nemocnice.

Ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch se setkal s přednosty klinik Krajské
zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, přiblížil cestu, která vedla přes
rozsáhlou revitalizaci k současné podobě Centra komplexní onkologické
péče V Podhájí. „Před osmi lety jsme
v ústecké nemocnici doslova bojovali
o statut komplexního onkologického
centra (KOC) a na onkologii v chomutovské nemocnici jsme tehdy nemohli poskytovat komplexní onkologickou péči.
Areál Masarykovy nemocnice V Podhájí
byl v katastrofálním stavu, ten současný
vám chceme ukázat, abychom dokladovali, že Krajská zdravotní plní sliby,
které dala. Jednali jsme postupně se
třemi ministry zdravotnictví a teprve až
ten třetí v pořadí našel odvahu a statut
KOC pro ústeckou nemocnici ve spolupráci s chomutovskou dal do věstníku
ministerstva zdravotnictví zapsat. Čekalo nás období zásadní modernizace
prostor a přístrojového vybavení pracovišť v obou nemocnicích, v němž jsme
náročné podmínky pro udržení statutu
museli splnit. Nepodařilo by se to bez
důsledného využívání dotačních titulů
a významné investiční finanční podpory
Ústeckého kraje,“ uvedl s tím, že částka
investovaná do KOC, jehož součástmi
jsou na pracovištích v Ústí nad Labem
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„Na ministerstvu zdravotnictví nyní řešíme řadu dílčích projektů a vizí, které
mám. Pracujeme na zákonu o elektronizaci zdravotnictví, aby v této oblasti
nějaká základní norma existovala i pro
sdílení dat v rámci poskytovatelů zdravotní péče. Považuji to za nezbytně nutné a e-recept je taková první vlaštovka.
Řešíme otázku snížení administrativy,
což reprezentuje především novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Je
po připomínkovém řízení a předpokládáme, že v červnu by měla vejít v platnost. Věřím, že to bude pro zdravotnický personál v nemocnicích významné
odlehčení od administrativního břemene,“ informoval o některých úkolech svého resortu ministr zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.
„Vidíme, že je – a do budoucna bude
– problémem nedostatek personálu.
Na ministerstvu jsme udělali analýzu
personálního vývoje v českém zdravotnictví a například z hlediska stárnutí

Předseda představenstva KZ dále předal
ministru zdravotnictví žádost o podporu
a pomoc při financování některých investičních aktivit, jejichž realizace je
pro udržení vysoké úrovně zdravotních
služeb poskytovaných v nemocnicích
KZ zcela nezbytná. Jde například o připravovanou investiční akci „rozšíření
Centrálních operačních sálů“ v ústecké Masarykově nemocnici, kde celkové investiční náklady včetně vybavení
zdravotnickou technologií činí přibližně
850 milionů korun, ale také o obnovu
lineárního urychlovače pro ústecké onkologické oddělení s předpokládanými
investičními náklady asi 125 milionů
korun a pořízení nového počítačového
tomografu v děčínské nemocnici s předpokládanými náklady na pořízení mezi
15–18 miliony korun.
Prohlídka Centra komplexní onkologické péče V Podhájí

obecně lékařských fakult, kde jsou učitelé základních oborů, jako je anatomie
nebo histologie, špatně ohodnoceni,“
řekl mimo jiné ministr Vojtěch.
Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální
ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr
Fiala společně s prof. MUDr. Pavlem
Červinkou, Ph.D., FESC., FSCAI, přednostou Kardiologické kliniky Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., prof. MUDr. Vladimírem

Černým, Ph.D., FCCM, přednostou Kliniky
anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
a MUDr. Josefem Liehnem, ředitelem
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., předali ministru zdravotnictví
žádost o rozšíření statutu centra vysoce
specializované kardiovaskulární péče
na Centrum komplexní kardiovaskulární
péče v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Ministr zdravotnictví nad naším
časopisem Infolisty

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák předal ministru
zdravotnictví žádost o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární
péče na centrum komplexní kardiovaskulární péče v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Předseda představenstva KZ dále předal ministru
zdravotnictví žádost o podporu a pomoc při financování některých investičních aktivit,
jejichž realizace je pro udržení vysoké úrovně zdravotních služeb poskytovaných
v nemocnicích KZ zcela nezbytná.

a v Chomutově onkologická oddělení
a oddělení nukleární medicíny, přesáhla
půl miliardy korun.
Generální ředitel Ing. Petr Fiala představil ministru zdravotnictví nejprve KOC
a poté i celou Krajskou zdravotní, a. s.,
v prezentacích.

lékařské populace vyhlídky nejsou optimální. Proto se snažíme ze systémového
pohledu navýšit počty studentů a absolventů lékařských fakult. Z predikcí se zdá,
že jejich produkce, v současném počtu
absolventů, nebude dostatečná. Chystáme desetiletý akční plán na podporu

www.kzcr.eu

Prohlídka Centra komplexní onkologické péče V Podhájí. Zleva Ing. Petr Fiala, Ing. Jiří
Novák, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MUDr. Josef Liehne a MUDr. Martina Chodacká.

„Na rozdíl od zbytku republiky dosud
nebylo kardiochirurgické pracoviště
na území Ústeckého kraje, ani na území sousedních krajů Libereckého a Karlovarského. Již letos zahájíme provoz
kardiochirurgického pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
a vynaložíme veškeré úsilí k získání
statutu komplexního kardiovaskulárního centra, které si obyvatelé Ústeckého
kraje zaslouží. Do získání statutu v roce
2019 budeme provoz kardiochirurgie
hradit z vlastních prostředků,“ zdůraznil v souvislosti s žádostí o rozšíření
statutu centra vysoce specializované
kardiovaskulární péče na centrum komplexní kardiovaskulární péče Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Kliniky v Krajské zdravotní – Klinika anesteziologie,
perioperační a intenzivní medicíny
Masarykova nemocnice
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., (KAPIM) je klíčovým pracovištěm nemocnice
s působností pro pacienty celého území kraje a významným výukovým a výzkumným centrem s nadregionální působností. Klinika je významným centrem regionální anestezie, zajišťuje analgetický servis, provozuje anesteziologické ambulance
a ambulanci bolesti. Založena byla v roce 2014. Jejím přednostou byl jmenován
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.

Všeobecné sestry Anna Urbánková, Helena Ouředníková a Jana Kopejsková

KLINICKÁ ČINNOST
Základní náplní činnosti KAPIM je poskytování péče pacientům v perioperačním období a pacientům, u kterých
hrozí nebo došlo k selhání základních
životních funkcí – tedy poskytování ane
steziologické, intenzivní a resuscitační
péče. Počet pacientů, kterým byla podána některá z forem anesteziologické
péče, dosáhl počtu 14 432. Spektrum
pacientů bylo kompletní od předčasně
narozených až po pacienty geriatrické.
Centrální jednotka intenzivní péče
s 36 lůžky patří k největším oddělením
tohoto typu v zemi. V uplynulém roce
bylo na JIP KAPIM přijato 2 373 pacientů se selháním nebo ohrožením vitálních funkcí, po rozsáhlých operačních
výkonech. Lékaři kliniky se též podíleli
na příjmu kriticky nemocných na oddělení emergency a konziliární činnosti
na ostatních odděleních nemocnice.
Pracoviště je důležitou součástí Traumacentra a Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem. Existuje i úzká spolupráce
a personální propojení se Zdravotnickou
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záchrannou službou Ústeckého kraje
včetně letecké záchranné služby.

sálu a dovybavení centra ultrazvukovou navigací a monitorační technikou.
Ve střednědobém horizontu plánujeme
rozšířit portfolio o další typy dlouhodobých cévních vstupů.

VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ
Klinika anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny je významným
vzdělávacím centrem. Řada zaměstnanců se podílí na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů i nelékařů.
Moderní strukturovaný systém postgraduální výuky svou kvalitou dosahuje evropské úrovně. Klinika je rovněž
výukovým pracovištěm Anesteziologie
a intenzivní medicíny IPVZ. Kurzy regionální anestezie mají dlouholetou tradici
a patří k nejlepším v České republice.
Klinika disponuje i moderním simulačním centrem a organizuje simulační kurzy základní a rozšířené resuscitace pro
pracovníky nemocnice i externí zájemce.
Lékaři kliniky zajišťují část kurzů Lékařská první pomoc. KAPIM je též nositelem
plné akreditace pro specializační vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Mladým lékařům včetně
absolventů nabízí atraktivní možnost

V roce 2017 bylo založeno centrum pro Point-Of-Care ultrasonografii. Jedná se o projekt s mezioborovým přesahem
s cílem vzdělávání a výzkumu v Point-Of-Care ultrasonografii. V centru již byl uspořádán první workshop a tým připravuje monografii na toto téma.
Rok 2017 byl pro kliniku velmi úspěšný i v oblasti vědec
ko-výzkumných aktivit a v publikační činnosti. Zaměstnanci
kliniky se autorsky podíleli na 40 publikacích v odborné literatuře. Jedná se o celé spektrum prací charakteru původní
práce – přehledného článku, kazuistiky a doporučených postupů. Zaměstnanci kliniky přednesli na domácích i zahraničních odborných konferencích celkem 57 původních i vyžádaných sdělení ve formě odborných přednášek a posterů.
Na celorepublikové úrovni zaměstnanci kliniky zorganizovali
nebo se podíleli na organizaci celkem 13 workshopů, převážně na téma regionální anestezie a Point-Of-Care ultrasonografie. Zaměstnanci kliniky byli v roce 2017 řešitelé devíti
grantových projektů, z toho sedmi klinických a dvou experimentálních. Úspěšně bylo dokončeno zařazování pacientů
do třech klinických nefiremních studií.

Staniční sestra Bc. Monika Pavelková

Analgetický servis je zajištěn ambulancí
pro léčbu neztišitelných bolestí vedenou
atestovaným algeziologem. V léčbě zejména pooperační bolesti se uplatňuje
analgetický tým.
Od září 2017 byla zahájena spolupráce
KAPIM a dětské kliniky při zajišťování
resuscitační péče u dětských pacientů
na JIRP dětské kliniky s vizí vytvoření
společného týmu dětských intenzivistů
v budoucnu.
V roce 2017 zahájilo činnost také kanylační centrum. Poskytuje servis v oblasti cévních vstupů pro všechna oddělení
a kliniky MNUL, nově rozšířilo spektrum
výkonů o dlouhodobé a střednědobé
vstupy. Navázalo spolupráci s onkologií
a hematologií, v roce 2018 plánuje zahájit zavádění dlouhodobých vstupů typu
PICC pacientům těchto oddělení včetně
pacientů ambulantních. Byla vyškolena
jedna sestra v samostatném zavádění
střednědobých katétrů typu midline.
Předpokladem pro další rozvoj této činnosti je brzké dobudování zákrokového

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

»» 1975–1979 – Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové
»» 1979–1985 – Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

PŘEHLED PRAXE

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

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

Všeobecná sestra Pavlína Tůmová

rychlého profesního růstu bez nutnosti
stáží v jiném zařízení, velký podíl samostatné práce i motivační program. Počet
odborných akcí organizovaných s podílem pracovníků KAPIM dosáhl 18 včetně
2 konferencí s mezinárodní účastí. Zahájili jsme program simulační výuky řešení
akutních stavů pro lékaře kliniky a anesteziologické sestry.

www.kzcr.eu

Jeden z boxů na klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní
medicíny

»» Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM)
»» Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny (ČSARIM)
»» European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
»» European Society of Anesthesiology
»» American Society of Anaesthesiology
»» American College of Critical Care Medicine

ROZVOJOVÁ POMOC
V roce 2017 klinika zahájila program Global Anesthesia Outreach s cílem pomoci rozvojovým zemím. Díky materiální i logistické
podpoře Krajské zdravotní, a. s., budou mít lékaři kliniky i dalších pracovišť typu ARO KZ možnost podílet se v rámci svého pracovního úvazku na zajišťování výuky a poskytování anesteziologické péče v některé ze zemí Afriky.
redakce Infolistů
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Ledviny a vyšetřovací metody u onemocnění ledvin

Péče o pacienty v poradně pro chronické rány

Nemocnice Děčín
Ledvina (latinsky ren, řecky nefros) má charakteristický tvar přirovnávaný k fazolovému bobu.
Ledviny jsou párovým orgánem, uloženým v bederní oblasti podél páteře v prostoru, který označujeme jako retroperitoneum. Ledviny tedy nejsou, na rozdíl od jater, slinivky, střev a sleziny,
umístěny v dutině břišní.

se kontrastní látka podá do žíly a sleduje se
její vylučování do moči – zobrazí se tak ledviny
i zbytek vylučovací soustavy.

Ledvina je dlouhá 10–12 cm, široká 5–6 cm,
tloušťka 3,5–4 cm, hmotnost 120–170 gramů. Hmotnost a velikost u žen je zpravidla
menší než u mužů. Velikost se za života mění.
Po 65. roce se zpravidla zmenšuje, což také
souvisí s cévními změnami.

Urologické vyšetření, při kterém se hadička
s kamerou zavede do močového měchýře
(cystoskopie) a dále se pokračuje do močovodů (ureteroskopie). Skrze močovody se může
lékař podívat až do ledvinné pánvičky, což
je místo, do kterého z ledvinné tkáně odtéká
moč. Tímto vyšetřením může lékař najít nádory
a močové kameny.

Části ledvin
»» kůra ledviny (cortex renalis)
»» dřeň ledviny (medulla renalis)
»» ledvinové pyramidy (pyramides renalis)
»» ledvinová pánvička (pelvis renalis)
»» močovod (ureter)
Základní funkční jednotkou je NEFRON. Každá
ledvina obsahuje přibližně 1 milion těchto jednotek (nefronů). Skládá se ze dvou částí, a to
z klubíčka (glomerulus) a kanálků (tubuly).
Glomerulus je tvořen velmi tenkými krevními
kapilárami, kolem kterých je tzv. Bowmanovo
pouzdro. V glomerulu vzniká přestupem tekutiny z krve filtrát (tzv. primární moč, které je až
180 l/den). Ta přechází do kanálků, kde je složitými fyziologickými mechanismy upravováno
její množství a složení. V tubulech je přibližně
99 % vody zpět resorbováno do organismu.
Výsledné množství moče je kolem 1,5–2 litrů
denně, v závislosti na příjmu tekutin. Tímto
způsobem se z organismu odstraňují zplodiny
a přebytečná voda.
Kanálky se sbíhají do vývodních močových
cest (močovod – ureter). Oba uretery ústí samostatně do močového měchýře.
NEMOCI LEDVIN
Dělí se nezávisle na příčině podle tíže postižení, tedy podle ledvinné funkce na 5 stupňů,
které se označují CKD (z anglického „CHRONIC KIDNEY DISEASE“ – vleklé ledvinné
onemocnění).
CKD 1: normální, nesnížená glomerulární
filtrace
CKD 2: lehká ledvinná nedostatečnost
CKD 3: středně těžká ledvinná
nedostatečnost
CKD 4: těžká ledvinná nedostatečnost
CKD 5: ledvinné selhání
VYŠETŘENÍ LEDVIN
1. ANAMNÉZA A FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ
U pacientů s podezřením na selhání ledvin se
zajímáme o jeho obtíže, které by s funkcí mohly souviset (příznaky akutního nebo chronického selhávání, příznaky ledvinové koliky, zánětu ledvin, nefrotického syndromu apod.). Dále
bychom měli znát pacientovy již diagnostikované choroby a velmi důležité je vědět, jaké
léky užívá. Řada léků totiž může funkci ledvin
ovlivnit velmi významně.
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6. URETEROSKOPIE

Nemocnice Chomutov
Chronická rána je problém léčebný, ošetřovatelský, ale také společensko-ekonomický.
Léčba chronických ran je závislá na kvalitě ošetřovatelské péče, vědomostech a zkušenostech ošetřujících osob a dostupnosti potřebných materiálů. Podle statistik postihuje asi 7 procent populace a vzhledem k prodlužující se délce života a stále se zvyšující
prevalenci tzv. civilizačních chorob, které jsou mnohdy pokládány za primární příčinu
vzniku chronické rány, lze předpokládat, že se s chronickou ránou budeme setkávat stále
častěji.

LÉČBA JE LOKÁLNÍ:

1. sanace spodiny rány: chirurgický debridement, enzymatické čištění, fyzikální
čištění, antimikrobiotika, antiseptika,
2. podpora granulace a epitelizace,
3. krytí rány,
4. léčba okolí.

7. BIOPSIE LEDVINY

Z fyzikálního vyšetření je důležitý pohmat
a poklep ledvin. Za normálních okolností jsou
ledviny prakticky nehmatné a nebolestivé.
2. VYŠETŘENÍ KRVE
Základní je vyšetření tzv. ledvinových (renálních) parametrů, což je koncentrace močoviny
(urey) a kreatininu. Tyto dusíkaté sloučeniny
jsou ledvinami vylučovány z těla a při akutním nebo chronickém selhání ledvin se jejich
množství v krvi zvyšuje. Kromě toho hodnotíme koncentrace některých iontů, které mohou
být narušením funkce ledvin ovlivněny – vápník, fosfáty, draslík aj. Vyšetření krevního obrazu má také svůj význam, u chronického selhání
obvykle nacházíme chudokrevnost.
3. VYŠETŘENÍ MOČE
Moč je tekutina vytvářená ledvinami, a proto
její složení může o funkci ledvin mnohé vypovídat. Hustota moče může vypovídat o koncentrační schopnosti ledvin. Bakterie v moči
se vyskytují u zánětu, nález krve v moči může
souviset s infekčním zánětem, glomerulonefritidou nebo rakovinou. Bílkovina v moči může
být spojena s řadou nemocí včetně poškození
ledvin při cukrovce.
4. VYŠETŘENÍ FILTRAČNÍ SCHOPNOSTI
LEDVIN
Toto je velmi důležitý parametr, který vypovídá
o schopnosti ledvin filtrovat protékající krev.
Jeho jednotkou je objem filtrované tekutiny
za určitý čas, typicky ml/s. Můžeme jej odhadnout z hodnot močoviny a kreatininu v krvi (nepřesné), nebo se dá z těchto a dalších údajů,
jako například pohlaví, věk a hmotnost, vypočítat určitými vzorci (přesnější). Nejpřesněji se
však vypočítá z moče při sběru za 24 hodin.
5. ZOBRAZOVACÍ METODY
Ze zobrazovacích metod nejčastěji používáme
ultrazvuk a rentgen. Ultrazvuk zobrazí tkáň
ledviny, může zobrazit poruchy odtoku moči
z ledvin, ledvinové kameny, cysty a nezhoubné
i zhoubné nádory. Rentgen ledvin může prokázat kontrastní močové kameny. Při nejasnostech lze provést CT vyšetření. Dříve více používanou metodou je vylučovací urografie, kdy

Toto je vyšetření, které se provádí spíše na vyšších pracovištích. Znamená nabodnutí ledviny tenkou jehlou a získání vzorku její tkáně
na vyšetření. Provádí se hlavně u zhoršených
funkcí nejasné příčiny, kdy máme podezření
na některou z glomerulonefritid. Důležité je, že
po vyšetření by měl pacient dodržovat 24hodinový klid na lůžku.

Systémová léčba se zabývá etiologií rány,
celkovým stavem pacienta, přidruženými
onemocněními, analgezií, mobilitou pa
cienta, psychickým stavem, léčbou infekce.

8. DALŠÍ VYŠETŘENÍ
Nesmíme zapomenout, že při podezření
na ledvinné onemocnění je nutné vyšetřit
krevní tlak a glykémii, abychom vyloučili podíl
vysokého tlaku nebo cukrovky na poškození
ledvin. To jsou totiž v České republice bezkonkurenčně nejčastější původci narušení ledvinných funkcí.
Ledviny jsou nezbytným orgánem k životu.
K udržení života však stačí přibližně 1/8 funkční zdatnosti. Je tedy možný velmi dobrý život
i s jednou ledvinou neboli s poloviční funkční
kapacitou.
Selhání ledvin je bez specifické léčby neslučitelné se životem. Příčinou selhání může být
celá řada nemocí ledvin. Akutní selhání může
být přechodné (např. po otravách), chronické selhání je nezvratné a je trvale nutná léčba některou z metod náhrady funkce ledvin.
Patří sem hemodialýza, peritoneální dialýza
a transplantace ledviny.
Ošetřovatelská péče o pacienta u onemocnění
ledvin – monitorování sestrou
»» monitorování tělesné funkce – TK, P, TT,
vědomí
»» sledování tělesné hmotnosti
»» sledování a zapisování příjmu a výdeje
tekutin
»» zajištění uspokojení základních fyziologických potřeb
»» sledování psychického stavu pacienta
»» minimalizování rizika infekce
»» podávání léků a sledování účinků
»» sledování dodržování diety
(nízkobílkovinná)
»» edukace a informování pacienta a rodiny
Gabriela Steinhauerová
Interní oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

www.kzcr.eu

povleklé, granulující a epitelizující. Zda
je léčba chronické rány úspěšná poznáme podle tzv. kontinua hojení rány (barvy
převažující na spodině rány). Základními
barvami jsou černá (nekróza), žlutá (vlhká
nekróza), červená (granulační tkáň) a růžová (nově rostoucí epitel). Při úspěšném
hojení se mění dominantní barva zleva doprava – od černé k růžové.

Léčba defektu (24. 9. 2017 – 2. 1. 2018)
Pod pojmem rána se rozumí porušení integrity kožního krytu, tvořícího bariéru mezi
zevním a vnitřním prostředím. Základní dělení ran je na akutní, které se hojí primárně
do 6 týdnů, a rány chronické, které se hojí
sekundárně a i přes adekvátní terapii nevykazují po dobu 6–9 týdnů tendenci k hojení. Péče o chronickou ránu je multidisciplinárního charakteru a jsou do ní začleněni
praktičtí lékaři, odborní lékaři – dermatologové, chirurgové, plastičtí chirurgové,
internisté, diabetologové, geriatři, všeobecné sestry, sestry specialistky a agentury domácí péče. Do koordinované péče
o ránu musí být často zapojeni i zaškoleni
členové rodiny a sám pacient, od kterého
se vyžaduje maximální spolupráce. V posledních desetiletích se zřetelně zvýšily poznatky z patofyziologie hojení ran, výrazně
se zlepšily konzervativní i radikální chirurgické metody ošetřování a rozvíjející se farmaceutický průmysl přinesl na trh stovky
nových krytí a obvazových materiálů, pozitivně se uplatňujících v jednotlivých fázích
hojení ran při konzervativním způsobu
ošetřování. Za racionální postup v terapii
chronické rány považujeme metodu vlhkého hojení, která respektuje fyziologické
pochody probíhající v ráně. Chronické rány

mohou vzniknout i z ran akutních v kterékoliv fázi hojení buď z místních příčin, jako
je přetrvávající infekce nebo neadekvátní
ošetřování, nebo z příčin celkových v terénu patologicky změněných tkání, kdy
za jejich vznikem stojí nejčastěji lokální
poruchy výživy kůže, působení tlaku, poškození cévního systému (tepen nebo žil)
nebo systémové onemocnění (infekční, nádorové, krevní apod.). K chronickým ranám
se řadí především bércové vředy, proleženiny (dekubity), diabetická noha, nádory
s vředovitým rozpadem a komplikovaně se
hojící pooperační rány. Nezávisle na druhu
rány a rozsahu ztráty tkání probíhá proces
hojení rány ve 3 fázích, které se nezávisle
prolínají:
»» 1. fáze zánětlivá – exsudativní (čistící), ve které dochází k zástavě krvácení
a čištění rány,
»» 2. fáze proliferační (granulační) s tvorbou nové granulační tkáně a cévní
proliferací,
»» 3. fáze reepitelizační s diferenciací epitelu a tvorbou jizvy.
Chronické rány rozlišujeme dále dle
charakteru spodiny rány na nekrotické,

Poradna pro chronické rány v chomutovské nemocnici se nachází v budově
C na chirurgickém oddělení, v přízemí.
MUDr. Jan Voráč ordinuje jednou týdně,
v úterý od 9.00–12.00 a od 13.00–14.00
hodin. Do poradny není nutné se předem
objednávat. Pacienti k nám přicházejí
na doporučení praktického lékaře, specialisty nebo z jiných nemocničních oddělení.
Při první návštěvě lékař zhodnotí celkový
stav pacienta a stav rány. Poskytne pacientovi informace o jeho stavu a navrhne
léčbu. Jedná se o dlouhodobou péči, která
však může výrazně zkrátit pobyt pacienta
v nemocnici. Prognóza hojení ran je závislá na patologicko-anatomických a patologicko-fyziologických charakteristikách
konkrétní postižené oblasti. Zpočátku
pacient dochází do poradny na převazy
každý týden a zbylé dny si převazuje ránu
sám nebo s pomocí členů rodiny. Převazy
je možné zajistit cestou domácí péče přes
praktického lékaře. Pacient je informován
a poučen, jak má o ránu pečovat (ochrana před infekcí, hygienické zásady, dietní
a pitný režim).
Účelem koordinované péče je efektivní
a ekonomicky zohledněné zhojení rány,
u nezhojitelných chronických ran dosáhnout touto cestou takového stupně ošetření, které podstatně zvýší kvalitu života
člověka ve všech dimenzích.
Radka Pěkná, všeobecná sestra
poradna pro léčbu chronických ran
Chirurgické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

Neurologové, lékárníci a další zdravotníci se zúčastnili
konference v přednáškových prostorách teplické nemocnice

Krajská zdravotní se připojila ke Světovému týdnu glaukomu
dny otevřených dveří a přednáškou

Nemocnice Teplice
Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., společně
s Centrem pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích uspořádalo na konci března v přednáškových prostorách teplické nemocnice konferenci
na téma mezioborová spolupráce a péče o nemocné s roztroušenou sklerózou (RS)
v komplexním rozsahu. Záštitu nad akcí, která se vztahovala k třináctiletému výročí oficiálního zahájení činnosti specializovaného pracoviště pro léčbu roztroušené
sklerózy mozkomíšní v Teplicích, převzal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
široká veřejnost. Děkuji paní MUDr. Martě Vachové za úsilí a péči, se kterou odvádí svoji práci,“ uvedl Ing. Petr Fiala.
Zároveň připomněl, že právě v těchto
dnech probíhá rekonstrukce části teplického neurologického oddělení a RS
centra. „Zejména se jedná o změny
dispozic, výměnu oken, rozvodů technického zařízení budovy, elektrotechnické instalace atd. Veškeré náklady
na realizaci jsou hrazeny z vlastních zdrojů teplického neurologického oddělení.

také Karlovarský kraj, studenty Fakulty
zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a zástupce pacientské organizace
ROSKA. „Moje přednáška se věnovala
novinkám a možnostem v léčbě roztroušené sklerózy. Urologické problematice u nemocných s touto diagnózou
a možnostem řešení poruch sfinkterů
vyvolaných tímto neurologickým onemocněním se ve své přednášce věnoval
MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D., z ústecké
kliniky urologie a robotické chirurgie.
O roztroušené skleróze a idiopatických
střevních zánětech z pohledu gastroenterologa pohovořil MUDr. Martin Bortlík,
Ph.D., z ISCARE Praha. Tato přednáška
byla novým tématem, které se stále častěji v rámci sdružených autoimunit diskutuje. Na závěr prezentoval velmi osvěžující přednášku MUDr. Michael Chytrý,

Primářka neurologického oddělení
teplické nemocnice MUDr. Marta Vachová

Účastníky konference pozdravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala, který v úvodním slově
omluvil nepřítomnost předsedy představenstva z důvodu jeho pracovních
povinností. „Paní primářka teplické neurologie MUDr. Marta Vachová se letos
na konci měsíce ledna stala absolutní vítězkou prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017 v kategorii Veřejná správa. Certifikát za přínos
pro rozvoj regionu převzala z rukou
předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, který tuto
cenu získal již v roce 2015 v kategorii
Podnikání a management, za osobní přínos pro rozvoj největšího poskytovatele
zdravotní péče v Ústeckém kraji při modernizaci pěti nemocnic, investic do nejmodernějšího přístrojového vybavení,
zvyšování mezd zaměstnanců i měnícího se obrazu vnímání společnosti u veřejnosti. Jde o anketu, ve které hlasuje
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Masarykova nemocnice a Nemocnice Děčín

Tým Oční kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Tým Očního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Děčín, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., se připojila ke Světovému týdnu glaukomu 2018. Akce se uskutečnily na zdravotnických pracovištích v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
a v Nemocnici Děčín, o. z.
Oční klinika Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala
v úterý 13. března den otevřených dveří pro
širokou veřejnost. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do prostor kliniky a nechat si preventivně změřit nitrooční tlak.
Ve čtvrtek 15. března byl připraven soubor
přednášek lékařů oční kliniky v prostorách
Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., s tématy stanovení diagnózy a léčby glaukomového onemocnění. Den otevřených dveří proběhl v pátek 16. března také
na Očním oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Děčín, o. z. Do ústecké Masarykovy nemocnice na den otevřených dveří

v rámci Světového týdne glaukomu zavítala
i pacientka z nedalekých Litoměřic. „O akci
jsem se dozvěděla z novin. Poslední dobou
se mi často stává, že mívám unavené oči.
Využila jsem toho, že dnes nemusím mít
doporučení. Zjistili mi nález a sestřička mě
objednala do zdejší poradny,“ pochvalovala si pacientka.
„Jsem ráda, že akce pozvedla povědomí
o glaukomu u laické veřejnosti, celkem
jsme ošetřili 45 pacientů, kteří zavítali
do ambulance oční kliniky. Stejně zdařilý
byl i vzdělávací program o glaukomu. Lékaři
Oční kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Soňa Karlovská, MUDr. Jana

Bezděková a MUDr. Boris Dobroľubov
souborem přednášek seznámili účastníky
s tím, jaká úskalí přináší glaukomové onemocnění a jaké jsou současné možnosti
léčby,“ uvedla MUDr. Ivana Liehneová,
Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky.
Oční oddělení v děčínské nemocnici během
pátečního dne otevřených dveří navštívilo
61 zájemců. „Při této akci byl naměřen vyšší
nitrooční tlak u sedmi klientů. Návštěvníci
měli zájem i o zhlédnutí technické vybavení
oddělení. Akce byla hodnocena velmi pozitivně, tedy splnila svůj účel,“ řekl MUDr. Juraj Kostolný, primář Očního oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

středa 23. května 2018, 14.00–18.00 hodin
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem****
Konference centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v teplické
nemocnici

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací je zhruba v polovině měsíce
dubna letošního roku,“ dodal generální
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., letos
na konferenci přivítala 110 účastníků
– lékaře, lékárníky, zdravotní sestry ze
spádové oblasti zdravotnického pracoviště, kterým je Ústecký, Liberecký, ale

který se zabývá nejen psychoterapeutickými intervencemi u chronicky nemocných, ale také u jejich ošetřovatelů.
Pomoc kvalitního psychologa je zásadní
nejen pro úspěšnou léčbu pacienta, ale
také pro udržení stability terapeutického
týmu,“ řekla MUDr. Marta Vachová.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

www.kzcr.eu

VÝROČNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.,
spojená s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2017 nejúspěšnějším
jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pod záštitou Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s.
Melodie ze světových muzikálů zazpívají Michaela Gemrotová a Marian Vojtko. SOUČÁSTÍ KONFERENCE JE OBČERSTVENÍ.
Organizační zajištění: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu, tel.: +420 477 114 146.

www.kzcr.eu/konference/vyrocni-mnul2018
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

Zástupci odborů jednali v prostorách
vzdělávacího institutu

Sbor vedoucích lékařů ARO Krajské zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s.

Motto: „DOHROMADY TOHO VÍME VÍCE NEŽ KDOKOLIV Z NÁS.“
zrušeni takzvaní krajští odborníci, kteří
odborně a organizačně stmelovali jednotlivé medicínské obory. V rámci kraje
se pořádala odborná setkání, lékaři se
osobně znali a leckdy udržovali i vzájemné osobní kontakty. Změnou politického
systému v 90. letech minulého století se
potřeba spolupráce oborů v rámci nových územních celků ukazovala jako podružná a nevýznamná. V Ústeckém kraji
se udržovala oborová spolupráce pouze
v oblasti traumatologie. Vznik KZ přinesl
znovu potřebu spolupráce pro většinu
oborů.

KRAJSKÝ SEMINÁŘ

ANESTEZIE A INTENZIVNÍ
PÉČE PRO NELÉKAŘSKÝ

ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
středa 16. května 2018 od 9 h
(registrace od 8 h)

Krajská konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

V prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici proběhla ve čtvrtek 22. března 2018 Krajská konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR). Pozvaní delegáti
z celého Ústeckého kraje se schází v Krajské zdravotní, a. s., dvakrát do roka.
Účastníky konference pozdravil v úvodu předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. „Jsem rád, že jsem dostal tu čest vás pozdravit
na půdě naší společnosti. Krajská zdravotní již čtvrtým rokem hospodaří v kladných číslech. Po předchozích letech se jedná o velký úspěch a zároveň je to pro
nás do příštích let velmi zavazující, jelikož chceme v tomto trendu pokračovat.
V našich nemocnicích máme pro následující období připraveno několik investičních akcí. Za největší projekt se dá považovat dostavba operačních sálů v ústecké Masarykově nemocnici, na které při tehdejší výstavbě areálu na Bukově
nezbyly finanční prostředky,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a zároveň zástupce odborů ujistil, že kromě investic do majetku je cílem
vedení společnosti pravidelně navyšovat mzdy všem zaměstnancům.
„Krajská zdravotní je jedna z mála a jedna z prvních v ČR, která mzdy navýšila
každému ze svých zaměstnanců, a to hned od 1. ledna nového roku. Pro letošní
rok dělá toto navýšení v naší společnosti více než 450 milionů Kč, z toho 280 milionů tvoří jen tarify,“ dodal Ing. Jiří Novák.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala všechny přítomné seznámil s plány do budoucna. „Budeme nadále rozvíjet služby pro obyvatele Ústeckého kraje, kdy po zachování komplexní onkologické péče v našem kraji, na kterém
má zásadní zásluhu nové představenstvo společnosti v čele s jeho předsedou
Ing. Jiřím Novákem, chceme postoupit dál, získat statut komplexního kardiovaskulárního centra a současnou kardiologickou kliniku rozšířit o kardiochirurgii,“
řekl Ing. Petr Fiala.
Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně OSZSP ČR, poděkovala předsedovi představenstva a generálnímu řediteli za účast na konferenci a za podporu odborovým organizacím působícím v Krajské zdravotní, a. s. „Velmi nás těší, že se
Krajská zdravotní zavázala k pravidelnému nárůstu mezd u všech svých zaměstnanců, ačkoliv pro takto velkou společnost jsou to nemalé finanční prostředky,“
uvedla Ing. Ivana Břeňková.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Vzdělávací institut
Krajské zdravotní, a.s.
Odborní garanti:
MUDr. Daniel Nalos,
Klinika anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: daniel.nalos@kzcr.eu
Bc. Libuše Čočková,
Klinika anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: libuse.cockova@kzcr.eu
Účastnické poplatky: bez poplatku
Přihlášky:
K pasivní účasti je možné se přihlásit
do 10. května 2018.
www.kzcr.eu/konference/aro2018
SOUČÁSTÍ SEMINÁŘE JE OBČERSTVENÍ.
Pořadatel konference:
Vzdělávací institut
Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové
podpory, Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem.
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

www.kzcr.eu/konference/aro2018

www.kzcr.eu

MUDr. Daniel Nalos

Bezbariérová spolupráce a výměna informací mezi odborníky v nemocnici je
neodmyslitelným fenoménem v péči
o pacienta. Informace a její správná
interpretace je cestou ke správné diagnóze a adekvátní léčbě. Vedle kvality
a zpracování získaných informací je pro
výsledek stejně důležitý i systém a organizace zdravotní péče. Digitalizace
usnadnila a formalizovala přenos informací uvnitř nemocnic. Přenos informací
a poznatků bez osobního kontaktu mezi
lékaři postrádá některé atributy komplexnosti společenské komunikace. Je
znemožněna neverbální komunikace, je
snížena akceptace odlišných názorů, trpí
diskuse a hledání nejlepších řešení je
omezeno. Nejméně organizačních chyb
v nemocničním systému péče vzniká, je-li pacient na odpovídajícím lůžku. Pacient akutně přivezený do nemocnice má
velkou šanci být hospitalizován na odpovídajícím lůžku. Obecným problémem
velkých nemocnic jsou pacienti, u kterých dojde ke zhoršení klinického stavu
během hospitalizace. Překlad takového
pacienta uvnitř nemocnice nebo uvnitř
systému nemocnic je samostatným rizikovým faktorem a řada nemocnic má pro
tyto případy vypracovaná kritéria a doporučení i specializované lékařské týmy.
Oborové komunikace a spolupráce
v rámci územních celků není ničím novým. Na celostátní úrovni jí zastřešují již mnoho let odborné společnosti,
na oblastní úrovni to byli po roce 1990

Koordinace a formalizace spolupráce
vznikla spontánně v intenzivní medicíně. Nejpalčivějším problémem byly překlady těžce nemocných směrem do Masarykovy nemocnice a následně zpět
na intenzivní lůžka ostatních nemocnic
pro „omezenou“ lůžkovou kapacitu JIP
lůžek. Snahou bylo pružně využívat dostupnou lůžkovou kapacitu v rámci celé
KZ a usnadnit poskytování specializované zejména chirurgické péče v rámci
MN. Z organizačních schůzek se postupně stala pravidelná setkání, při kterých
se vedle organizační agendy objevila
i témata odborná. Vedoucí oddělení se
osobně více seznámili a posílila se vzájemná důvěra.
JAKÁ BYLA HLAVNÍ TÉMATA PROJEDNÁVANÉ
AGENDY?
Nastavili jsme si pravidla pro zjednodušení překladů pacientů mezi nemocnicemi. Zohledňujeme vzájemně aktuální
možnosti jednotlivých pracovišť. Probíhají vzájemné konzultace při nákupu
přístrojového vybavení podle potřeb jednotlivých oddělení. Odmítli jsme plošné
nákupy, pokud nesplňují aktuální potřeby oddělení.

Jedenkrát za rok je svolávána koordinační schůzka za účasti vrchních sester
ARO. Vrchní sestry tak mají příležitost
vyměnit si informace o svých palčivých
problémech a koordinovat sesterské
vzdělávání.
Již tradičně jedenkrát ročně se konají
buď lékařské nebo sesterské krajské
semináře. Je to příležitost, aby si zkušenosti vyměnili i ostatní zaměstnanci KZ
pracující v intenzivní péči.
Vznik oddělení dlouhodobé intenzivní
péče byl iniciován na základě vlastního
demografického šetření skupiny primářů
KZ. Po několika letech se v minulém roce
podařilo otevřít potřebné samostatné
oddělení v Nemocnici Most. Se vzrůstajícím počtem ošetřujícího personálu provoz postupně nabíhá. V současné době
je již v provozu 10 lůžek.
Některé problémové okruhy se nám zatím nedaří vyřešit. Nepodařilo se uskutečnit on-line přenosy seminářů z KAPIM
MNUL do ostatních nemocnic. Flexibilní
systém je cenově příliš náročný.
Častým tématem je nedostatek lékařského i nelékařského personálu ARO.
V KZ pracuje řada cizinců, kteří nahradili kolegy, kteří byli schopni se uplatnit
jinde ve světě. Domníváme se, že získání odborné způsobilosti je pro cizince
diskriminační. Diskriminaci spatřujeme
v systému zkoušek. Uchazeč je zkoušen jeden den ze čtyř předmětů. Pokud
v jednom neuspěje, musí zkoušku vykonat celou znovu. Kontaktovali jsme
proto odpovídající úředníky na MZ ČR
i představenstvo České lékařské komory.
Postoj těchto institucí je spíše konzervativní a nereflektuje situaci nemocnic
v severozápadních Čechách.

Spolupráce se rozvinula i při tvorbě dokumentů. Jednotlivá oddělení si rozdělila agendu a předkládají nezávazné formy dokumentů, postupů a doporučení.
Výměna informací probíhá i při tvorbě
formalizovaných dokumentů potřebných
pro obhajobu akreditace pracovišť.

Závěrem mohu konstatovat, že z práce koordinátora Krajské zdravotní pro
oblast anesteziologie a intenzivní péče
mám docela dobrý pocit. Vzájemně zjišťujeme, že člověk není jen stroj na práci,
ale bytost s emocemi, přáními, motivacemi a potřebou najít uznání a odborné
uspokojení ze své práce.

Při osobních setkáních byla domluvena,
a v některých nemocnicích již proběhla,
školení v ultrazvukových metodách lektorem z MNUL na jednotlivých pracovištích KZ.

MUDr. Daniel Nalos
emeritní primář ARO, lékař
Klinika anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Osobnosti české medicíny – prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Masarykova nemocnice

Nové schody a výtah nahradí původní lávku před mosteckou
nemocnicí
Nemocnice Most

V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠEL PŘEDNÍ ČESKÝ NEFROLOG ONDŘEJ VIKLICKÝ
Další z řady přednášek cyklu „Osobnosti české medicíny“ připravil Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., a 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.
Projekt již dva roky umožňuje především
mladým lékařům načerpat v krátké době
mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých
medicínských oborech působí. Tentokrát
do Ústí nad Labem přijel přednosta Kliniky
nefrologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

„O transplantaci ledvin lékaři už něco vědí
a slyšeli, ale jaké jsou limity pro transplantace řada lidí netuší. A právě to je jedním
z témat přednášky. Chci jim ukázat, že pro
transplantaci dnes už moc limitů není a že
se dá indikovat k transplantaci celá řada pacientů, u nichž se před deseti lety o ní vůbec neuvažovalo. Chci ukázat technologické postupy k tomu, aby transplantace byly
úspěšné, a základní data o transplantologii

Před budovou polikliniky v Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., došlo k demolici nevyhovující lávky. Tu nahradí nové
schodiště a výtah.

v České republice,“ přiblížil na úvod profesor
Viklický.
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., po absolvování Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1991 nastoupil jako lékař na III.
interní výzkumnou základnu IKEM. V letech
1997–1998 absolvoval stáž v transplantační laboratoři na univerzitě v německém
Essenu. Od roku 2007 je přednostou Kliniky
nefrologie IKEM, od roku 2005 zde rovněž
působí jako vedoucí transplantační laboratoře. Je členem výboru České nefrologické
společnosti a zakládajícím členem pracovní
skupiny ERA/EDTA. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů, je autorem
několika monografií a publikuje desítky odborných článků.
Ledviny se v Česku transplantují už více než
padesát let a jsou zde nejčastěji transplantovaným lidským orgánem. Dnes se jej každoročně dočká kolem pěti set pacientů,
přičemž čekací doba se pohybuje kolem jednoho roku.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Cesta pro pacienty je v současnosti označena vstupem přes budovu
A (polikliniku), kde jsou pacienti nasměrováni šipkami. Vstup je směrován do haly polikliniky, poté směrem k dětským ambulancím (kolem bočního výtahu) a dále.
Nové schodiště na straně přiléhající k příjezdové komunikaci by mělo
být hotové nejpozději do 10. června, výtah o týden dříve. Zároveň dochází k rekonstrukci chodníku a schodiště mezi budovami A a B. Nový
chodník by měl být hotový do 27. května, schodiště do 17. června
2018.

Demolice lávky v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z.

Pacienty i návštěvníky nemocnice žádáme o shovívavost.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Obnova přístrojové techniky a dovybavení oddělení
šestinedělí a novorozenců
Nemocnice Most
Projekt „Obnova přístrojové techniky a dovybavení oddělení šestinedělí a novorozenců“,
který byl realizován od července 2016 do září 2017, byl podpořen z dotace města Litvínov.
Cílem projektu bylo zajištění obnovy a modernizace nezbytného přístrojového vybavení pro poskytování neodkladné zdravotní
péče a dovybavení Dětského a dorostového
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., v návaznosti na rekonstrukci porodnice a šestinedělí. Z dotace
ve výši 1 000 000 Kč byl hrazen nákup neonatálního plicního ventilátoru a centrály
k monitorům.

Neonatální plicní ventilátor umožňuje plně
nebo alespoň částečně zajistit optimální
průtok plynů dýchacím systémem při krátkodobé i dlouhodobé podpoře předčasně
narozených dětí a novorozenců na neonatální jednotce intenzivní péče.
Centrála monitorovacího systému umožňuje sledování vitálních funkcí pacientů umístěných na jednotce intenzivní péče, zvyšuje přehlednost a dostupnost sledovaných

údajů, umožňuje sledování trendů a v konečném důsledku snižuje rizika při poskytování intenzivní zdravotní péče.
Mgr. Jitka Salačová
Středisko dotačních projektů
Krajská zdravotní, a. s.

Město Litvínov

Piráti Chomutov předali Krajské zdravotní výtěžek z dražby
hokejových dresů
Nemocnice Chomutov
Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,ve spolupráci s FZS UJEP Vás zve na

III. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace
17.–18. května 2018, Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Konference se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje,
a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Odborný garant: prim. MUDr. Ivan Humhej,
Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace,
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu

SOUČÁSTÍ KONFERENCE JE OBČERSTVENÍ.

Organizační zajištění: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu, tel.: +420 477 114 146.

www.kzcr.eu/konference/cos2018

Výtěžek z dražby speciálních hokejových dresů, více než 170 tisíc korun, předali zástupci hokejového klubu Piráti Chomutov Krajské zdravotní, a. s. Výtěžek bude věnován na zlepšení komfortu na chirurgickém oddělení v chomutovské nemocnici.
Dražba navazovala na hokejové klání „Piráti Chomutov pro nemocnici“, které
se uskutečnilo na domácí ledové ploše chomutovských Pirátů v neděli 21. ledna. Hokejoví hráči ze severu Čech nastoupili do zápasu proti Pardubicím
ve speciálních dresech bez reklam připomínajících oděv sálového personálu.
Podpořit hokejové Piráty v duelu přišli na Zimní stadion v Chomutově zástupci managementu Krajské zdravotní, a. s., i chomutovské nemocnice a také
samotní zdravotníci. „Velice si vážím podpory chomutovských Pirátů ve prospěch nemocnice. Získané finanční prostředky letos poputují na dovybavení
příjmové chirurgické ambulance, kterou prochází všichni pacienti vyžadující
hospitalizaci a probíhá v ní i pohotovostní služba. Pevně věřím, že spolupráce
s hokejovým klubem bude v tomto duchu pokračovat i v následujících letech,“
uvedla už dříve ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková.
redakce Infolistů
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Předání šeku Krajské zdravotní, a. s., druhý zleva je
MUDr. Miroslav Šofr
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Prevence srůstů po gynekologických operacích – snížení
rizika komplikací a neplodnosti
Masarykova nemocnice
Srůsty neboli adheze jsou častou komplikací břišních operací, ať už se jedná o gynekologické zákroky nebo nejčastější porodnickou operaci – císařský řez. Vznikají
do 3–5 dnů od operace, příčinou je poškození pobřišnice – peritonea. Srůsty mohou vznikat také při gynekologických zánětech, krvácení v dutině břišní a časté jsou
při endometrióze. Srůsty jsou zatěžující pro pacientku, ztěžují práci operatéra a pro
zdravotní systém znamenají zvýšené náklady při řešení komplikací.
Srůsty smazávají normální anatomické císařským řezem a při opakovaných cíhranice mezi orgány v dutině břišní, or- sařských řezech se ještě zvyšovalo.
gány jsou abnormálně spojené, srůsty
Přitom frekvence císařských řezů se cemohou být jemné blanité nebo pevné.
losvětově zvyšuje, jedním z důvodů je
Někdy jsou orgány pevně přirostlé tak,
vyšší věk rodiček a nárůst rizikových těže snaha o jejich oddělení může vést
hotenství. V České republice došlo k mírk poranění orgánů, například přirostlého
nému poklesu počtu císařských řezů
střeva nebo močového měchýře.

Prim. MUDr. Ivo Blšťák

komplikovaných zánětů a operací některých typů gynekologických malignit (například zhoubných nádorů vaječníků).
Riziko srůstů snižuje pečlivé preparování
tkání, dokonalá zástava krvácení, snížení rizika infekce antibiotickou profylaxí.

Srůsty jsou častou komplikací břišních operací, jsou komplikací pro pacienta i operatéra

CO ZPŮSOBUJÍ SRŮSTY PACIENTKÁM
ZA PROBLÉMY?
Mohou to být chronické bolesti břicha,
mohou to být problémy s otěhotněním.
Srůsty zabrání, aby se vajíčko po ovulaci dostalo do vejcovodu, mohou narušit
normální funkci vejcovodu a vést k mimoděložnímu těhotenství. Závažnou
komplikací je neprůchodnost tenkého
střeva. Významně se zvyšuje riziko komplikací při dalších operačních zákrocích.
Při analýze laparoskopicky provedených
hysterektomií a následných komplikací
se zjistilo, že čtvrtina pacientek s komplikacemi měla v anamnéze alespoň
jeden císařský řez. Procento konverzí,
kdy operatér musel pokračovat v operaci otevřenou cestou kvůli srůstům, bylo
dvakrát vyšší u pacientek s předchozím
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v roce 2016, přibližně o 1 %, frekvence
císařských řezů dosáhla průměrně 25 %.
Gynekologicko-porodnická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
funguje jako perinatologické centrum,
v těchto centrech je při koncentraci těhotenských patologií frekvence císařských
řezů vyšší. V roce 2017 při 1 705 porodech jsme provedli 467 císařských řezů,
což představuje 27 % všech porodů.
JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PREVENCE SRŮSTŮ?
Přestože při gynekologických operacích
volíme minimálně invazivní přístup – laparoskopický nebo robotický – frekvence následných srůstů se významně nesnižuje bez ohledu na erudici operatéra.
Na našem pracovišti provádíme z minimálně invazivního přístupu naprostou většinu operací s výjimkou operací

Další možností je využití protisrůstových
prostředků, jako jsou gely, roztoky a síťky, studie ukázaly výborné výsledky při
použití kyseliny hyaluronové. Prostředky
se aplikují na závěr operace, zabraňují
mechanicky vzniku srůstů vytvořením
„bariéry“ mezi tkáněmi porušenými při
výkonu. Používané prostředky jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a po určité
době se beze zbytku vstřebají. Zásady
antiadhezivní prevence uplatňuje aktivně většina pracovišť zejména u pacientek ve fertilním věku. Pacientkám
nabízíme protisrůstové prostředky jako
nadstandardní řešení ke zjednodušení
pooperačního průběhu a hlavně jako
prevenci pooperačních komplikací. Pa
cientky se o jejich použití mohou poradit
před plánovanou operací se svým ošetřujícím lékařem nebo zjistit potřebné informace na webu www.srusty.cz.
prim. MUDr. Ivo Blšťák
Gynekologicko-porodnická klinika
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Správná hygiena rukou je důležitá nejen v období různých
epidemií
Nemocnice Teplice
Tento zdánlivě banální hygienický návyk – mytí rukou, který nám je vštěpován jako
jeden ze základních návyků již v raném dětství, je u mnohých z nás brán jako samozřejmost, nad níž ani nepřemýšlíme. Bohužel jsou mezi námi i ti, kteří si mytí rukou,
jakožto hygienický základ řádně neosvojili, a tudíž ho svědomitě nedodržují. O to
více je to trestuhodnější, pokud je někdo takový mezi zdravotníky, protože tak ohrožuje i osoby, které se na něj obracejí jako na odborníka s prosbou o pomoc stran
svého zdraví.

v případě, že pacient přichází do bezprostředního styku s rukama zdravotnického personálu. Hygiena rukou patří k základním preventivním opatřením proti
přenosu infekcí.

Technika jde dnes ve svém vývoji kupředu, na trhu jsou nejen stále nové a nové
vyšetřovací a léčebné přístroje, ale i stále se nově vyvíjející mycí a dezinfekční
prostředky pro zdravotnický personál.
Ovšem co by nám byla platná špičková
technika a léky, pokud by se zdravotnický personál choval lhostejně v otázce tak
banální, jako je mytí rukou? Možná, že
si mnozí neuvědomují, jak nebezpečné
může být jejich lehkomyslné jednání.

Hygienická dezinfekce rukou – tímto
postupem se odstraní většina transientních organismů. Vlastní postup:
»» na každou ruku použít 3 až 5 ml
dezinfekčního přípravku,
»» alkoholový dezinfekční přípravek vtírat na suchou pokožku po dobu minimálně 30 vteřin,
»» ruce musí být po celou dobu trvání
dostatečně vlhké,
»» přípravek nechat zcela zaschnout.
»» RUCE NEOPLACHOVAT ANI NEOTÍRAT

Hygiena rukou patří k základním preventivním opatřením proti přenosu infekce
jak v osobním životě, tak i v různých profesích. Především u zdravotníků je přenos velkým rizikem pro pacienty, kteří
mají oslabený imunitní systém z důvodu
svého onemocnění. Tito pacienti jsou
náchylnější k infekcím a snadno u nich
dochází ke komplikacím a k prodlužování hospitalizace.
Správná hygiena rukou je zdůrazňována
jako nejsnadnější a nejúčinnější prevence přenosu a šíření většiny infekčních
chorob, popř. epidemií.
Pokožka rukou je osídlena mikroflórou:
»» rezidentní (stálá mikroflóra) – mikroorganismy vyskytující se v hlubších
vrstvách epidermis, ve vývodech
potních mazových žláz, v okolí nehtů
a na povrchu kůže,
»» tranzientní (přechodná mikroflóra)
– mikroorganismy kolonující povrch
kůže, jejich množství a poměr je odrazem mikrobiálního zatížení prostředí a charakteru.
A JEŠTĚ PÁR ODBORNÝCH TERMÍNŮ A JEJICH
VYSVĚTLENÍ PRO ÚPLNOST:
Dezinfekce – je soubor opatření, jejichž
cílem je přerušení cesty šíření nákazy
od zdroje ke vnímavému jedinci.
Antisepse – je soubor opatření a postupů, jehož cílem je zničení původců nákaz
na povrchu těla, sliznic a tkání. Způsob,

www.kzcr.eu

který vede k antisepsi je dezinfekce s použitím antimikrobních prostředků (antiseptik) na povrchu lidského těla a tkání,
tj. na kůži, sliznice a rány. Antiseptikum
se liší od dezinfekčních prostředků tím,
že musí být schváleno jako lék.
Asepse – je stav/situace naprosté nepřítomnosti choroboplodných zárodků.
Aseptické i antiseptické postupy mají
za cíl zabránit kontaminaci předmětů
i povrchů a aktivně přerušit možnost,
aby nákaza vznikla či se rozšířila.

KDY A JAK SI RUCE MÝT?

Cílem je odstranění mikroorganismů
a nečistot.

Mytí rukou mýdlem a vodou vždy při viditelném znečištění, po použití toalety
apod.
Mytí rukou mýdlem a vodou je jediným
způsobem při podezření nebo průkazu
sporulujících patogenů, např. Clostri
dium difficile.
Hygienická dezinfekce rukou se provádí
ve všech ostatních klinických situacích:
»» před a po kontaktu s pacientem
»» před manipulací
pomůckami,

s

invazivními

»» po náhodném kontaktu s tělesnými
tekutinami, exkrety, sliznicemi, porušenou pokožkou nebo obvazy,
»» v případě ošetřování kontaminované části těla a následném přechodu
na jinou část těla v průběhu péče
o jednoho pacienta,
»» po kontaktu s neživými povrchy
a předměty (včetně zdravotnického
vybavení) nacházejícími se v bezprostředním okolí pacienta,
»» po sejmutí sterilních nebo nesterilních rukavic,
»» při bariérové ošetřovatelské technice.
HYGIENA RUKOU VŽDY PŘED MANIPULACÍ
S LÉKY, PŘÍPRAVOU JÍDLA ATD.
Především hygieně a dezinfekci rukou je třeba věnovat velkou pozornost

Pět základních situací pro hygienu rukou

Při správném provedení je hygienická
dezinfekce rukou při běžném ošetřovatelském kontaktu mezi jednotlivými pacienty šetrnější, účinnější a lépe tolerována než mytí rukou.
Hygiena rukou patří mezi základní hygie
nické návyky. Měla by patřit do všedního
života každého člověka, aniž by nad tím
musel přemýšlet. Hygiena rukou patří
k základním preventivním opatřením
proti přenosu infekce a o to větší důraz
by měl být kladen na dodržování hygieny rukou u takových profesí, kde by bylo
nehygienické chování velkým rizikem nákazy pro zaměstnance, ale i pro osoby,
které s nimi přijdou do kontaktu.
Andrea Bratschaedlová
hygienická sestra
Oddělení hlavní sestry
Nemocnice Teplice, o. z.
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Představitelé Krajské zdravotní jednali s řediteli středních
zdravotnických škol v Ústeckém kraji

Nejlepší zdravotnická škola roku 2017 je v Ústí nad Labem
Sestra roku 2017

Sjednocení představ o spolupráci středních zdravotnických škol a Krajské zdravotní, a. s. (KZ), vytvoření plánu spolupráce pro rok 2018 a koordinace aktivit směrem
k Ústeckému kraji v oblasti podpory zdravotnických oborů na těchto školách. To bylo
hlavním cílem jednání zástupců vedení KZ s řediteli středních zdravotnických škol
v Ústeckém kraji ve čtvrtek 15. března 2018 ve Vzdělávacím institutu KZ. Přítomni byli i náměstci hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a Mgr. Bc. Petr
Šmíd. Za KZ jednání vedli předseda představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel
Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení lidských zdrojů Ing. Vojtěch Krump.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem
získala titul nejlepší zdravotnická škola roku v soutěži Sestra roku. Soutěž se konala
1. března v Praze a záštitu nad ní převzala Dagmar Havlová a Česká asociace sester.

doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.

pracovníky na špičkové úrovni. I do budoucna se budeme snažit o udržení vysoké úrovně přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji
a také o udržení oborové nabídky školy.

Představitelé Krajské zdravotní, a. s.,
a ředitelé škol se zabývali celou řadou
témat, mezi nimiž byla spolupráce v oblasti praktické výuky studentů středních škol – praxe v nemocnicích KZ,

PhDr. Miroslava Zoubková přebírá ocenění

Získané ocenění je pro nás důležitým
ohodnocením naší práce. Považuji jej
také za důkaz, že Ústecký kraj není pouze vyloučenou lokalitou, ale že i zde exi230x152.ai 1 14.2.2017 22:45:14
stují školy, které vzdělávají zdravotnické

K úspěchu ústecké školy, kromě jiného,
přispěla mezinárodní projektová činnost. Jeden z projektů, realizovaných
v současné době, vychází z dlouholeté
spolupráce s projektovým centrem Management Sachsen Academie v Drážďanech, kde je škola partnerem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
v projektu pod názvem Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb,
zaměřeném na přeshraniční spolupráci
při záchraně lidských životů v příhraničních oblastech Ústeckého kraje. Druhý
významný mezinárodní projekt pod názvem Buďte rádi, že stárnete v Evropě
je zaměřený na aktivní život seniorů a je

Setkání s řediteli středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji

Na setkání přijali pozvání ředitelé
PhDr. Miroslava Zoubková z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy
zdravotnické Ústí nad Labem, Ing. Jitka Hašková z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické
školy a Střední zdravotnické školy Most,
Mgr. Jan Mareš, MBA, ze Střední odborné
školy energetické a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnické školy
Chomutov a Mgr. Martina Černá ze Střední zdravotnické školy Děčín. Všechny
uvedené školy jsou příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Ústecký
kraj.
„Výchova sester, kterou v rámci Ústeckého kraje se svými kolegy zajišťujete,
je práce velmi záslužná a také velmi náročná. Děkujeme za ni, my si vás a učitelů vážíme. Zároveň nás těší, že zájem
o práci v Krajské zdravotní ze strany absolventů středních zdravotnických škol
roste. Stát se sestrou v Krajské zdravotní
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je vnímáno v současné době jako atraktivní – průměrný plat za poslední čtyři roky vzrostl o 47 % a nyní je 37 tisíc
korun. Snažíme se spolupráci se středními zdravotnickými školami prohlubovat, náš nadační fond nabízí stipendijní
program. Na druhou stranu bychom byli
rádi, aby absolventi do Krajské zdravotní
v co největším počtu nastoupili, protože
jí nyní chybí celkem 194 sester,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Před časem jsme školy s managementem navštívili, dohodlo se například vybavování žáků oblečením a takto prakticky bychom měli postupovat dál. Rád
bych zmínil i projekt tzv. letní zdravotní
školy, který pořádají v Děčíně během
letních prázdnin už druhým rokem. Studentky se při odborné praxi v nemocnici naučí spoustu dovedností a my si
zároveň vychováváme kvalitní budoucí
personál. Letos se přihlásilo deset studentů. Tento projekt se mi velmi líbí,“

specializační vzdělávání sester, podpora
z KZ – oděvy pro studenty na praxi, stipendia, propagace oboru – dny otevřených dveří a prezentace na webových
stránkách, směřování absolventů do KZ
a prezentace společnosti jako zaměstnavatele, participace Ústeckého kraje
jako jediného akcionáře KZ a zřizovatele
škol, model 4+1 u všeobecných sester
a spolupráce na praktické části výuky.
„Jde o významný posun, protože je potřeba, abychom měli možnost společně
o věcech hovořit. Nebude to krátkodobá záležitost, ale cesta na dlouhé roky,
abychom mohli pracovat se skupinou
potenciálních uchazečů o práci v Krajské
zdravotní a pomohli tomu, co její nemocnice potřebují,“ řekla po skončení pracovního setkání, i za ostatní přítomné
ředitele škol, Ing. Jitka Hašková z Mostu.

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

realizován v rámci projektových aktivit
Erasmus+.
Za zmínku stojí i každoroční pořádání odborné konference s mezinárodní
účastí Studentlab, kde si vyměňují zkušenosti ze své praxe budoucí zdravotní
laboranti. Další odbornou konferencí
je Ústecký den ošetřovatelství, zaměřený na problematiku týkající se práce
všeobecných sester a zdravotnických
asistentů. Zubní technici měří své síly
v celostátní soutěži se zahraniční účastí Ústecký dent. Ve skutečnosti se ale
žáci a studenti se svými učiteli podílejí
i na řadě dalších, ať už regionálních či
nadregionálních, aktivit.
PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy
VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem
redakčně kráceno

ZE ZEMĚ
DO VANY

placená inzerce

Krajská zdravotní, a. s.

JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?
C

M

Y

CM

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK
38°C

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

MY

CY

KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM

CMY

K

411°C
4
°C

TEPLICKÝ
RYOLIT

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA
POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ
45.7
45
.7°C
7°C
C

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

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

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

www.kzcr.eu
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Muzikoterapie

Odborné a vzdělávací akce
Nemocnice Most

V pondělí 29. ledna 2018 jsme zahájili muzikoterapii na psychiatrickém oddělení
naší nemocnice. Naše dobrovolnice Marie K., která v minulosti vedla muzikoterapii na dětské psychiatrii, ji nyní poskytuje dospělým pacientům každé pondělní
odpoledne.
Muzikoterapie doplňuje odbornou léčbu
na lůžkové části oddělení a je součástí
dalších léčebných aktivit, které jsou hospitalizovaným pacientům nabízeny. Trvá
přibližně 45 minut. Pacienti se při zpěvu doprovázejí hudebními nástroji, jako
jsou dřívka, triangl a tamburína. A hrají
i na vlastní tělo. Tato aktivita si mezi pacienty získala velkou oblibu.

PROČ ZROVNA MUZIKOTERAPIE A CO
TO VLASTNĚ ZNAMENÁ?

Pojem muzikoterapie se skládá ze dvou
slov – muzika a terapie – které mají řecko-latinský původ. Řecky moisika a latinsky musica znamená hudba; řecky
therapeia, therapeineio a latinsky iatreia znamená léčit, ošetřovat, pomáhat.
Pro termín muzikoterapie můžeme také
užít výrazů hudební terapie nebo léčení
hudbou. S rozvojem medicíny dospěla
jak zahraniční, tak i česká společnost
ke změně svého výchozího přístupu
k léčbě. Začíná se hovořit o zásadním
významu celostní medicíny. To je jeden

2. 5. 2018
9. 5. 2018
14. 5. 2018
15. 5. 2018
15. 5. 2018
16. 5. 2018
21. 5. 2018
22. 5. 2018
23. 5. 2018
28. 5. 2018
29. 5. 2018
29. 5. 2018

z důvodů, proč se o muzikoterapii zajímá
stále více profesionálů právě ze zdravotnictví. Řada lékařů a dalších odborníků
potvrzuje, že muzikoterapie pacientům
výrazně pomáhá, buď přímo v procesu
léčení, nebo ve zlepšení jejich celkového stavu. Nebývá aplikována jako jediná
forma terapie. Ve zdravotnictví se často
používá jako doplňková léčebná metoda. Muzikoterapie navozuje důvěrný
vztah mezi klientem a terapeutem, uvolňuje atmosféru, přináší osobní rozvoj
klienta, snižuje úzkost, deprese, poruchy nálad a pomáhá s rozvojem paměti.
Při správném zaměření lze díky ní dosáhnout reedukace, resocializace, lepší adaptace, zrání, seberealizace, tedy
proměnu faktorů, které klientovi brání
ve zdravém vztahu k sobě a okolí.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory
19. 4. 2018
25. 4. 2018
27. 4. 2018
16. 5. 2018
17.–18. 5. 2018
23. 5. 2018
23.–24. 5. 2018
25.–26. 5. 2018
30. 5. 2018

Jak uvádí Pythagoras: „Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme“.
Daniela Kováčová
koordinátor dobrovolníků
Nemocnice Most, o. z.

6. 6. 2018
11. 6. 2018
14.–15. 6. 2018
21.–22. 6. 2018
září 2018
5. 10. 2018
11. 10. 2018
12. 10. 2018
18. 10. 2018
1. 11. 2018
listopad 2018
13. 11. 2018
16. 11. 2018
říjen–listopad

SYMPOZIUM SEVEROČESKÝCH PSYCHIATRŮ 2018
pátek 25. května – sobota 26. května 2018, hotel Port****, Doksy
začátek od 17 h (registrace od 16 h)

Akce probíhá pod záštitou MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Účast přislíbil doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Účastnické poplatky:
Přednášející:
bez poplatku
SOUČÁSTÍ KONFERENCE JE OBČERSTVENÍ.
Poplatek za občerstvení hradí všichni účastníci.
konference:
500 Kč vč. DPH
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou.
Přihlášky:
Přihlásit se je možné nejpozději do 18. května 2018.
www.kzcr.eu/konference/sysep2018
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné
legislativy pro lékaře.

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Jak nás ovlivňují osobnostní rysy při výkonu práce
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví

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

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

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

Odborní garanti:
prim. MUDr. Zdenka Staňková,
Psychiatrické oddělení Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: zdenka.stankova@kzcr.eu
MUDr. Erik Petrovský,
Psychiatrické oddělení Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: erik.petrovsky@kzcr.eu

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

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

30. 11. 2018
6. 12. 2018
6. 12. 2018
7. 12. 2018

Ústecký hematologický den
Krajská konference sester 2018
Krajská dermatovenerologická konference
Krajský seminář anestezie a intenzivní péče pro NLZP
III. Konference COS a CS
Výroční vědecká konference MNUL
Workshop Neonatologie
Sympozium severočeských psychiatrů 2018
Kurz „Validace podle Naomi Feil“
– lektorka Mgr. Mária Wirth, PhD.
INTERLAB 2018
Workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE
Kurz chirurgie periferních nervů
16. Perinatologické dny Ústeckého kraje
Světový den srdce
Slámovy ORL dny
Výroční vědecká konference KZ, a. s.
29. Ústecký oftalmologický den
6. Děčínský den komplexní interní péče
Onkologická konference
15. Kardiologický den
VII. Internistický den v Ústí nad Labem
Ošetřovatelská péče v geriatrii
4. ročník praktického kurzu extrakčních
vaginálních operací
Krajský traumatologický seminář
58. Otologický den
Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018
10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční
– Most 2018

místo konání
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
Hotel Clarion, Ústí nad Labem
Hotel Ostrov, Tisá
Hotel Port, Doksy
Kinosál Nemocnice Most
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebny č. I–VI
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Hotel Ostrov, Tisá
Prostranství před OC Forum
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Krajský úřad ÚK – kongresový sál
Zámek Děčín
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Hotel Clarion, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Obecní sál Ryjice
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL
Větruše, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny II, III
Most

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

www.kzcr.eu/konference/sysep2018

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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Výstava Makro a Hory II v atriu ústecké Masarykovy nemocnice
Čtyřicet velkoformátových fotografických obrazů zachycujících
makrosvět a vysokohorské záběry mohou až do 29. dubna
zhlédnout návštěvníci atria Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Oba pohledy na krásy
přírody spojuje výstava bratrů MUDr. Iva a Ing. Milana Blšťákových pod názvem Makro a Hory II, kterou zahájil generální
ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto
časopisu. O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo
diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty jsou Vaším
časopisem!
Kontakt: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

