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Vážení čtenáři Infolistů,
máme tu měsíc březen a staré přísloví praví: „Březen,
za kamna vlezem“. Pro ty z vás, kteří tak činí, mám několik
zásadních informací o tom, co je nového v naší nemocnici.
Tou největší a nejzásadnější novinkou letošního roku je
dokončení nového pavilonu, ve kterém budou zcela nové
a nově vybavené centrální operační sály, centrální sterilizace,
ARO a JIP chirurgických oborů, které si v tomto měsíci přijel, za účasti předsedy
představenstva Ing. Nováka a dalších členů vedení Krajské zdravotní, a. s.,
prohlédnout také hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Součástí této
návštěvy byla také prohlídka dalších nových nebo zrekonstruovaných provozů
naší nemocnice, z nichž některé byly spolufinancovány Ústeckým krajem. Patří
mezi ně nefrologicko-dialyzační oddělení, protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná stanice a urgentní příjem.
My, sestřičky, které jsme v těsném styku s pacienty, jsme za tyto velké investiční
akce velmi rády. Oceňujeme hlavně to, že díky nim se zvyšuje komfort pro naše
pacienty. Možná vás napadne otázka, o jakém komfortu v souvislosti s těmito
pracovišti hovořím? Je to zejména zvýšení pohodlí a bezpečí při operacích,
moderní prostředí a vybavení ARO a JIP. Nové dialyzační středisko slouží nejen
ambulantním pacientům, ale také pacientům z nemocnice a ti tak nemusí být
transportováni mimo nemocnici. Velkou a zásadní změnu přineslo otevření
urgentního příjmu v tom, že pacient, který má akutní problém, již nemusí obíhat
ambulance různě po nemocnici, ale dostane se mu ošetření od lékařů různých
odborností na jednom místě. A v neposlední řadě, otevření protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné stanice umožnilo to, že podnapilí lidé nebo lidé
pod vlivem návykových látek již nejsou hospitalizováni na odděleních, kde leží
a léčí se nemocní lidé, ale na samostatném oddělení.
Mnoho menších kroků znamená velký krok pro pacienty i celou nemocnici
a o tom všem se více dočtete v tomto čísle.

Nemocnice Teplice

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil v úterý 10. března 2020 teplickou nemocnici. Seznámil se s výsledky
modernizace významných zdravotnických
pracovišť i chodem těch, která v areálu
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., byla vybudována - i díky finanční
podpoře Ústeckého kraje - teprve nedávno. Hejtmana Oldřicha Bubeníčka doprovodili předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Jiří Novák, generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala a ředitel
zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z.,
MUDr. Tomáš Hrubý.
Hejtmanova návštěva byla zaměřena na
komfortní Dialyzační centrum při nefrologicko-dialyzačním oddělení, Centrum
pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních
onemocnění (RS Centrum) při neurologickém oddělení, urgentní příjem, porodnici
gynekologicko-porodnického
oddělení,
Nový pavilon pro centrální operační sály,
centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, jediné
zařízení tohoto zaměření v Ústeckém kraji,
a Denní rehabilitační stacionář, určený pro
dětské pacienty s hendikepem.

Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

Obsah
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil teplickou nemocnici
Krajská zdravotní představila v mostecké nemocnici nové pracoviště magnetické rezonance
Screeningová centra Krajské zdravotní: Mamodiagnostické screeningové centrum
prošlo modernizací
Krajská zdravotní má v ústecké Masarykově nemocnici nové pracoviště následné rehabilitace
Informace z jednání představenstva společnosti
Implantabilní kardio-defibrilátor implantovali sedmi pacientům
Na odděleních nukleární medicíny jsou nové laminární boxy, špičkové vybavení
slouží k aseptické přípravě radiofarmak
Všeobecná sestra Kristýna Cempírková: Jsem ráda, že pracuji pro KZ,
protože podporuje začínající zdravotníky
Zástupce přednosty KAPIM byl jmenován docentem
Generální ředitel Krajské zdravotní a sestra chomutovské nemocnice
jsou Osobnostmi Ústeckého kraje
V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se konal pátý ročník konference
Bez laboratoře se neobejdete
Krajská zdravotní pokračuje v pořádání seminářů k péči o pacienty s cévní
mozkovou příhodou v akutní fázi
XV. Ústecký den ošetřovatelství pořádaný VOŠZ a SŠZ
Sympozium u příležitosti uvedení nových stomických výrobků
Nebojím se poskytnout první pomoc
Gynekologická poradna primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D.

Hejtman Oldřich Bubeníček navštívil teplickou nemocnici

3
6
8
10
12
13

S nejdůležitějšími fakty hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka seznámil
generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala, který
předvedl prezentaci realizovaných, probíhajících a připravovaných investičních
akcí v teplické nemocnici. „Jsem rád, že
jsem měl možnost podívat se na zdravotnická pracoviště a také do jejich zázemí.
I v teplické nemocnici je vidět, že se za
poslední roky mnoho povedlo realizovat
a je tu i hodně investic naplánováno. Nezbývá víc než si přát, aby se i po letošních
podzimních krajských volbách v každé
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Technickým zázemím Nefrologickodialyzačního oddělení hejtmana provedla
prim. MUDr. Kateřina Kotherová

Hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka při návštěvě teplické nemocnice doprovázel
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák

nemocnici Krajské zdravotní dál v tomto
trendu pokračovalo. Jde o nevětší komplex
nemocnic v České republice – společně
s litoměřickou bude mít kolem osmi tisíc
zaměstnanců – a máme se čím chlubit.
Ústecká Masarykova nemocnice bude vždy
krajskou nemocnicí, s klinikami, špičkovými přístroji, a pak chceme, aby všechny
ostatní nemocnice byla kvalitními okresními nemocnicemi. A pokud kdokoli přijde
na rekonstruovaná oddělení, které jsme
dnes viděli, můžeme s klidným svědomím
říct, že se nemáme za co stydět. Děkuji
všem, kdo se na rozvoji nemocnic Krajské
zdravotní podílí,“ řekl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
„Velice mě těší, že jsme mohli hejtmanovi Ústeckého kraje předvést v teplické
nemocnici pracoviště, která se podařilo
v poslední době revitalizovat nebo, jak je
to v případě urgentního příjmu a záchytné protialkoholní a protitoxikomanické
stanice, nově vybudovat. Jsem proto rád
za tuto příležitost ukázat, že finanční prostředky na investice, kterými nás Ústecký
kraj dlouhodobě podporuje, jsou vynakládány smysluplně a účelně. Zkrátka, že se
o tom mohou denně přesvědčovat pacienti
a návštěvníci nejen teplické, ale všech nemocnic pod hlavičkou Krajské zdravotní,“
zdůraznil předseda představenstva KZ,
Ing. Jiří Novák.

S důležitými fakty hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka seznámil generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala, který předvedl prezentaci realizovaných, probíhajících
a připravovaných investičních akcí v teplické nemocnici. „Ústecký kraj je jediným
akcionářem Krajské zdravotní. Návštěva
hejtmana, jeho vrcholného představitele, v nemocnicích, které Krajská zdravotní
spravuje, je vždy příležitostí poděkovat za
kontinuální významnou finanční investiční
podporu. Před sedmi lety začalo pracovat
nové představenstvo, kterému se v těsné
spolupráci s managementem daří naplňovat cíle směřující k postupné revitalizaci
oddělení a modernizaci zdravotnické techniky v našich nemocnicích. Bez podpory
Ústeckého kraje by tempo změn nemohlo
být tak vysoké,“ připomněl generální ředitel KZ, Ing. Petr Fiala.
„Je nesporné, že takové množství plánů
na investice, které se podařilo zde během
relativně krátkého období několika let realizovat, nemá v historii teplické nemocnice
obdoby. Jménem všech mých kolegů, zaměstnanců Krajské zdravotní, za to vedení
společnosti, Ústeckému kraji a vám pane
hejtmane děkuji,“ řekl ředitel zdravotní
péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.
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Podrobně o zdravotnických zařízeních, která Oldřich
Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje navštívil
NEFROLOGICKO-DIALYZAČNÍ
ODDĚLENÍ
Komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice,
o. z., vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž
službu dříve, v pronajatých prostorách od
KZ, provozoval jiný subjekt. V čele pracoviště jsou MUDr. Kateřina Kotherová
a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxi
v této specializaci.
Realizace stavebních prací proběhla za
účelem modernizace stávajících prostor
hemodialyzačního střediska, které byly
používány od roku 2003. Prostory jsou
umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy
polikliniky.
Celková zastavěná plocha je 1 000 m2.
Cena díla byl 17 584 455 Kč vč. DPH, investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.
V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního
centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení
zdravotnickou technikou za celkem 11 304
315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno
z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč
vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého
drobného hmotného majetku jsou ve výši
474 315 Kč vč. DPH.
Základním vybavením je 14 dialyzačních
přístrojů B. Braun Dialoq IQ HDF Online
pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy.
V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody
s reverzní osmózou. V dialyzačním centru
je zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních
míst.

Urgentní příjem Nemocnice Teplice
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Z vlastních zdrojů financovala Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového
zdravotnického pracoviště. Částka dosáhla
celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Dalších 268 717 Kč stály manipulační vozíky.
Celkové náklady na zprovoznění nového
hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., přesáhly 30,4 milionu Kč
včetně DPH.

CENTRUM PRO DIAGNOSTIKU
A LÉČBU DEMYELINIZAČNÍCH
ONEMOCNĚNÍ (RS CENTRUM)
Nově rekonstruované prostory Centra pro
diagnostiku a léčbu demyelinizačních
onemocnění při Neurologickém oddělení
Nemocnice Teplice, o. z., otevřela Krajská
zdravotní, a. s., 30. dubna 2018. Nové
uspořádání zdravotnického pracoviště
odpovídá trendům nejmodernější medicíny. Veškeré náklady na realizaci v hodnotě 3 726 431,77 Kč včetně DPH byly
hrazeny z vlastních zdrojů neurologického
oddělení.
Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění je nadregionální
centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při
neurologickém oddělení Krajské zdravotní
v teplické nemocnici. Jde o vysoce specializované zdravotnické pracoviště, které
oficiálně zahájilo svou činnost 1. dubna
v roce 2005. Je zde sledováno přes 1500
nemocných s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, z nichž cca je 1000 na
vysoce účinné biologické léčbě, dalších
130 je léčeno novými léky cestou klinických studií. Ministerstvo zdravotnictví ČR
udělilo v minulém roce Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice statut Centra
vysoce specializované péče o pacienty
s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis
optice pro dospělé a děti, na dobu do konce roku 2025.

VYBUDOVÁNÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU
VČETNĚ OBRATIŠTĚ VOZŮ ZZS U BUDOVY „F“
Provoz oddělení urgentního příjmu v teplické nemocnici byl zahájen 1. 11. 2018.
Vybudováním nízkoprahového urgentního
příjmu došlo ke sloučení pracovišť více
oborů a k 24hodinovému zajištění péče
v oborech chirurgie, interna, neurologie.
Je zajištěna 24hodinová přítomnost lékaře
těchto odborností. V době provozu ústavní pohotovostní služby je zajištěna péče

odborností oční, urologie a ortopedie.
Tři odborné chirurgické ambulance jsou
v denním provozu. Pracoviště urgentního
příjmu je zároveň místem poskytovatele
zdravotní služby pro kontakt s operačním
střediskem Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje, p. o., (ZZS) a koordinuje
převzetí pacienta mezi ZZS a zdravotnickým zařízením. Součástí oddělení je expektační část se třemi lůžky, která slouží
ke krátkodobé observaci a diagnosticko-terapeutickému procesu a následnému
rozhodnutí o dalším postupu léčby.
Řešený objekt je přistaven ke stávajícímu
pavilonu „F“. Celková zastavěná plocha
čítá 428,5 m2. Celková cena díla byla
17 609 394,24 Kč vč. DPH.
INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým
krajem.

PORODNICE GYNEKOLOGICKOPORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
V porodnici teplické nemocnice bylo v loňském roce odvedeno celkem 882 porodů,
tj. o 92 porodů více než v roce 2018. Císařských řezů bylo provedeno 141, tj. 15,9 %.
Porodnici neprospívají naprosto nevyhovující prostorové podmínky a zastaralý
vzhled porodního sálu. Teplická porodnice je jedinou z porodnic Krajské zdravotní, a. s., která dosud neprošla rekonstrukcí.

NOVÝ PAVILON PRO CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY, CENTRÁLNÍ STERILIZACI
A ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ
V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Lékaři a ostatní personál tří
oddělení teplické nemocnice dostanou ke
své práci prostředí odpovídající standardům třetího tisíciletí a v něm nejmodernější vybavení a zdravotnickou techniku. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny
a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské
zdravotní, a. s., došlo oproti původnímu
záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.
1. ČÁST - Výstavba čtyř operačních sálů a
sterilizace Nemocnice Teplice, o. z.: Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího objektu
zařízení staveniště a částečné stavební
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úpravy stávajícího objektu „F“. Náplň objektu zahrnovala vybudování 4 operačních
sálů, centrální sterilizace a pooperačního
pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou parkovišť o celkové
kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou
míst pro osoby tělesně postižené. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz. Celková cena díla
byla 180 841 637 Kč vč. DPH.
INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým
krajem.
2. ČÁST - Nástavba 3. NP na pavilon COS
k umístění JIP a ARO Nemocnice Teplice, o. z.: Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení
technických a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněného oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky
i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů. V současné době již
stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební
provoz.
Cena díla dle veřejné zakázky
144 460 763,24 Kč vč. DPH.

je

PROTIALKOHOLNÍ A
PROTITOXIKOMANICKÁ ZÁCHYTNÁ
STANICE

Ústecký kraj podmíněně deklaroval záměr
vyhlásit výběrové řízení na tento druh péče.
Krajská zdravotní, a. s., jako dominantní
poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém
kraji byla s touto výzvou konfrontována.
Na základě této informace a 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,
představenstvo Krajské zdravotní, a. s.,
na svém jednání dne 29. listopadu 2017
rozhodlo o realizaci záměru zřízení Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen PZS) v Krajské zdravotní, a. s.
Pro realizaci prioritního záměru bylo vytipováno umístění v Nemocnici Teplice, o. z.,
pavilonu C, v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky, prostoru náhradní stanice,
jenž byl využíván jako náhradní pracoviště
pro případ rekonstrukcí oddělení, malování apod. Celkové náklady na stavební práce činily 18 100 172,30 Kč včetně DPH.
INVESTICE BYLA PODPOŘENA ÚSTECKÝM
KRAJEM.
Tato částka obsahuje i přibližně 1,27 milionu Kč vč. DPH za vybavení interiéru (kuchyňské linky, skříně na léčivé přípravky,
vyšetřovací lůžko, sprchovací lůžko a křeslo, křesla pro pacienty a macerátor).

Nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice pro Ústecký kraj
představila Krajská zdravotní, a. s., v Nemocnici Teplice, o. z., 30. dubna 2019.

Za vybavení zdravotnickou technikou
Krajská zdravotní, a. s., bez započítání té,
která je součástí stavby dosud vynaložila
291 965,28 Kč včetně DPH.

V Ústeckém kraji nebyla provozována protialkoholní záchytná stanice od roku 2001,
poté, co došlo k ukončení provozu poslední stanice v regionu, která do té doby fungovala v Bílině. V souvislosti s platností
zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek

Od Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s.,
obdržela investiční dotaci ve výši 17,83
milionu Kč a v roce 2019 neinvestiční dotaci 10,15 milionu Kč na vybavení drobným
dlouhodobým hmotným majetkem, zejména zdravotnické techniky. V částce je zahrnuto i pořízení DDHM ve výši 578 515 Kč.

Prohlídka rehabilitačního stacionáře s vedoucí
oddělení Drahuší Feďjukovou

Kapacita záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice v Teplicích je 10
lůžek. Částka za pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byla stanovena ve výši 3000 Kč, a to
s ohledem na charakter této veřejné služby
a s přihlédnutím k poplatkům, které jsou
vybírány v obdobných zařízeních v ČR. Poplatek slouží ke krytí nákladů na zajištění
této nepřetržité služby, tedy vlastní provoz
záchytné stanice, přičemž nejvýznamnější
nákladovou položkou jsou osobní náklady.
Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice ošetřila do konce roku
2019 celkem 472 klientů. Největší počet
klientů je z Teplic, Ústí nad Labem, Děčína
a Mostu.

DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ
Denní rehabilitační stacionář se nachází
mimo areál Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., ve vile v lázeňské
části města na adrese Kmochova cesta 1,
Teplice 415 01.
Pro potřeby komplexní, dlouhodobé péče
o skupinu defektních dětí, byl zřízen v roce
1983 Denní stacionář pro pohybové onemocnění dětí. Zdravotníci z tohoto pracoviště byli jedni z prvních, kteří se pustili do
dlouhé cesty s úsilím pomáhat takto postiženým nejen dětem, ale i jejich rodinám.
Stacionář je určen pro skupinu 20 dětí ve
stáří 1-6 let. Poskytuje se zde komplexní
péče, včetně léčebné rehabilitace dětem
s poruchami hybnosti nejrůznější etiologie. Jsou zde vytvořeny dvě jednotky. Děti
jsou rozděleny podle věku a druhu postižení. Při příjmu se stanoví komplexní, dlouhodobý rehabilitační program se zřetelem
ke stavu handicapu. Prostory a věcné vybavení je uzpůsobeno pro děti předškolního věku, navíc jsou zajištěny prostory pro
individuální a skupinovou léčebnou rehabilitaci a pro vodoléčbu.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Během návštěvy hejtmana Ústeckého kraje nechyběla prohlídka nízkoprahového urgentního příjmu,
na kterém se zdravotníci starají o pacienty transportované Zdravotnickou záchrannou službou
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Krajská zdravotní představila v mostecké nemocnici nové
pracoviště magnetické rezonance

Nemocnice Most

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice
Most, o. z. V pavilonu A vybudovala nové
pracoviště magnetické rezonance, které představila ve čtvrtek 20. února 2020
za účasti zástupců vedení společnosti, nemocnice a dalších hostů. Akce se zúčastnili
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, Ing. Petr Fiala,
generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ,
MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče
Nemocnice Most, o. z., MUDr. Ivan Čech,
primář radiodiagnostického oddělení, se
svými kolegy a zástupce dodavatele zdravotnického zařízení, společnosti Philips.
„Pro Krajskou zdravotní a její vedení je to
slavnostní chvíle, pro obyvatele Mostecka jde o zásadní přínos. Při mém nástupu do čela představenstva před šesti lety
jsem plánoval mnohé, aby se podařilo
mosteckou nemocnici dostat zpět na místo, které zaujímala na začátku, v 80. letech.
Hodně se nám povedlo realizovat. Největšími realizovanými investičními akcemi
byla rekonstrukce pavilonů A, B a C včetně
zateplení budov, a poté i pavilonu plicního
oddělení. A těch menších byla celá řada.
Rádi bychom pokračovali s dalšími projekty, které máme pro nemocnici v Mostě
připraveny, jako je například rekonstrukce
ortopedie. Dnes vám můžeme představit
přístroj magnetické rezonance 1,5 T nové
generace, první, který ve střední a východní Evropě společnost Philips instalovala,“

REKONSTRUKCE A SLOUČENÍ STANIC ODDĚLENÍ ORTOPEDIE
Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor oddělení neurologie pro sloučení stanic oddělení ortopedie v 9. NP. Celkově je navrženo 16 dvoulůžkových pokojů
a 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje s celkovou kapacitou 35 lůžek. Dále bude
realizováno zázemí pro personál, sklady a WC.
• Projektová dokumentace na sloučení oddělení ortopedie je dokončena.
• Probíhá podlimitní veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby.
• Předpokládané náklady stavby činí 17 mil. Kč vč. DPH.
REKONSTRUKCE JIP CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ
Předmětem záměru je optimalizace provozně dispozičního řešení s důrazem
na zachování stávajícího počtu lůžek v halovém systému uspořádání s monitorovacím stanovištěm včetně nového řešení zázemí zdravotnických pracovníků (zřízení lékařského pokoje, úprava hygienického zázemí a šaten).
Nové řešení systémů z oboru Techniky prostředí staveb, zejména pak: zdravotně
technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, medicinální plyny. Nové
řešení zdravotnické technologie – jak pevně spojené se stavbou, tak i volné (vybavení provozu vč. mobiliáře).
V současné době probíhá předprojektová příprava ke zpracování studie
proveditelnosti.

Primář RDG oddělení MUDr. Ivan Čech a vedoucí radiologický asistent Ing. Eva Svitáková

zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
„Dokončili jsme jednu z významných investičních akcí, která zároveň završuje
dlouhodobý projekt, jehož smyslem je
mít pro pacienty k dispozici magnetickou rezonanci v každé nemocnici Krajské
zdravotní. Děje se tak i díky významné
finanční podpoře Ústeckého kraje, který
je jediným akcionářem společnosti. Dále
chci ocenit spolupráci mezi radiodiagnostickými pracovišti Krajské zdravotní zastřešené osobou zde přítomného přednosty

Slavnostní přestřižení pásky – zprava MUDr. Ivan Čech, Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Fiala,
RSDr. Stanislav Rybák, MUDr. Petr Najman, MUDr. Aleš Chodacki
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VÝBĚR ZE STAVEBNÍCH ZAKÁZEK VE FÁZI PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V NEMOCNICI MOST, o. z.

Investice byla podpořena Ústeckým krajem.

radiologické kliniky v ústecké Masarykově
nemocnici MUDr. Filipa Cihláře, Ph.D. Poděkování patří i ústeckému emeritnímu
primáři MUDr. Milouši Dernerovi, který donedávna působil v roli koordinátora v oboru radiologie,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ, který poté předvedl prezentaci
realizovaných, probíhajících a plánovaných investičních akcí v areálu Nemocnice
Most, o. z.
„Děkuji za podporu vedení společnosti
a přeji všem kolegům, kteří na úseku nové
magnetické rezonance budou pracovat,
úspěšný start a bezproblémový provoz. Je
nesporné, že toto důležité pracoviště významně obohatí portfolio zdravotní péče
mostecké nemocnice. Doufáme, že představenstvo Krajské zdravotní nám bude
i nadále nakloněno a dál bude úspěšně
pokračovat revitalizace areálu nemocnice
i jednotlivých oddělení,“ uvedl MUDr. Petr
Najman, ředitel zdravotní péče Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
„Společně s mými spolupracovníky z oddělení se těšíme na práci s magnetickou
rezonancí. Velmi si ceníme, že se vedení Krajské zdravotní rozhodlo v případě
této vysoce specializované zdravotnické
techniky investovat do špičkového, nejmodernějšího přístroje. Věřím, že toto
ocení i samotní pacienti,“ řekl MUDr. Ivan
Čech, primář Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice

www.kzcr.eu

Most, o. z., který přítomné novým pracovištěm magnetické rezonance provedl.
Magnetická rezonance Ingenia Ambition
v mostecké nemocnici je prvním ve střední a východní Evropě instalovaným přístrojem nové generace společnosti Philips. Díky nové technologii plně utěsněný
magnet snižuje množství kapalného helia
potřebného k jeho chlazení na pouhých
sedm litrů. Toto množství z přístroje nikdy
neunikne, což znamená, že je na dodávkách helia zcela nezávislý. Plně utěsněný
systém navíc nevyžaduje ventilační potrubí a je o 900 kg lehčí než jeho předchůdce, což výrazně snižuje nároky na umístění
a náklady na stavební úpravy, které s sebou nese instalace konvenčních magnetů.
Doplňující informace o zřízení pracoviště
nové Magnetické rezonance Nemocnice
Most, o. z.
Krajská zdravotní, a. s., v Nemocnici
Most, o. z., připravuje pro své pacienty zcela nové pracoviště magnetické rezonance
(MR). Umístěno je v 1. NP budovy A, pod
schody dosavadní výdejny lékárny. Vybudování nového pracoviště magnetické
rezonance v areálu Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Most, o. z., zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele
Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče. Podobně
v uplynulých měsících probíhaly práce
směřující ke zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Děčín, o. z.
Po dokončení projektu tak v roce 2020
bude pracoviště magnetické rezonance dostupné v každé z pěti nemocnic KZ.

Dispoziční návrh chirurgických JIP

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NÁJEZDOVÝCH MOSTŮ NA CENTRÁLNÍ PŘÍJEM A K BUDOVĚ C
Záměrem je kompletní rekonstrukce nájezdových mostů na Centrální příjem
a k budově C v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z.
Aktuálně probíhá kompletace všech dostupných materiálů k výše uvedenému záměru. Dále probíhá příprava zadání revize projektové dokumentace zpracované
z roku 2010, zejména uvedení do souladu s aktuálním technickým stavem a legislativními požadavky.
PŘEMÍSTĚNÍ OLK DO PAVILONU E VČ. REKONSTRUKCE ZTI
Záměrem je přemístění oddělení laboratorního komplementu (OLK) z pavilonu F
do pavilonu E. V prostorách pro nové umístění OLK, které jsou dány celým 4. NP
a částí 3. NP stávajícího pavilonu E, dojde ke stavebním úpravám.
Součástí investičního záměru bude také rekonstrukce svislého potrubí zdravotně technických instalací (vodovod, kanalizace). Dále bude v rámci investičního
záměru řešena i rekonstrukce stávajících výtahů v zájmovém pavilonu (nákladní
a osobní výtah).
Cena za projektovou dokumentaci: 726 181 Kč vč. DPH. Zhotovitel: SPECTA, s. r. o.

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T),
v Nemocnici Teplice, o. z., a v Nemocnici
Chomutov, o. z. (1,5 T). Pracoviště MR v Nemocnici Most, o. z., bude pátým v Ústeckém kraji.
Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v mostecké nemocnici dosáhly téměř
47 milionů korun. Z toho za projektovou
dokumentaci a stavební část 12,3 milionu Kč včetně DPH a za pořízení magnetické rezonance a související technologie
34,4 milionu Kč včetně DPH.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
Investice byla podpořena Ústeckým
krajem.
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Screeningová centra Krajské zdravotní: Mamodiagnostické
screeningové centrum prošlo modernizací

Nemocnice Chomutov

„Naše mamodiagnostické screeningové
centrum za rok 2019 registruje 14 157 preventivních mamografických vyšetření
a 4 032 diagnostických mamografických
vyšetření, takže celkový počet přesáhl hranici 18 tisíc. Ultrazvukových vyšetření jsme
v loňském roce provedli 2 364,“ informovala MUDr. Dagmar Kollertová, primářka Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., modernizovala
mamodiagnostické screeningové centrum
(MSC) v Nemocnici Chomutov, o. z. Nejmodernější specializované zdravotnické pracoviště svého zaměření v Ústeckém kraji
nyní získalo nový mamografický přístroj.
Centrum, spadající pod radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice, si
v úterý 25. února 2020 prohlédli Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki,
náměstek pro řízení zdravotní péče KZ,
a MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z. Provázela je MUDr. Dagmar Kollertová, primářka
radiodiagnostického oddělení, která je
i vedoucím lékařem Mamodiagnostického
screeningového centra KZ.

Během 14 let počet vyšetření vzrostl na téměř šestinásobek. Právě předpoklad dalšího nárůstu počtu vyšetření v následujících
letech byl důvodem pro pořízení druhého
mamografu do nových prostor MSC v roce
2017. Podle primářky chomutovského radiodiagnostického oddělení MUDr. Dagmar Kollertové je stoupající počet screeningů odrazem osvěty, která je větší než
před pouhými několika lety. „Už se začíná
zapojovat mladší generace, která se snáz

MSC v chomutovské nemocnici je významným pracovištěm nejen KZ. Pro jeho další
rozvoj je důležitý fakt, že Ministerstvo zdravotnictví ČR v závěru loňského roku prodloužilo do 31. 12. 2022 platnost osvědčení o splnění podmínek k provádění
mamárního screeningu a zařazení do programu pro screening nádorů prsu. Potvrdilo tím důležitost postavení chomutovského mamodiagnostického centra KZ v síti
těchto specializovaných zdravotnických
pracovišť v rámci celé České republiky.
„V roce 2017 jsme v chomutovské nemocnici toto důležité zdravotnické pracoviště mohli po zásadní modernizaci otevřít
v nových zrekonstruovaných prostorách.
Předpokládali jsme další nárůst počtu
vyšetření, proto byl pořízený druhý mamograf. Celkový počet vyšetření na obou
přístrojích loni byl již vyšší než 18 tisíc Kč,
což je skutečně velké číslo. Objednací systém se výrazně změnil a je jistě důležité,
že pacientky se mohou objednat k vyšetření elektronicky. To je velký krok dopředu.
Paní primářce a celému kolektivu děkuji za jejich dosavadní práci a blahopřeji
k nedávnému prodloužení statutu centra
od Ministerstva zdravotnictví ČR, respektive ke splnění podmínek pro provádění
mamárního screeningu na další tři roky,“
vyzdvihl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
„Chomutovská nemocnice mohla využít
v posledních letech možnost doplnění
zdravotnické techniky. Doplnění ještě probíhá, zejména z realizace IROP programu
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anesteziologicko-resuscitačního oddělení, následně chirurgická JIP, operační sály
a technické zázemí pro zaměstnance,“
navázala MUDr. Irena Voříšková, ředitelka
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. –
Nemocnice Chomutov, o. z.

dostává prostřednictvím internetu k informacím, více se o problematiku zajímá.
Avon autobusy a další aktivity přinášejí
masivní propagaci, což ve výsledku znamená, že počet vyšetření významně narůstá. V Bílině se v roce 2016 otevřelo detašované pracoviště ústecké polikliniky pro
klientky z Ústeckého kraje, významný odliv
pacientek jsme ale rozhodně nepocítili,“
dodala primářka.
Další informace o modernizovaném mamografickém screeningovém centru při
Radiodiagnostickém oddělení Nemocnice
Chomutov, o. z.:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
v závěru loňského roku Krajské zdravotní, a. s., pro Mamodiagnostické pracoviště
Nemocnice Chomutov, o. z., prodloužilo
platnost Osvědčení o splnění podmínek
k provádění mamárního screeningu a zařazení do Programu MZ ČR screening nádorů
prsu do 31. 12. 2022.
KZ centru, které vzniklo před 14 lety při Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., pořídila nový mamografický přístroj Planmed
Clarity včetně diagnostické mamografické

stanice a dalšího příslušenství v pořizovací
ceně 4 416 500 Kč včetně DPH (zahrnuto
do projektu Zvýšení kvality návazné péče
– Nemocnice Chomutov, o. z., 85 % bude
uhrazeno z dotace IROP). V uplynulém
týdnu zde proběhla instalace této zdravotnické techniky za první mamograf, jemuž
skončila plánovaná životnost.
Mamodiagnostické screeningové centrum
má mamografické přístroje dva – druhý
byl pořízen v roce 2017, kdy se pracoviště
přestěhovalo do zrekonstruovaných a zmodernizovaných prostor ve 4. NP pavilonu B,
třikrát větších, než byly původní prostory s nedostatečnými místnostmi ve 2. NP
téže budovy. Kromě zásadně větší čekárny a moderní snímkovny oddělení získalo
velké prostory pro přestěhované archivy.
Ve stejném roce, tedy v roce 2017, se uskutečnila v provozu MC další, velmi významná změna. Tou byl přechod na elektronické
objednávání a komunikaci, které částečně
nahradily v té době již naprosto nedostačující papírovou, respektive telefonickou
formu objednávání pacientek k vyšetření.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

VÝBĚR ZE STAVEBNÍCH ZAKÁZEK VE FÁZI PŘÍPRAVY ČI REALIZACE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
V NEMOCNICI CHOMUTOV, o. z.
NOVÝ PAVILON EMERGENCY, COS VČ. JIP
Předmětem investičního záměru je vybudování nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemního spojovacího koridoru
se stávajícím pavilonem G v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z. V současné době je zpracována studie záměru
a probíhá zpracování projektové dokumentace s vybraným zpracovatelem na základě veřejné zakázky.
Popis náplně nového pavilonu:
1. NP: Emergency, nízkoprahová a vysokoprahová část, expektace (4 lůžka), ARO 10 lůžek
2. NP: Operační sály (5 sálů), centrální sterilizace, JIP 10 lůžek
3. NP: Technické a administrativní zázemí
Náklady na PD: 6,98 mil. Kč vč. DPH. Dokončení PD: 11/2019.
Předpokládaná hodnota investičních nákladů: 480 mil. Kč vč. DPH – stavební část.
Probíhá příprava veřejné zakázky na generálního dodavatele stavebních prací. Předpoklad vyhlášení VZ v červnu 2020.
PŘÍSTAVBA OBJEKTU DIALÝZY A REVITALIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ NA BUDOVĚ H
MUDr. Dagmar Kollertová, primářka radiodiagnostického oddělení, která je i vedoucím lékařem
Mamodiagnostického screeningového centra Krajské zdravotní, a. s.

Návazná péče. Z ní se pořídí přístroje
za přibližně 100 milionů korun, zhruba polovina pro nový pavilon emergency, anesteziologicko-resuscitační oddělení a nové
operační sály, jehož výstavba se připravuje. Předtím jsme obnovili a doplnili zdravotnickou techniku pro onkologické pracoviště a nukleární medicínu. Pro posledně
jmenované oddělení chceme získat modalitu PET/CT, kterou již máme v ústecké nemocnici. A ještě připomenu magnetickou

rezonanci, kterou máme v provozu déle
než rok,“ přiblížil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. Ing. Petr Fiala poté předvedl
prezentaci realizovaných, probíhajících
a plánovaných investičních akcí v areálu
Nemocnice Chomutov, o. z.
„Pro Nemocnici Chomutov bude nejdůležitější výstavba nového pavilonu emergency. Bude ji tvořit akutní pohotovostní
péče, a to jak lékařská služba první pomoci, tak chirurgie a interny, lůžková stanice

www.kzcr.eu

Předmětem investičního záměru je rekonstrukce a přístavba dialyzačního střediska v 1. NP, vybudování ubytovny ve 2. NP a celková revitalizace obálky budovy stávajícího pavilonu H včetně výměny oken za trojskla.
Předpokládané investiční náklady: 64 mil. Kč vč. DPH.
Zhotovitel PD: MEDICOPROJECT, s.r.o. Náklady PD: 1 439 900 Kč vč. DPH. Termín dokončení PD: 12/2018.
ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ PET/CT
Předmětem tohoto investičního záměru je zřízení pracoviště PET/CT v rámci oddělení nukleární medicíny.
Součástí záměru se předpokládá:
• Nový dispoziční a provozní návrh předmětných pracovišť
• Koncept požárně bezpečnostního řešení nového provozu včetně případných návazností na stávající objekt
• Koncept technického řešení dle profesí – silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, ÚT, ZTI, VZT, chlazení
• Koncepční posouzení návrhu nové technologie na objekt z pohledu stavebně konstrukčního řešení (statika)
Aktuální termín dokončení studie: 31. 3. 2020. Celková cena studie: 157 300 Kč vč. DPH. Zhotovitel: Tomáš Václavík - projekty.
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Krajská zdravotní má v ústecké Masarykově nemocnici nové
pracoviště následné rehabilitace

Masarykova nemocnice

„Jsem rád, že se nám podařilo dokončit
další důležitou investiční akci v ústecké
Masarykově nemocnici, tentokrát v pavilonu „T“, nejstarší budově v areálu na Severní Terase. Za finanční investiční podporu
musím poděkovat Ústeckému kraji, která

• Zhotovitel: Metall Quatro, spol. s r.o.
• Aktuální cena: 19 857 688 Kč vč. DPH
• Zahájení stavebních prací: 18. 7. 2019
• Předpoklad dokončení 4/2020

VÝBĚR ZE STAVEBNÍCH ZAKÁZEK VE FÁZI PŘÍPRAVY ČI REALIZACE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NOVÝ PAVILON CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ VČ. JIP A STANDARDNÍCH LŮŽEK
Investičním záměrem je výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Nový pavilon bude sloužit zejména pro kardiocentrum, dále
pak pro centrální operační sály, KAPIM (klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny) a oddělení hrudní chirurgie.
V současné době probíhá posouzení obdržené projektové dokumentace.
• Vybraný zpracovatel PD: DOMY spol. s r.o.
• Náklady na PD dle VZ: 37 530 328 Kč vč. DPH
• Předpokládaná cena za realizaci: 850 mil. Kč
• Termín dokončení stavební PD: 24. 12. 2019
MUDr. Pavel Maršálek, primář rehabilitačního oddělení ústecké nemocnice

dlouhodobě umožňuje kontinuální rozvoj
a modernizaci zdravotnické techniky v každé z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní
spravuje,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ.
„Bude zde 20 lůžek následné rehabilitační
péče, tedy charakteru odborného léčebného rehabilitačního ústavu. Náleží k nim
zázemí terapeutické části, v níž se budou
pacientům věnovat ergoterapeuti, logoped a fyzioterapeuti. Nechybí tělocvična
s moderním vybavením včetně robotické

rehabilitace,“ přiblížil MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení
Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který je
v současnosti i předsedou odborné Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Doplňující informace o zřízení oddělení
rehabilitace v pavilonu „T“ Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:
Realizací stavebních prací vznikla nová
rehabilitační jednotka, která bude dispozičně rozdělena do několika provozních
zón. Ve 3. NP bude umístěna lůžková část
s hygienickým zázemím, sklady a prostor
k vlastní rehabilitaci pacientů. Část 4. NP
bude sloužit jako administrativní zázemí
zdravotnického personálu.
V rehabilitační části se nacházejí provozy
ergoterapie a fyzioterapie. Součástí je například nácviková kuchyňka, koupelna a
několik dílen.
Celkové investiční náklady činily více než
46 milionů Kč včetně DPH.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
Investice byla podpořena Ústeckým
krajem

Seminární místnost
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ZŘÍZENÍ ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA CHRONICKÉ BOLESTI VE 4. NP, PAVILON T
Investičním záměrem je zřízení nových ambulancí Oddělení klinické alergologie a imunologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a centra léčby chronické bolesti v prostoru 4. NP stávajícího pavilonu T.
V současné době probíhá realizace stavebních prací. Probíhají bourací práce ve 4. NP pavilonu a dále výkopové práce pro založení nové výtahové šachty pro evakuační výtah.

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z., má připraveny prostory v rekonstruované části pavilonu „T“ v areálu na Severní Terase pro
nové pracoviště lůžkové rehabilitace charakteru odborného léčebného rehabilitačního ústavu. Moderně vybavené pracoviště
si v pondělí 17. února 2020 prohlédli Ing.
Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ), Ing. Petr Fiala,
generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki,
náměstek pro řízení zdravotní péče KZ a
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z. Průvodcem jim byl MUDr. Pavel Maršálek, primář rehabilitačního oddělení.
„Nové oddělení lůžkové rehabilitace velmi
dobře doplňuje portfolio služeb následné
péče, které v má v současnosti Krajská
zdravotní pro pacienty z Ústeckého kraje
ve svých nemocnicích k dispozici. A musím
konstatovat, že jde o moc pěkné pracoviště. Zdravotnickému personálu tady přeji
krásnou práci a hodně spokojených pacientů, kteří jistě ocení příjemné prostředí,
které plně odpovídá standardům zdravotní
péče v 21. století,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

INVESTIČNÍ ZAKÁZKY V REALIZACI V ROCE 2020 V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

ZŘÍZENÍ AMBULANCE INTERNY V BUDOVĚ G, 4. NP
Předmětem investiční akce je úprava části stávajícího nemocničního pavilonu G, přesněji část lůžkového oddělení gynekologie (část 4. NP), která bude zrekonstruována a stavebně upravena, aby mohla nově sloužit jako ambulantní část pro interní
oddělení.
V rámci rekonstrukce předmětné části podlaží ve 4. NP budou provedeny drobné dispoziční úpravy, s čímž souvisejí navrhované
bourací práce prováděné i v nosných stěnách. Dále bude v rámci navrhovaných stavebních úprav provedena kompletní obnova
veškerých finálních povrchů podlah, stěn i stropů a zároveň bude provedena výměna vnitřních dveří a zařizovacích předmětů.
V upravované části objektu (část 4. NP) bude provedena i kompletní obnova elektroinstalací s obnovou vnitřních silnoproudých
i slaboproudých rozvodů a zároveň bude provedeno napojení nově instalovaných zařizovacích předmětů na stávající vnitřní
rozvody ZTI (SV, TUV, kanalizace).
Probíhá veřejná zakázka na stavební práce.
• Předpokládané náklady: 6 655 000 Kč vč. DPH
ZŘÍZENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE A AMBULANCE PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ
Součástí záměru je výstavba nového pavilonu spojeného krytým koridorem se stávajícím pavilonem P, dislokovaného na místě
stávajících tenisových kurtů.
V rámci zpracované studie je navržena třípodlažní budova, kdy v 1. NP jsou uvažovány ambulance a sesterny, v 2. NP terapeutické provozy, pracovny, denní místnosti, sesterny, pracovny ergoterapeuta a psychologa, ve 3. NP pak technické zázemí.
Proběhlo zadání studie, která je dokončena. V současné době probíhá ověřování podmínek dotačního titulu, následně bude
rozhodnuto o způsobu zadání projektové dokumentace.
ZÁMĚR VÝSTAVBY PARKOVACÍHO DOMU
Investičním záměrem je výstavba parkovacího domu pro cca 460 osobních automobilů. Umístění parkovacího domu se uvažuje
v místě stávajícího veřejného parkoviště za budovou L – Lékárna. V současné době je již zpracována studie.
VÝSTAVBA NOVÉ BUDOVY PRO FAKULTU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM (FZS UJEP)
Záměr výstavby nové budovy pro FZS UJEP v areálu ústecké Masarykovy nemocnice, na pozemku poskytnutém univerzitě, navazuje na dlouhodobou snahu vedení Krajské zdravotní, a. s., rozvíjet spolupráci s regionální univerzitou, řešit nedostatek zdravotnických pracovníků a rozvíjet zázemí pro vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků nemocnic Krajské zdravotní, a. s.
Vybudování nového objektu pro fakultu přímo v areálu Masarykovy nemocnice by přineslo další zintenzivnění spolupráce v rámci stávajících společných klinik, lepší a jednodušší zapojení lékařů Krajské zdravotní, a. s., do výukových programů a snazší
přístup studentů fakulty k praktické výuce, která v ústecké Masarykově nemocnici probíhá.
Probíhá veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací.
• Investorem záměru bude Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
• Odhad nákladů ze studie: 410 mil. Kč vč. DPH

Nácviková kuchyňská linka

www.kzcr.eu
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Implantabilní kardio-defibrilátor implantovali 7 pacientům

Informace z jednání představenstva společnosti

Masarykova nemocnice

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ I LONI DOSÁHLA KLADNÉHO HOSPODAŘENÍ, DÁLE VÝZNAMNĚ INVESTUJE
A PRO ROK 2020 ZVÝŠÍ TARIFNÍ ODMĚŇOVÁNÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání 28. února 2020 projednalo
a schválilo předložení návrhu dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě,
který zejména zajišťuje nárůst zaručené tarifní části mzdy pro každého zaměstnance společnosti
o 1 500 Kč měsíčně, odborovým
organizacím k projednání v rámci
probíhajícího kolektivního vyjednávání. Představenstvo společnosti rovněž vyslovilo souhlas
s uzavřením dodatku se všemi
11 odborovými organizacemi působícími u KZ. Po jednání představenstva o tom na tiskové konferenci na ředitelství KZ v Ústí nad
Labem informoval novináře jeho
předseda Ing. Jiří Novák.

Implantabilní kardio-defibrilátor (ICD) je přístroj, který slouží k detekci a přerušení maligních, život ohrožujících arytmií a k prevenci náhlé srdeční smrti. Standardem je zavedení transvenózní defibrilační elektrody a následně umístění ICD přístroje do podkoží
levého podklíčku. Elektroda zavedená do hrotu pravé komory nepřetržitě snímá srdeční
rytmus a v případě maligních arytmií ICD automaticky zahájí léčbu (rychlá stimulace srdce nebo výboj o nízké či vysoké energii).
Na kardiologické klinice v ústecké Masarykově nemocnici zavádí implantabilní ICD
transvenózní cestou od roku 2005 pod vedením MUDr. Mileny Kubíčkové. S nárůstem počtu transvenózních implantací roste
i množství komplikací spojených s výkonem, časných i pozdních, například infekce
nebo fraktura transvenózní elektrody, hlavně u aktivních pacientů.
Alternativní možností zajištění rizikových
pacientů v primární i sekundární prevenci

náhlé smrti je implantace podkožního –
subkutánního ICD (S-ICD). Tato technologie umožňuje defibrilaci bez intravenózní
implantace defibrilační elektrody, která je
v tomto případě umístěna podkožně.
Koncepce technického řešení vylučuje
riziko spojené se zákrokem na cévním
řečišti, dále můžeme předpokládat delší
životnost elektrody. Má však i své nevýhody, limitující počet indikovaných pacientů, např. nemožnost trvalé bradykardické

kardiostimulace a antitachykardické stimulační terapie.
Na ústeckém pracovišti dosud naimplantovali 7 pacientů, ve spolupráci
s prof. MUDr. Petrem Neužilem, CSc., FESC,
primářem Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze.
Před výkonem jsou pacienti komplexně
vyšetřeni včetně selektivní koronarografie, echokardiografie, holterovského monitorování atd. Rozhodnutí o způsobu
implantace předchází kromě zhodnocení
základních a přidružených onemocnění
předcházející intervence nebo anomálie
cévního řečiště, věk a v neposlední řadě
způsob života nebo povolání pacienta.
redakce Infolistů

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (uprostřed), vlevo generální
ředitel společnosti Ing. Petr Fiala, vpravo náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki

„Na Krajském úřadu Ústeckého kraje proběhla 14. února
a 25. února jednání mezi představiteli KZ, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského
odborového klubu – Svazu českých lékařů, na kterých zástupci těchto organizací potvrdili své stanovisko, že
pro pokračování sociálního smíru a vedeného sociálního dialogu na úrovni sociálních partnerů je nepodkročitelnou podmínkou tarifní navýšení mezd všem zaměstnancům společnosti o 1 500 Kč měsíčně tak, jak bylo
dojednáno na národní úrovni,“ přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, s tím, že těmto jednáním
předcházela jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci základních a místních odborových organizací v KZ.
Tato jednání byla podle jeho slov zahájena 12. prosince 2019 představením změn v oblasti odměňování pro rok
2020, schválených představenstvem společnosti, se snahou zaměstnavatele dosáhnout konsenzu k nastavení motivačního prvku v systému odměňování zaměstnanců společnosti. Strana odborů vyjádřila 23. prosince
2019 své výhrady a protinávrhy, kterými odmítla předložený návrh zaměstnavatele, a v průběhu následujícího
jednání 17. ledna 2020 předložila návrh dodatku kolektivní smlouvy, kterým požadovala navýšení mzdových
tarifů o 2 000 Kč pro nelékařské pracovníky – zdravotnické i nezdravotnické – a o 4 000 Kč pro lékaře. Tento
návrh dodatku kolektivní smlouvy byl předložen představenstvu společnosti, které k němu na svém jednání
dne 31. ledna 2020 přijalo nesouhlasné rozhodnutí.
„V návaznosti na uvedený vývoj situace, kdy vedení společnosti čelí odbory předloženému požadavku na navýšení mzdových tarifů o 2 000 Kč, respektive o 4 000 Kč, představenstvo společnosti souhlasilo s návrhem
zmíněného dodatku kolektivní smlouvy, který potvrdí navýšení tarifních mezd a dále umožní v případě jeho
uzavření garantovat pro všechny zaměstnance společnosti navýšení tarifní, to znamená zaručené části mzdy
o 1 500 Kč měsíčně,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák. „Se zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů budeme dále jednat 19. března na půdě Krajské zdravotní,“ sdělil předseda představenstva KZ, který spolu s generálním ředitelem KZ Ing. Petrem Fialou
a náměstkem pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Alešem Chodackim informovali o hospodaření, významných
investičních akcích a plánech na pořízení důležitých nových modalit zdravotnické techniky pro pracoviště v nemocnicích KZ:
•
•
•

Krajská zdravotní, a. s., v roce 2019 dosáhla kladného hospodaření, předběžný hospodářský výsledek je
4 miliony Kč.
Proinvestovaná částka (pořízený investiční majetek) za rok 2019 dosáhla výše bezmála 865,3 milionu Kč.
Podle investičního plánu počítáme v roce 2020 s celkovým objemem investic 1,12 miliardy Kč, přičemž
727 milionů Kč činí různé dotační tituly, zbývající částka je z vlastních zdrojů.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář Kardiologického oddělení
Nemocnice Na Homolce v Praze, při operaci v ústecké nemocnici

Zprava předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, prof. MUDr. Petr
Neužil, CSc., FESC a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala

Poděkování personálu nemocnic Krajské zdravotní, a. s.
PODĚKOVÁNÍ PRO PRIMÁŘE ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE NEMOCNICE TEPLICE MUDr. MOHAMMEDA GHALEBA
Vážený pane primáři,
dovolte, abych Vám poděkovala za velmi krásný a lidský přístup ke svým pacientům a také ke členům jejich rodin. Za všechny
Vám přeji především hodně zdraví, hodně úspěchů ve Vaší práci i v ostatním osobním životě.
Poděkování samozřejmě patří také personálu tohoto oddělení.
S úctou D. Pavlovičová, Teplice

PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE V NEMOCNICI DĚČÍN
Vážení přátelé, dovolte mi touto cestou poděkovat celému kolektivu gynekologické ambulance v Nemocnici Děčín. Dnes
jsem na tomto oddělení podstoupila jednodenní lehčí operativní zákrok pod narkózou. Nemocnici jsem navštívila opakovaně
cca po deseti letech, ale srovnávat nelze ani náhodou. Kolektiv již od příjmu až po propuštění byl velice příjemný a milý. Z celkové atmosféry je zřejmé, že všichni pracují bez stresu a ve výborné kolektivní pohodě. Velice jsem se zákroku obávala, ale
odcházela jsem v naprosté pohodě.
Zdravím a děkuji V. P.
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Na odděleních nukleární medicíny jsou nové laminární boxy,
špičkové vybavení slouží k aseptické přípravě radiofarmak

Přednosta neurochirurgické kliniky reprezentoval Krajskou
zdravotní na prestižní konferenci v Coloradu

V roce 2016 došlo na odděleních nukleární
medicíny v nemocnicích Krajské zdravotní
v Ústí nad Labem a v Chomutově k celkové rekonstrukci čistých prostor radiofarmaceutické laboratoře. Vizí do dalších let
bylo zakoupení moderních laminárních
boxů a výměna stávajících, již pomalu
dosluhujících. Tato vize byla naplněna
v únoru letošního roku, kdy byly pro obě
pracoviště zakoupeny laminární boxy splňující nejpřísnější parametry dle stávající
legislativy.

Světového neurochirurgického fóra, které
se konalo ve dnech 18.–21. února letošního roku v americkém státě Colorado, se
zúčastnil i prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Masarykova nemocnice a Nemocnice Chomutov

„Na tuto prestižní konferenci je tradičně
zvána malá skupina specialistů a lídrů
k otevřené a přímé diskuzi nad problémy současné neurochirurgie a neurověd.
Zvláštní pozornost je věnována novým
odvážným projektům, kontroverzím a nejnovějším technologiím, ale i komplikacím
a strategickým iniciativám včetně definování projektů, databází a mezinárodních registrů,“ uvedl prof. MUDr. Martin
Sameš, CSc.

Laminární boxy jsou z hlediska konstrukce, technického vybavení a ochrany před
ionizujícím zářením tím nejlepším možným
ve své třídě.
Laminární box je určen pro aseptickou
přípravu radiofarmak, jejichž příprava vyžaduje laminární proudění vzduchu pro
ochranu radiofarmaka před částicovou
a mikrobiální kontaminací. Zároveň chrání pracovníka a okolí před ionizujícím
zářením.

Mikrobiologický bezpečnostní box (MSC) třída II. EN 12 469:200 MB 180

OPROTI PŘEDCHOZÍMU LAMINÁRNÍMU BOXU JE NOVÝ
MB 180 VYBAVEN:
» dvěma stíněnými místy pro uložení 99mTc-generátoru s automatickým posuvem a výsuvem
na pracovní plochu,
» dvěma stíněnými místy pro radioaktivní odpad,
» ionizační komorou pro měření aktivity s automatickým posuvem na pracovní plochu,
» posuvným olověným sklem větší šířky pro
ochranu pracovníků před ionizačním zářením,
» ochranným stíněním na stěnách a pod pracovní
deskou,
» osvětlením s možností regulace jeho intenzity,
» pracuje v režimech, které automaticky nastaví
cílové parametry boxu pro danou činnost: klidový
stav, provoz, údržba,
» odchýlení od bezpečnostních hodnot je signalizováno akusticky a opticky,
» mikroprocesorová jednotka informuje o stavu provozu boxu a zobrazuje rychlost laminárního proudění v pracovním prostoru, tlakovou
ztrátu filtrů, počet provozních hodin filtrů, počet
provozních hodin UV zářiče, počet dnů do příští
kalibrace.

Laminární box MB 180, vlevo laminární box MB 120
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Marcela Mauxová, DiS., farmaceutický asistent
Věra Bucharová, farmaceutický asistent
Oddělení nukleární medicíny MNUL, o. z.
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Na letošní 4. neurochirurgické fórum bylo
pozváno 28 odborníků ze všech kontinentů. Velkou poctou bylo pozvání ústecké neurochirurgie. Prof. MUDr. Martin
Sameš, CSc., na fóru prezentoval čerstvý
soubor 65 pacientů po intravenózní a mechanické trombektomii s tandemovou
stenózou karotidy. Jedná se o celosvětově

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta
ústecké neurochirurgické kliniky

Profesor Jacques Moret z Paříže při diskuzi
nad konkrétním případem

velmi aktuální problematiku při rozvoji endovaskulárních intervencí při léčbě
mozkové mrtvice.

léčebných postupů v oblasti mozkové mrtvice,“ doplnil přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

„V České republice, a zvláště v Ústeckém
kraji se provádí nejvíce intervencí na 1 milion obyvatel na světě. Zároveň Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., provádí
rutinně karotické operace. Tímto propojením obou oborů neurologie – radiologie
a neurochirurgie – se současný soubor
pacientů spolupodílí na tvorbě nových

Čestným hostem fóra byl profesor Jacques
Moret z Francie, významná osobnost,
zakladatel a tvůrce řady postupů při endovaskulární léčbě mozkových aneuryzmat (remodelace, balon asistovaný coil
aneuryzmat).
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Zdravotníci Emergency čelí největšímu náporu při epidemiích
Masarykova nemocnice

Zdravotníci Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., čelí každodenně velkému náporu pacientů. Nejhorší situace je při epidemiích.
Nejinak tomu je při výskytu onemocnění Covid-19 v Ústeckém kraji.
Primářka oddělení MUDr. Jana Bednářová
uvedla, že první březnový týden, kdy byly
zveřejněny první tři případy onemocnění
Covid-19 v České republice, vyšetřili nebo
ošetřili 670 pacientů. „Největší nápor
s 239 nemocnými zaznamenali zdravotníci
interních ambulancí. Z tohoto počtu bylo
nutno hospitalizovat 15 pacientů. Personál úrazové ambulance ošetřil celkem
235 nemocných, kdy šest z nich muselo
být hospitalizováno,“ doplnila primářka.
Kromě pěti ambulancí, zákrokového sálku
a sádrovny má emergency lůžkovou část.
„Expektační lůžka, na která jsou ukládáni
pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje
od samého začátku monitoraci – léčbu,
musel využít personál u 152 nemocných.
Akutní lůžka, určená zejména pro příjem

těžce poraněných či dalších pacientů ohrožených na životě, jsme využili ve 26 případech,“ doplnila ke statistice MUDr. Jana
Bednářová.
Pacienti nyní v souvislosti s onemocněním Covid-19 nepřicházejí ani nepřijíždějí
na emergency. „Personál emergency má
zcela jasné pokyny, jasné algoritmy, kam
pacienty s podezřením či s onemocněním
Covid-19 směrovat (to znamená na infekční oddělení), či jak je při souvislosti s jinou chorobou ošetřovat. Současně práci
personálu urgentního příjmu komplikují
četné dotazy ať už telefonické či přímé
v souvislosti s tímto onemocněním (jedná
se o pobyty v nejrůznějších zemích, o příbuzné, o známé, o kontakty, jak a kde...).
Pacienti často nedbají pokynů, že se mají

obracet na telefonické linky určené výskytu Covid-19 (pozn. red. +420 736 233 176
od 7.00 do 17.00 hodin), chovají se nezodpovědně, jsou schopni až po návštěvě
několika ambulancí ve zdravotnickém zařízení přiznat pobyt v ohrožené destinaci
a vůbec si neuvědomují, a nechtějí si uvědomovat, bezohlednost a nezodpovědnost svého chování,“ řekla primářka.
Největší nápor zaznamenal personál Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
na konci roku, kdy řada praktických nebo
odborných lékařů uzavřela své ordinace
z důvodu čerpání dovolené. „Poslední prosincový týden jsme ošetřili nebo vyšetřili
více než 880 pacientů. Jde o rekordní číslo
v historii našeho zdravotnického pracoviště,“ dodala MUDr. Jana Bednářová.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Všeobecná sestra Kristýna Cempírková: Jsem ráda, že pracuji
pro KZ, protože podporuje začínající zdravotníky

Nemocnice Děčín

Každý rok nastupují do nemocnic Krajské
zdravotní, a. s., mladí lékaři a lékařky,
kteří během vysokoškolského studia využili podporu Nadačního fondu Krajské
zdravotní, a. s., (NFKZ) ve formě stipendia.
S jakými ambicemi, cíli a očekáváními přicházejí na své první pracoviště? I to nám
v rozhovoru pro Infolisty prozradila jedna
z nich, Kristýna Cempírková, DiS., která
pracuje na oddělení centrálních operačních sálů děčínské nemocnice.

Proč jste se rozhodla pro práci
v nemocnici Krajské zdravotní? Jak dlouho
v KZ pracujete?
Nemocnici Děčín jsem si vybrala proto, že
je v místě mého bydliště a 5 let jsem tam
absolvovala praxi, proto jsem znala její
prostředí a kolektiv. V KZ pracuji 1,5 roku.

Proč jste přešla z interny na COS?
Vždy bylo mým cílem pracovat na COS, ale
chtěla jsem získat zkušenosti i z interny.
A ve své práci na COS jsem se skutečně našla. Jsem ráda, že pracuji pro KZ, protože
podporuje začínající zdravotníky a dále je
všestranně rozvíjí.

Studovala jsem na VOŠ v Ústí nad Labem
a stipendium jsem využívala ve 2. a 3. semestru, tzn. 2 roky.

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

V čem vám stipendium nejvíce ulehčilo?
Všeobecná sestra Kristýna Cempírková

Zástupce přednosty KAPIM byl jmenován docentem

Masarykova nemocnice

MUDr. Roman Škulec, Ph.D., byl po úspěšné obhajobě habilitační práce na téma
„Vybrané patofyziologické a klinické aspekty u náhlé zástavy oběhu" na Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
jmenován docentem pro obor chirurgie.
Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., je
od roku 2015 zástupcem přednosty pro
vědu a výzkum na Klinice anesteziologie,
perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM)
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Intenzivní a urgentní medicínou se docent MUDr. Roman Škulec, Ph.D., klinicky
i experimentálně zabývá 15 let. Výzkumně
se zaměřuje zejména na problematiku náhlé zástavy oběhu, časné poresuscitační
intenzivní péče a využití ultrasonografie
v urgentní a intenzivní medicíně.
Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., graduoval v roce 1996 na 2. lékařské fakultě
UK Praha. Atestaci z vnitřního lékařství
získal v roce 1999, atestaci z kardiologie
v roce 2004 a atestaci z urgentní medicíny a medicíny katastrof v roce 2011.
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jsem si pořídila starší auto a ulehčila jsem
si život studijní a současně i pracovní.

Kde jste studovala a jak dlouho jste
stipendium NFKZ využívala?

Dojížděla jsem z Děčína a doprava s přestupy a jízdní řád byly problém. Ze stipendia

Generální ředitel Krajské zdravotní a sestra chomutovské
nemocnice jsou Osobnostmi Ústeckého kraje

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., na jednotce intenzivní péče KAPIM

Titul Ph.D. získal v roce 2014 prací na téma
„Vliv terapeutické mírné hypotermie na vybrané patofyziologické a klinické děje
po náhlé zástavě oběhu“ na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
K jeho publikační činnosti patří stovky
zvaných i původních sdělení na domácích i mezinárodních kongresech v Evropě
a USA, více než 100 publikací v domácí

i zahraniční odborné literatuře či kapitoly ve dvanácti odborných monografiích.
Za vědeckou činnost v problematice náhlé
zástavy oběhu byl v roce 2012 oceněn Stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu
České republiky.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

www.kzcr.eu

Společná fotografie všech oceněných – cenu získali generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala a všeobecná sestra chomutovské neurologie Kateřina Vaníčková

Novými osobnostmi Ústeckého kraje za rok 2019 prestižní čtenářské ankety jsou v kategorii Podnikání a management generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Petr
Fiala a v kategorii Dobrý skutek všeobecná sestra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., Kateřina Vaníčková. Oba zástupci KZ si ocenění
převzali 19. února 2020 v Zahradním domě v Teplicích. Nad akcí převzal záštitu hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Oceněným poblahopřál k prestižnímu ocenění předseda představenstva KZ Ing. Jiří
Novák. „Panu generálnímu řediteli Ing. Petru Fialovi děkuji za úsilí a péči, se kterou
odvádí svoji práci. Díky jeho manažerským
schopnostem se daří představenstvu společnosti plnit vize, které si předsevzalo.
Příkladem mohu uvést, že dnes již všechna
zdravotnická pracoviště napříč našimi nemocnicemi spolu úzce spolupracují, což je
velký přínos pro pacienty z Ústeckého kraje a přilehlých spádových oblastí, kterým
se dostává v našich zdravotnických pracovištích péče na všech úrovních. Zdravotní
sestra z chomutovské nemocnice Kateřina
Vaníčková je záchranou lidského života
příkladem pro všechny. Velmi mě těší,
že zaměstnanci společnosti se pravidelně umisťují na předních příčkách ankety,
kdy o vítězi nerozhodují jen odborníci, ale
i laická veřejnost,“ řekl Ing. Jiří Novák, který získal v roce 2015 tuto cenu v kategorii
Podnikání a management za osobní přínos
rozvoji 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.
Generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala při
této příležitosti uvedl: „Musím poděkovat jedinému akcionáři – Ústeckému kraji
za investiční podporu i představenstvu
pod vedením Ing. Jiřího Nováka, jehož zásluhou se KZ stala zdravou, prosperující
a dynamicky se rozvíjející společností.
Umístění v CZECH TOP 100, získání Národní ceny České republiky nebo akreditace
ve všech našich nemocnicích jsou jasným
vzkazem pro obyvatele regionu, že se jim
ve zdravotnických pracovištích KZ dostane
kvalitní péče. Poděkování patří také všem
zaměstnancům, bez jejichž každodenní
usilovné práce bychom získaná ocenění
těžko obdrželi.“

nemocnice, získání titulu Osobnost Ústeckého kraje pro rok 2019 v kategorii Dobrý
skutek velmi potěšilo. „Chci poděkovat
všem, kteří mě nominovali a posílali mi
hlasy. Moje profese je všeobecná sestra.
Osobně si myslím, že jsem nic výjimečného neudělala. Musím hlavně poděkovat
své kolegyni Lence Řeháčkové, která vytáhla zhrouceného muže z auta. Já jsem
poté mohla začít s resuscitací. Také děkuji
všem, kteří mi v danou chvíli se záchranou
pomáhali, jak chomutovským strážníkům,
tak policistovi v civilu,“ řekla skromně Kateřina Vaníčková.
V předchozích letech uspěli v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje MUDr. Karel
Edelmann, Ph.D., MUDr. Jan Schraml, Ph.D.,
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Jana
Dušánková, MUDr. Josef Liehne z ústecké
Masarykovy nemocnice a z teplické nemocnice MUDr. Marta Vachová.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Kateřinu Vaníčkovou, všeobecnou sestru
neurologického oddělení chomutovské
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V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se konal pátý ročník
konference Bez laboratoře se neobejdete

Krajská zdravotní pokračuje v pořádání seminářů k péči
o pacienty s cévní mozkovou příhodou v akutní fázi

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,
uspořádalo pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., již
5. ročník odborné konference s názvem „Bez laboratoře se neobejdete“. Konference, která se uskutečnila v kinosále mostecké nemocnice, se tradičně věnuje poznatkům z oborů biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou v této nemocnici
spojeny do jednoho oddělení laboratorního komplementu.

Komplexní cerebrovaskulární centrum
(KCC) při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
pořádá pro zdravotníky semináře k péči
o pacienty s cévní mozkovou příhodou
(CMP) v akutní fázi. Po prvním semináři,
který se konal začátkem listopadu loňského roku v mostecké nemocnici, přednášel
ještě ve stejném měsíci celý tým iktového
centra v Nemocnici Děčín. V letošním roce
se první seminář uskutečnil v Nemocnici
Teplice.

Nemocnice Most

Odborný program přinesl množství přednášek, které obsáhly celou řadu aspektů problematiky práce v laboratořích
a jejích výsledků. V letošním ročníku si
účastníci konference vyslechli přednášky
např. na téma Profesionální využití glukometrů v Nemocnici Most, o. z., PHI – marker agresivity nádoru prostaty, Nádorové
markery – využití, limitace, interpretace,
Imunohistochemické metody v průkazu
krevních skupinových vlastností ABo systému v tkáních či Alkohol a drogy u dětí – teorie, praxe a naše zkušenosti.
„Počet 160 účastníků konference ukazuje,
že pořádat takové akce určitě má smysl.
Těší mě, že jsou tady mezi námi i studentky
mostecké střední zdravotnické školy. Oddělení laboratorního komplementu zdejší
nemocnice bychom mohli definovat jako
oddělení, které nespí, protože se snaží rozvíjet, nabízet ve všech oborech laboratorní
diagnostiky stále více kvalitnější služby
a spolupracovat s dalšími laboratořemi.
Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod
mosteckého oddělení laboratorního komplementu za jejich práci děkuji,“ pozdravil
v úvodu účastníky mostecké konference,

i jménem předsedy představenstva Ing. Jiřího Nováka, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
Odbornými garanty konference byly
MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
„Mohli jsme vyslechnout kvalitní odborné
přednášky, které také letos měly vysokou
úroveň. Jsem ráda, že jsme mezi přednášejícími mohli přivítat i kolegy z Fakultní
nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Plzeň a z Pardubické nemocnice. Velmi jim
děkuji za to, že přijali naše pozvání a vážili cestu do Mostu, aby se s námi podělili o své odborné zkušenosti a znalosti
ze svých oborů laboratorní diagnostiky.
Za pět let konání konference se snažíme,
aby v jejím programu byly zastoupeny
přednášky z odborností, které obsahuje
náš laboratorní komplement. Toto úsilí se
nám dařilo v předchozích ročnících naplňovat a myslím si, že tomu tak bylo i letos.

Pátý ročník odborné konference přilákal do kinosálu mostecké nemocnice na 160 účastníků,
v popředí primář ústeckého oddělení klinické biochemie MUDr. Jan Špička, MBA
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Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

Děkuji všem, kteří se na přípravě a úspěšném průběhu podíleli,“ zhodnotila letošní
konferenci Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.
Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z., poskytuje akutní lůžkovou,
neakutní lůžkovou i ambulantní péči
ve spádové oblasti okresu Most s přesně
definovaným spektrem akutních, rutinních
a specializovaných vyšetření. Oddělení je
ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie vybaveno nejmodernější
přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní
toxikologie byl v loňském roce doplněn
o kapalinový chromatograf s hmotovou
spektrometrií v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje. Rozvíjí
se nový úsek klinické farmacie.
Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která
provádí biochemická, hematologická,
imunologická, sérologická, toxikologická
a mikrobiologická vyšetření pro spádovou
oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z., byla 1. září 2018 otevřena nová
odběrová místnost v Litvínově.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

www.kzcr.eu

Krajská zdravotní

Cílem seminářů je proškolení personálu v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
(KZ). V přednáškách se účastníci dozvídají
jak o logistice péče, sesterském zajištění v akutní fázi, tak o možnostech terapie
z pohledu neurologa, intervenčního radiologa a neurochirurga. Ke slovu se též
dostávají specialisté z oboru kardiologie
a logopedie. Seminář se kromě jiného zaměřuje na zlepšení péče u akutní CMP hospitalizovaných pacientů.
V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL) proběhne seminář
9. června 2020 v prostorách Vzdělávacího institutu KZ a ve stejný den bude

a zdravotnických záchranářů, která probíhá
v KCC již třetím rokem v rámci kurzu Iktová
sestra ve spolupráci s neziskovou iniciativou Angels. Většina personálu emergency
(kde probíhá příjem téměř všech pacientů s CMP) a neurologického oddělení je
v současnosti proškolena.

Zleva vedoucí lékař KCC MUDr. Ing. David
Černík, Ph.D., MBA, Bc. Petra Janoušová,
Bc. Kateřina Bělinová a přednosta
radiologické kliniky MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

následovat již třetí ročník charitativního
běhu Čas je mozek v parku na Severní
Terase.
KCC touto aktivitou navazuje na intenzivní edukaci zdravotních sester

Do konce roku 2019 byla Masarykova nemocnice se 36 absolventy z celkového
počtu 150 držitelů certifikátu z celé České republiky v této aktivitě jednoznačným
lídrem. Stojí za zmínku, že v rámci vyšších
nároků na kvalitu poskytované péče o CMP
zde v MNUL, jako v jediné nemocnici, je
podmínkou získání certifikátu nejen absolvování online kurzu se závěrečným testem,
ale je vyžadována i písemná zkouška před
komisí.
Správně fungující logistika, zajištění
pacienta a poskytnutí včasné terapie
v akutní fázi CMP je pro život a budoucí
soběstačnost pacienta rozhodující. Proto je na kvalifikaci personálu kladen velký
důraz.
Bc. Kateřina Bělinová, KCC
Emergency MNUL, o. z.

XV. Ústecký den ošetřovatelství pořádaný VOŠZ a SŠZ

Masarykova nemocnice

Za laskavého přispění Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která poskytla prostory
VIKZ, a s podporou firmy Helago a nakladatelství Grada se dne 28. 1. 2020 konal již patnáctý ročník tradiční konference ošetřovatelství, jejímž garantem je Mgr. Eva Fridrichová,
odborná učitelka ústecké zdravotnické školy.
Letos bylo hlavním cílem konference představit novinky v chirurgických oborech, což
erudovaně zprostředkovali MUDr. Jan Rejholec a MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM.
Ve svých příspěvcích přiblížili výhody robotické chirurgie, která v sobě spojuje klady
klasického a laparoskopického přístupu,
a která je i přes svou větší finanční náročnost ve výsledku komfortnější a výhodnější pro pacienta. Představili její indikace jak
v obecné chirurgii, tak v urologii, a možnosti pro další rozvoj jejího využití.

Dále zazněly přednášky např. na téma stres
managementu nebo cvičení paměti. Firma
Helago představila v rámci konference své
výukové a simulační modely, nakladatelství Grada věnovalo knihy do tomboly, která tuto poutavou a přínosnou konferenci
zakončila.
Celý
program
je
k
nahlédnutí
na www.uldenosetrovatelstvi.webnode.cz.

Méně známou oblast mikrochirurgie, endodoncii, přiblížil ve svém příspěvku
MDDr. Moravčík, který současně představil
zajímavé kazuistiky.
Velmi informativní byl také příspěvek
Ing. Bradáčové, která hovořila o zatím

málo využívaném, ale velmi potřebném, laboratorním vyšetření antiagregační léčby.
Na konkrétních kazuistikách doložila jeho
důležitost s ohledem na počty pacientů
s touto medikací a upozornila na možné komplikace při jejím nesprávném
nastavení.

Mgr. Alexandra Kramářová
Mgr. Květa Fischerová
Vedoucí hematologické laboratoře
KZ, a. s. – MNUL, o. z., Ing. Pavla Bradáčová
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Sympozium u příležitosti uvedení nových stomických výrobků

Nebojím se poskytnout první pomoc

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s vámi
podělila o poznatky ze sympozia, které se
konalo ve dnech 27.–28. 1. 2020 v Praze.

Ve čtvrtek 5. března se uskutečnil 1. ročník regionální soutěže s názvem „Nebojím
se poskytnout první pomoc“ pro čtyřčlenná družstva žáků základních škol. Soutěž
uspořádala Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
p. o ve spolupráci s Obchodním centrem
Chomutovka a Zdravotnickou záchrannou
službou Ústeckého kraje za podpory partnerů a sponzorů soutěže.

Nemocnice Most

Největším přínosem pro mě byly kazuistiky
kolegyň, které nám touto cestou předaly celou řadu poznatků nejen ze svého
pohledu, ale i z pohledu svých pacientů
na všechny nově uvedené stomické sáčky s konvexní podložkou a nahlížecím
okénkem.
Neméně zajímavou událostí v bohatém
programu sympozia byla přednáška pana
primáře chirurgického oddělení z Městské
nemocnice v Ostravě MUDr. Tomáše Mrázka, který nám přiblížil problematiku komplikovaných stomií ze svého lékařského
pohledu. Byť se zaobírám problematikou
stomických pacientů 20 let, stále si člověk
uvědomuje, že je potřeba se tomuto oboru
kontinuálně věnovat a vzdělávat se. Učíme se nejen od lékařů, kolegyň, zástupců
firem, ale mnohé zkušenosti získáváme
i od samotných pacientů.

Družstva musela prokázat teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti první
pomoci a samozřejmě i týmovou spolupráci. Na žáky z osmi základních chomutovských škol čekala čtyři stanoviště – kvíz
znalostí a modelové situace, kde museli
zvládnout kardiopulmonální resuscitaci,
ošetření zlomenin a zástavu krvácení. Figuranti měli reálně namaskovaná zranění,
výkony soutěžních družstev hodnotili zdravotničtí záchranáři a celá soutěž probíhala
za běžného provozu Obchodního centra
Chomutovka.

Urostomický sáček

Během přednášek nás zástupci společnosti Convatec postupně provedli nově
doplněným portfoliem svých produktů,
seznámili nás s odlišnostmi a zdůraznili
přednosti těchto výrobků. Představili nám
zkušenosti kolegyň ze zahraničí, kde byly
tyto produkty uvedeny na trh.

Pro veřejnost, žáky základních škol i hosty
soutěže byl připravený doprovodný program. V přízemí obchodního domu bylo
možné si vyzkoušet kardiopulmonální
resuscitaci nebo použití automatického
externího defibrilátoru za přítomnosti
mluvčího ZZS Ústeckého kraje Prokopa
Voleníka, DiS. Odborné učitelky ze zdravotnické školy společně se žáky 3. a 4.
ročníku oboru vzdělání Zdravotnický asistent měřili krevní tlak, index tělesné hmotnosti a edukovali o správném mytí včetně

Původní jednodílné výpustné sáčky s tvrdou konvexní podložkou nahradí výpustné
sáčky s různými stupni tvrdosti konvexní
podložky, od měkké až po tvrdší. Konvexní
podložka přináší pacientovi komfort a flexibilitu. Zajistí požadovaný tlak v okolí stomie a zároveň pomůže minimalizovat riziko podtékání stolice a moči pod podložku.
Oproti původním sáčkům mají nové sáčky navíc nahlížecí okénko, které umožní
pacientům snadnější nalepování sáčku
a kdykoliv kontrolu stomie jak ošetřujícímu personálu, tak pacientovi. Nový filtr
minimalizuje zápach a nafukování sáčku.
Konvexní podložka má hydrokoloidní lepicí hmotu, která je ke kůži velmi jemná
a nedráždí ji. Sáčky se vyrábí ve třech šířích
konvexity, s různými hloubkami konvexity
a tvrdostí konvexity.
Sáčky jsou vhodné, pokud má pacient v peristomálním okolí nerovnosti, nebo je stomie v úrovni břišní stěny, je vpadlá nebo
v kožních řasách. Je vhodná pro obézní
pacienty s ochablým břišním svalstvem či
pokud je ústí stomie na jejím okraji a není
ve středu stomie. Pocit jistoty a bezpečí
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V balení jsou dva adaptéry k napojení nočního
sáčku

pacientovi umožní postranní ouška k připevnění přídržného pásku. Konvexita podložky napomáhá lepšímu přilnutí podložky
sáčku ke kůži. Pacientovi zjednodušuje
péči o stomii, zabraňuje poškození peristomální kůže a zvyšuje kvalitu života. Tyto
sáčky jsou určeny pro různé typy stomií,
pro různé tělesné křivky stomiků a přizpůsobí se i jejich různým životním aktivitám.
Každá stomie je jiná a každý stomik je
jedinečný. Proto je velmi důležité pomoci pacientovi vybrat vhodnou pomůcku,
na kterou se bude moci za každé situace
spolehnout.

Soutěžící byli rozděleni do čtyřčlenných družstev

možnosti vyzkoušet si ve speciálním boxu,
zda má jedinec ruce správně umyté pomocí fluorescenční emulze a UV světla. Před
hlavním vchodem do OC Chomutovka byl
zaparkovaný nejnovější sanitní vůz a zájemci si ho mohli prohlédnout s výkladem
záchranářů. Soutěž se konala pod záštitou
Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého
kraje, Mgr. Milana Märce, náměstka primátora statutárního města Chomutov a Ing.
Petra Fialy, generálního ředitele Krajské
zdravotní, a. s. Hlavními partnery a sponzory soutěže byli Obchodní centrum Chomutovka, Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, Krajská zdravotní, a. s.,

Uzavřené sáčky s plochou podložkou jsou
k dostání ve třech velikostech

V závěru sympozia nám byly představeny
nové webové stránky společnosti Convatec
a jejich využití. Byly jsme firmou vyzvány
ke spolupráci společně s našimi stomickými klienty.
Sympozium, kterého se zúčastnilo na 140
kolegyň z celé republiky, poskytlo ideální
prostor k výměně našich poznatků a zkušeností v oblasti stomické problematiky.
Jana Hyklová, vrchní sestra
Chirurgické oddělení
Nemocnice Most, o. z.

www.kzcr.eu

Krajská zdravotní

Ústecký kraj, Severočeské doly, a. s., statutární město Chomutov a Levharti
Chomutov. Dárky do soutěže věnovaly obchody: kavárna Lagarto, lékárna Dr. Max,
drogerie Teta, Horoskop, Datart, knihkupectví Luxor a Scan Quilt. Mezi hosty soutěže byli zástupci Ústeckého kraje, Krajské
zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad
Labem a statutárního města Chomutov.
Zázemí poskytla herna Kulíškov.
Všichni soutěžící převzali účastnické listy
a drobné dárky. Na třetím místě se umístilo družstvo Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, druhé místo vybojovala Základní škola Chomutov, Březenecká 4679.
Vítězný tým neskrýval radost a nadšení
– Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s. r. o. Blahopřejeme, děkujeme
všem žákům za účast v soutěži a věříme,
že splnila svůj účel. Žáci umí něco nového,
životně velmi důležitého, pomoci druhým
a nebojí se zasáhnout. Zároveň všichni
doufáme, že nabité dovednosti nebudou
muset ve svém životě prokazovat. Jak zmínil tiskový mluvčí ZZS pan Voleník, správné zvládnutí předlékařské první pomoci
znamená pro nemocného nebo zraněného
zvýšenou šanci na život. Nebojte se tedy
první pomoc poskytnout!
Mgr. Marcela Malíková, Vedoucí učitelka
Střední zdravotnické školy v Chomutově

Kromě praktických dovedností žáci museli prokázat i vědomosti ze zdravovědy
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Gynekologická poradna primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D.

HLEDÁME
DOBROVOLNÍKY

Nemocnice Chomutov

Na dotazy pacientek odpovídá primář Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Nechtěný únik moči (inkontinence) se
u žen objevuje se stoupajícím věkem velmi
často, epizodu takového úniku zažije více
než 50 % žen. Důvodů je mnoho, základní
příčinou je těhotenství a porod. V mládí
většinou tělo dokáže tyto poruchy kompenzovat a k demaskování dochází v době
hormonálních změn, tedy v přechodu. Často jsou potíže spojeny s obezitou, ale není
to nutné pravidlo.

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Určitě je možné valnou většinu těchto potíží léčit a vyléčit, nebo alespoň zmírnit. Důležité je obrátit se na správné lékaře. Tyto
potíže léčí urolog nebo urogynekolog. Je

Bude dobré, pokud se obrátíte na svého
praktického lékaře nebo na svého gynekologa, měl by vás nasměrovat ke správným odborníkům. Pokud máte problém
svěřovat se s tímto intimním problémem,
můžete se i bez doporučení obrátit přímo na naši ambulanci. Urogynekologie je
obor, na který se specializujeme již léta
a poskytujeme komplexní léčbu.
prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

nebo
B.Th. Luboš Čapek, DiS.
tel.: 604 224 330

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.
Oddělení sídlí v budově D chomutovské nemocnice. Skládá se ze 2 standardních
stanic – oddělení gynekologie a porodnického oddělení; porodního sálu a 7 ambulantních pracovišť. Gynekologie disponuje 27 a porodnické oddělení 18 lůžky.

MUDr. Jindřiška Pössnickerová
vykonává funkci primáře Nefrologické ambulance
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

od 1. 3. 2020

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
od 1. 3. 2020

Bližší informace naleznete
na webu:
www.kzcr.eu
Pro pacienty/Informace pro
pacienty/Dobrovolnická
činnost

MUDr. Kateřina Kotherová
vykonává funkci primáře Nefrologicko-dialyzačního
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z.
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placená inzerce

Píšu za sebe, ale i za svou maminku. Je
mi 40 let, mé mamince 67 let. Poslední
dobou jsem začala mít problémy s nechtěným únikem moči, hlavně při sportu. Nechci kvůli tomu ale přestat sportovat. Ptala jsem se své maminky, ta mi potvrdila, že
má tyto potíže také, kromě toho musí „běhat“ každou chvilku. Bojím se, že dopadnu také tak. Opravdu je to normální a není
možné tento problém řešit? Na koho se
můžu obrátit?

nutné říci, že není únik jako únik a existuje
několik typů inkontinence. Některé se léčí
rehabilitací, jiné léky a často je nutné přistoupit k operačnímu řešení. Vše je závislé
na typu inkontinence.

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

K

sever.rozhlas.cz

22

kRAJSKÁ-ZDRAVOTNÍ-MAGAZÍN.indd 1

www.kzcr.eu
16.5.2018 9:07:08

23

Postup při mytí rukou

MYJTE SI POUZE VIDITELNĚ ZNEČIŠTĚNÉ RUCE, JINAK POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI!
Doba trvání celé procedury: 40−60 vteřin

0

1

Navlhčete si ruce vodou.

3

2

Aplikujte dostatek mýdla na pokrytí
celého povrchu rukou.

4

Třete pravou dlaní o levý hřbet ruky se
zaklesnutými prsty a naopak.

6

5

Třete dlaní o dlaň se zaklesnutými prsty.

7

Krouživým pohybem třete levý palec
v sevřené pravé dlani a naopak.

9

Ruce si pečlivě osušte ručníkem
na jedno použití.

Třete ruce dlaní o dlaň.

Třete hřbety prstů o druhou dlaň
se zaklesnutými prsty.

8

Obousměrnými krouživými pohyby
třete sevřený prsty pravé ruky levou
dlaň a naopak.

Opláchněte si ruce vodou.

10

11

Použijte ručník k zastavení kohoutku.

Nyní jsou Vaše ruce čisté.

Vydáno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2009 pod názvem How to handwash
© World Health Organization 2009
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace udělil Ministerstvu zdravotnictví ČR právo k překladu dokumentu do českého jazyka. Ministerstvo zdravotnictví ČR plně zodpovídá za českou verzi dokumentu. Česká verze.
© Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2011

Květen 2009

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 Tereza Komanová, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

