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Vážení čtenáři Infolistů,
letos je tomu čtyřicet pět let, co mostecká nemocnice
začala sloužit veřejnosti. Od roku 2014 prochází proměnou,
a to díky podpoře představenstva KZ, a. s., kdy došlo
k rekonstrukci pavilonů (zateplení hlavních budov, výměna
oken a rekonstrukce střech) včetně optimalizace vnitřních
prostor. Cílem bylo vytvořit po stránce technické, vizuální,
funkční a hygienické optimální prostředí pro pacienty i personál. Vše s jediným
cílem – poskytování zdravotní péče na profesionální úrovni.
Bylo zřízeno nové oddělení NIP/DIOP, ambulantní pohotovostní péče pro děti
a dorost včetně přístupové cesty, došlo k výstavbě velkokapacitního parkoviště
pro zaměstnance a tím k uvolnění parkovacích míst pro pacienty. Dále byla
zřízena nová lékárna – volný prodej s přímým vstupem v budově A (poliklinika)
– a nově byla vybudována i nutriční ambulance.
S rokem 2018 a 2019 přišlo mnoho revitalizačních změn v oblasti výstavby,
rekonstrukce a dalšího plánování v rámci investičních akcí KZ, a. s. Dětské
odborné poradny, které jsou součástí dětského a dorostového oddělení, byly
přestěhovány z budovy A do zrekonstruovaných prostor v budově C v 1. patře.
Poradny jsou rozděleny podle odborností na alergologickou, kardiologickou,
neurologickou, rizikovou a nefrologickou. Dále byly zrekonstruovány chirurgické
ambulance v budově A ve 2. patře. Toalety pro pacienty ve vstupní hale budovy B
a A byly zrekonstruovány systémem anti vandal. Nově bylo vybudováno
oddělení lůžkové rehabilitace spolu s ambulancemi a prostory pro vodoléčbu
v budově ONP Zahražany. Neurologické ambulance byly přestěhovány z budovy
A do nových prostor v budově B v 7. patře včetně zázemí pro personál.
Rok 2020 je pro Nemocnici Most dalším rokem inovací. Na začátku letošního
roku jsme zahájili provoz magnetické rezonance. Plán zřízení iktového centra se
postupně stává skutečností a výstavba byla již zahájena. Cílem je poskytovat
obyvatelům Mostecka nejvyšší možnou specializovanou neurologickou péči.
Současně je nutno dodat, že poskytování kvalitní zdravotní péče souvisí s počtem
zdravotnického personálu, kterého je v současné době nedostatek.
Jedná se o obrovskou kvalitativní změnu, nicméně ji nechápeme jako konečnou.
Máme ještě mnoho dalších projektů a představ, jakým směrem by se měla
nemocnice ubírat a tuto perspektivu chceme realizovat. Za podporu děkujeme
představenstvu KZ, a. s., v čele s předsedou Ing. Jiřím Novákem, managementu
společnosti a také vedení Ústeckého kraje.
Chci poděkovat všem nelékařským pracovníkům, kteří pracovali a trpělivě plnili
své povinnosti při poskytování zdravotní péče často v nelehkých podmínkách,
při zachování chodu oddělení v průběhu rekonstrukcí a stavebních prací,
při nedostatku personálu a také v současné době, kdy čelíme jako celý svět
neviditelnému nepříteli.
Je potřeba si udržet profesionální přístup, pozitivní mysl a pracovní elán.
Mgr. Šárka Gregušová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.
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Primář MUDr. Pavel Dlouhý o koronaviru: Výhodou Ústeckého
kraje je skutečnost, že má velké a technicky i personálně
dobře vybavené infekční oddělení v ústecké nemocnici
Masarykova nemocnice

Jak byla ústecká nemocnice připravena
na nový koronavirus?
Výhodou Ústeckého kraje je skutečnost, že
má velké a technicky i personálně dobře
vybavené infekční oddělení v Masarykově
nemocnici. Je umístěno v samostatném
moderním pavilonu v dolní parkové části
areálu na Bukově. Objekt prošel díky podpoře Ústeckého kraje v letech 2006–2007
komplexní rekonstrukcí a byl vybaven
zdravotnickou technikou. Zmodernizovány
byly příjmové ambulance, specializované
vyšetřovny (ORL, EEG, EKG, ultrazvuk, fibroskopie, stacionární a pojízdný rentgen),
operační sál, jednotka intenzivní péče
(15 lůžek), dvě lůžkové stanice (2x 30 lůžek) a výukové centrum s posluchárnou.
Pacienti jsou umístěni v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích s vlastním záchodem a sprchou. Na budově jsou již
zdálky viditelné ochozy, které jsou určeny
pro návštěvy. U nemocných s infekčním
onemocněním, které vyžaduje izolaci, zůstává návštěva na ochozu a komunikuje
s pacientem přes okno. U nemocných, kteří nemohou být zdrojem nákazy, vstupuje
návštěva z ochozu balkónovými dveřmi
přímo na pokoj. Vnitřní prostory budovy
jsou pak uzavřeny a přístupné jsou pouze
pro pacienty a personál. Na oddělení pracuje téměř 100 zdravotníků. Celý objekt
je do značné míry soběstačný a oddělený
od zbytku nemocnice, což je zvláště nyní
velkou výhodou.

Masarykova nemocnice měla jedny
z prvních pacientů s COVID-19. Poté
se nějaký čas zdálo, že nárůsty nejsou
zdaleka takové jako jinde v ČR. Čím to je?
První případy byly z Děčínska a Litoměřicka, souvisely s jarními prázdninami a návratem rodin z lyžařských zájezdů v Itálii.
V dalších týdnech se vraceli lidé z prázdnin
a z lyží i v dalších okresech po celé republice. A pak se centrum epidemie přesunulo
do Prahy a Středočeského kraje – nejspíše
díky vyšší koncentraci osob a častému využívání MHD a taxíků.

První nakažení pacienti v MNUL byli
také prvními vyléčenými. Je v tom nějaký
konkrétní postup, nebo v tomto případě
hraje roli jen čas?

Primář infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý

K tomu, aby mohl být pacient prohlášen
za vyléčeného, musí splňovat dvě podmínky. Alespoň 3 dny nesmí mít žádné
příznaky infekce (horečku, kašel, potíže
s dechem apod.). Pak podstupuje testy
na přítomnost viru – pokud jsou dvakrát
negativní, ukončíme izolaci a může se
vrátit do normálního života, samozřejmě
s respektováním omezení, která platí pro
celou republiku. Vylučování viru ale může
někdy trvat až 4 týdny a kontrolní stěry
jsou u některých nakažených opakovaně
pozitivní. To je také důvod, proč ve statistikách přibývají „uzdravení“ jen pomalu.

Čím je pro vás, jako primáře infekčního
oddělení, koronavirus specifický? Jak
se liší od infekčních nemocí, které
standardně řešíte? Lze to nějak srovnávat
se žloutenkou či třeba s úplavicí, kterou
v Ústí řešíme poměrně často?
Původci hepatitidy A nebo úplavice se
vylučují stolicí a způsobují typické „nemoci špinavých rukou“. Jsou více vázané
na prostředí a na osoby s nižším hygienickým standardem, vyskytují se často u dětí.
Koronavirus se přenáší vzduchem jako kapénková nákaza a tím více připomíná virus
spalniček. Nakažlivost je relativně vysoká,
a proto musí mít nakažený člověk roušku (aby neohrozil své okolí) a zdravotníci
respirátor (aby ochránili nos a ústa jako
vstupní brány infekce). Koronavirus navíc
přežívá dosti dlouhou dobu v zevním prostředí. Lze ho přenést rukama (proto rukavice, ochranné pláště) a nakazit se přes oči
a sliznice (proto ochranné brýle či štíty).
V současné epidemii je náročné zejména
oblékání, nošení a svlékání ochranných
pomůcek, práce v nich není vůbec příjemná a pro personál je každá směna velmi
náročná. Problém představuje také velká spotřeba těchto pomůcek a celosvětové problémy se zásobováním. Druhou

zvláštností je atmosféra strachu a obav
mezi lidmi (včetně zdravotníků) a dlouhý
proud negativních informací, které tyto
obavy ještě stupňují a mnohé lidi psychicky vyčerpávají. Také zájem sdělovacích
prostředků je mimořádný – zejména v počátku epidemie tábořily televizní štáby
v okolí budovy a třeba převoz pacienta se
odehrával v podstatě v přímém přenosu.

Jak současná situace změnila chod vašeho
oddělení?
Stále se musíme postarat o pacienty s nejrůznějšími infekčními chorobami z celého
Ústeckého kraje, pokud to jejich stav vyžaduje. Hlavní náplní jsou ale nyní samozřejmě nemocní s akutní respirační infekcí
a podezřením na SARS-CoV-2. Přibývá také
postupně pacientů s prokázaným onemocněním COVID-19, kteří vyžadují léčbu v nemocnici, a to včetně intenzivní péče.

Jak vnímáte vlnu solidarity, kterou
v posledních dnech a týdnech projevuje
řada lidí? Obrací se na vás lidé s nabídkou
pomoci?
Jsme vděčni za všechny krásné vzkazy,
slova podpory a uznání i nabídky pomoci.
Využili jsme také dobrovolníků a skvělých
mediků.

Co vám současná epidemie vzala a dala?
Tak určitě jsme přišli o volný čas a odpočinek, s našimi rodinami se skoro nevidíme, všichni musíme jet naplno. A co nám
dala? Naučili jsme se mnohem více chválit a děkovat. Skvělým lékařů, sestřičkám
i sanitářům v první linii. Externistům, kteří
nám zde pomáhají – sestrám a lékařům
z dětské kliniky, z KAPIM, kožního oddělení, interny, z rentgenu a dalších oborů. Ale
také týmu Mgr. Olgy Mučicové v lékárně,
který se stará o zásobování a shání, kde se
dá. Vedení Krajské zdravotní v čele s Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem za podporu a rychlé řešení problémů.
Našim hygieničkám v čele s Mgr. Danou
Vaculíkovou za pomoc a rady, jak se chránit. Pracovníkům dopravy, údržby, nákupu a dalších provozů, bez nichž bychom
nemohli fungovat. Těm všem děkujeme
a přejeme hodně sil do dalších týdnů.
ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Ošetřovatelství pohledem hlavní sestry mostecké nemocnice
Nemocnice Most

Snímek polikliniky (budova A) mostecké nemocnice po revitalizaci v roce 2015

Ošetřovatelství a medicína jsou velmi úzce
spjaty. Ošetřovatelství jako činnost zaměřená na pomoc nemocným existovalo
od nejstarších dob. Základy filozofie v ošetřovatelství položila Florence Nightingale.
Vycházela z praktických zkušeností. Své
poznatky a zkušenosti s ošetřováním nemocných publikovala v roce 1859 v knize Poznámky o ošetřovatelství, která byla
určena nejen sestrám, ale všem, kteří se
starají o nemocné. Jejím cílem bylo definovat ošetřovatelství jako vědu a umění
a poskytnout všeobecná pravidla pro praxi a pro rozvoj ošetřovatelství. Zdravotní
péče se orientovala především na nemoc
a nemocniční péči. Ošetřovatelství se soustředilo na techniku výkonů a biologickou
stránku lidského těla.

Je třeba si uvědomit, že práce ve zdravotnictví je týmová, kdy v komplexu péče doplňuje jeden druhého a jeden na druhého
se musí stoprocentně spolehnout. Každý
člen zdravotnického týmu má svoji nezastupitelnou úlohu. Hlavním posláním lékařské a sesterské profese je všestranná
péče o zdraví člověka v oblasti prevence
onemocnění, v době nemoci, rekonvalescence a pomoci na konci života.
Zdravotnický tým je složen ze zdravotnických pracovníků s různým odborným vzděláním a různou kvalifikací. Patří sem lékaři,
sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuti, fyzioterapeuti a ergoterapeuti, radiologičtí asistenti, psychologové, ošetřovatelé, sanitáři a další profese. Organizace

práce, činnosti a zodpovědnost každého
pracovníka je dána kompetencemi jednotlivých profesí. Všichni členové zdravotnického týmu mají jeden společný cíl a tím je
zdravý a spokojený pacient.
Součástí zdravotnického týmu je ošetřovatelský tým. Kompetence a získávání
kvalifikace jednotlivých ošetřovatelských
profesí jsou popsány v legislativě, a to
v zákoně č. 96/2004 Sb. a ve vyhlášce
č. 424/2004 Sb. Ošetřovatelská péče je
soubor odborných činností zaměřených
na udržení, podporu a navrácení zdraví
a také na uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného.
Od všech zdravotníků se očekává kontinuální vzdělávání po celé profesní období.

že sestra má na starosti skupinu pacientů
na celém oddělení, o které se komplexně
stará, nebo poskytují funkční péči, kdy se
sestra stará o jednotlivé výkony, například
podávání léků, provádění převazů na celém oddělení, a v neposlední řadě primární
péči, kdy jedna sestra (často spolu s praktickou sestrou) poskytuje kompletní péči
malé skupině hospitalizovaných pacientů
v ošetřovatelské jednotce. Sestra zaujímá
v týmu významné místo. Je nejbližší spolupracovnicí lékaře ve všech složkách léčebně preventivní péče. Tráví s pacientem ze
všech členů zdravotnického týmu nejvíce
času. S rozvojem lékařství a ošetřovatelství narůstá v práci sester samostatnost
spojená s větší kompetentností a zároveň
s větší zodpovědností.
Praktická sestra je absolvent střední zdravotnické školy, studijního oboru ukončeného maturitou. Je přímý poskytovatel
základní ošetřovatelské péče. Plní ošetřovatelský plán, sleduje fyziologické funkce
a stav pacientů, pečuje o vyprazdňování,
provádí hygienickou péči, rozděluje stravu,
provádí rehabilitační ošetřovatelství, odebírá biologický materiál, vede dokumentaci a pod odborným dohledem všeobecné
či diplomované sestry podává léčivé přípravky, připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům a podílí se
na chodu oddělení. To je pouze zlomek činností, které praktická sestra provádí.
Z pohledu managementu lze rozdělit činnost sestry ve zdravotnickém zařízení
podle toho, na jaké manažerské pozici
pracuje. Hlavní sestra, v jiném zařízení jako náměstkyně pro ošetřovatelskou
péči či ředitelka ošetřovatelské péče, je
vysokoškolsky vzdělaná sestra, která je
součástí vrcholného managementu nemocnice. Metodicky řídí činnost vedoucích

KALEIDOSKOP OŠETŘOVATELSKÝMI PROFESEMI
Zdravotní sestra (všeobecná, diplomovaná, dětská, praktická), absolventka
univerzitního vzdělávacího programu (bakalářské nebo magisterské), dále sestry
specialistky (absolventky pomaturitního
specializačního studia v určitém oboru),
sestry diplomované (absolventky vyšší
zdravotnické školy) a sestry praktické se
základní kvalifikací získanou na střední
zdravotnické škole. Výhodou práce sestry je její rozmanitost. Sestra nalézá své
uplatnění v různých oblastech zdravotně
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sociální péče. To, co vyhovuje jedné sestře, může být pro druhou sestru náročné
Kaleidoskop,
česky
krasohled,
který
pomocí
soustavy
zrcadel a barevných
tělísek vytváří neopakovatelné obrazce při
pohledu proti světelnému zdroji.

a stresující. Sestra své uplatnění nachází
v ambulantních provozech, v nemocnicích,
v sociálních službách, v hospicové péči,
v terénních službách nebo ve školství či
v administrativě.
Všeobecná a diplomovaná sestra je přímou poskytovatelkou ošetřovatelské péče.
Poskytuje základní nebo specializovanou
ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Sestry v lůžkových
zařízeních poskytují péči skupinovou, tzn.,

www.kzcr.eu

Sanitáři a sanitářky musí absolvovat dvouměsíční akreditovaný kvalifikační kurz

nelékařských zdravotnických pracovníků
a kontroluje kvalitu poskytované ošetřovatelské péče v nemocnici. Vrchní sestra
oddělení zastupuje střední ošetřovatelský management v nemocnici. Podílí se na chodu celé
kliniky nebo oddělení a zodpovídá za kvalitu poskytované
ošetřovatelské péče na klinice
nebo oddělení. Staniční sestra je
vedoucí sestrou ošetřovací jednotky
či stanice. Řídí práci nelékařského zdravotnického a pomocného personálu stanice
a kontroluje kvalitu poskytované péče.
Mezi nižší zdravotnické pracovníky patří
ošetřovatelé či ošetřovatelky, kteří absolvují tříletý vzdělávací program v oboru
ošetřovatel, realizovaný na středních zdravotnických školách nebo ve vybraných zdravotnických pracovištích. Podílí se na poskytování základní nebo specializované

ošetřovatelské péče. Provádí hygienickou
péči u pacientů, pomáhají při podávání
stravy pacientům, pečují o vyprazdňování
pacientů, měří fyziologické funkce,
doprovází pacienty na odborná
vyšetření či ošetření, podílí se
na činnostech zajišťujících provoz oddělení a pod přímým vedením všeobecné sestry asistují
při ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech.
Další skupinou pomocníků v ošetřovatelské péči jsou sanitáři a sanitářky, kteří
musí absolvovat dvouměsíční akreditovaný kvalifikační kurz realizovaný převážně ve zdravotnickém pracovišti nebo
na střední zdravotnické škole. Sanitář pod
odborným dohledem všeobecné, diplomované sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka pečuje o hygienu prostředí,
pomáhá při podávání stravy pacientům,
transportuje biologický a zdravotnický materiál, manipuluje s prádlem, doprovází
a převáží pacienty na vyšetření, provádí
technické manipulace s lůžkem, podílí se
na hygienické péči o pacienta, pečuje o vyprazdňování pacientů, provádí polohování
pacienta, mechanickou očistu a dezinfekci
pomůcek a přístrojů atd. Vše souvisí s odborností a specializací oddělení, kde sanitář či sanitářka pracuje.
A to je jen krátký pohled kaleidoskopem,
drobné střípky ošetřovatelských profesí, které vytváří obrazce, barevné, pevné, stabilní a vzájemně propojené, stejně jako všichni zdravotničtí pracovníci
v nemocnicích.

Porodní asistentka Mgr. Monika Trávníčková

Mgr. Šárka Gregušová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.
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Centra specializované péče: Centrum robotické chirurgie

Rozhovor s MUDr. Jindřiškou Pössnickerovou

Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., vznikla v únoru 2014 sloučením urologického oddělení a centra robotické
chirurgie. Součástí kliniky je také centrum robotické chirurgie, které řadíme mezi centra
specializované péče neuvedená ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR.

MUDr. Jindřiška Pössnickerová pracovala do 1. března v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice, o. z., kde se jí z pozice primářky podařilo úspěšně odstartovat provoz nefrologicko-dialyzačního oddělení. Od 1. dubna je MUDr. Pössnickerová primářkou Nefrologické ambulance Nemocnice Chomutov, o. z. Jménem vedení děkujeme paní primářce
za práci, kterou v Nemocnici Teplice odvedla a přejeme hodně úspěchů i do dalších dní.

Masarykova nemocnice

Přednostou kliniky a vedoucím centra robotické chirurgie je MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

V současné době má klinika urologie a robotické chirurgie celkem 41 lůžek, na kterých pracuje celkem 12 lékařů, 25 sester
a 5 sanitářů. Součástí lékařského týmu
jsou dva profesoři a jeden docent. Pět lékařů má vědeckou hodnost CSc. či Ph.D.
Základní činností kliniky urologie a robotické chirurgie je zdravotní péče o urologické pacienty nejen z okresu Ústí nad Labem,
ale také z celého regionu Ústeckého kraje.
V roce 2019 bylo ošetřeno 3 671 pacientů
při hospitalizaci a 12 166 ambulantních
pacientů. Klinika zajišťuje kompletní urologickou diagnostickou a léčebnou péči
o dospělé pacienty i akutní urologickou
péči o dětské pacienty ve spolupráci s oddělením dětské chirurgie. Spolupracuje
s gynekologicko-porodnickou klinikou
v oblasti urogynekologických výkonů. Zajišťuje urologickou péči o paraplegické pacienty s míšní lézí.
Na endoskopickém sálku bylo v roce 2019
provedeno celkem 2 841 operačních výkonů. Na sále „LERV“ bylo provedeno 316 výkonů. Na centrálních operačních sálech
bylo provedeno celkem 352 otevřených
a laparoskopických chirurgických výkonů
a 342 výkonů na robotickém systému. Kromě léčebné péče se klinika věnuje i výukové činnosti (pregraduální i postgraduální)
sester i lékařů. Klinika urologie a robotické
chirurgie byla také v roce 2019 řešitelem
několika klinických studií.
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Klinika urologie a robotické chirurgie je
jednou z nejmodernějších klinik v ČR, její
úroveň je srovnatelná s řadou předních
světových pracovišť. Dokladem toho je
vzrůstající rozsah náročných operačních
výkonů, rozvoj moderních operačních metod, ale hlavně množství spokojených pacientů. O profesionální úrovni svědčí řada
článků na urologické téma v českých i zahraničních časopisech.
Prioritou práce kliniky je poskytování špičkové péče pacientům. Klinika je zaměřena
na léčbu nemocných s urologickými nádory a tento trend bude pokračovat. Cílem

je vybudovat centrum poskytující komplexní péči o urologické malignity včetně
těch nejnáročnějších radikálních operací
nebo moderních diagnostických i miniinvazivních operačních metod. Nezbytným
předpokladem úspěchu v této oblasti je
úzká spolupráce s dalšími klinikami a odděleními jak Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, tak i okolních nemocnic, kterou se klinika snaží aktivně rozvíjet. Přes
jasné onkologické zaměření se klinika věnuje i léčbě neurogenních poruch mikce,
urolitiázy, infekčních urologických chorob
a urogynekologických potíží. Významnou
oblastí je andrologie a sexuologie.
Klinika urologie a robotické chirurgie je
pregraduálním výukovým pracovištěm
pro mediky a zdravotní sestry. Dále spolupracuje s ČLK i na postgraduální výuce
lékařů. Posláním kliniky je i účast na výuce
studentů lékařských univerzitních fakult
(Plzeň, Hradec Králové…) a studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. I nadále
usiluje o jejich zapojení do každodenní
činnosti kliniky, což jim umožní kontakt
s pacienty i získání základních praktických
dovedností.
Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku
MZ ČR ze srpna 2006 vydáním zprávy o síti
onkologické péče v ČR podpořilo aktivity modernizující odbornou péči, v tomto
případě péči onkologickou. Šlo o zprávu
ohlašující restrukturalizaci oboru zevnitř,
postupem velmi propracovaným a vynikajícím způsobem prosazovaným. Na rozdíl
od ostatních specializací je onkologická
péče konglomerátem odborné péče zajišťované třemi obory: chirurgií, radiologií
a klinickou onkologií, tedy operací, zářením a farmakoterapií. Proto se hned, jak to
bylo možné stala klinika urologie a robotické chirurgie součástí Centra komplexní
onkologické péče KZ, a. s.
Součástí kliniky je také centrum vysoce
specializované onkourologické péče, které
řadíme mezi centra vysoce specializované
péče uvedená ve Věstníku MZ ČR. Toto centrum si představíme v některém z dalších
vydání časopisu Infolisty.
MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM
Klinika urologie a robotické chirurgie
UJEP a MNUL

Nemocnice Teplice a Nemocnice Chomutov
Jak hodnotíte kvalitu nefrologickodialyzační péče v KZ?
Nefrologie v KZ je v dobrých rukách plně
kvalifikovaných nefrologů s dlouholetou
praxí.

Dialýze se věnujete už více než 25 let. Jak
se obor za dobu vaší praxe změnil?
Nefrologie jako celá medicína se stále
rozvíjí, nové technologie a nové léky dávají stále nové možnosti. Biopsie ledviny
zpřesňují diagnózu onemocnění ledvin
a umožňují přesnější zacílení léčby.
Rozšířila se síť dialýz, nové technologie
umožňují individuální přístup k náhradě
funkce ledvin podle potřeb pacienta. Díky
novým lékům můžeme nahrazovat endokrinní funkce ledvin.
MUDr. Jindřiška Pössnickerová v rozhovoru s předsedou představenstva KZ Ing. Jiřím Novákem

Jak jste spokojena s oddělením, které se
vám povedlo rozjet v Nemocnici Teplice?
Nefrologicko-dialyzační oddělení v Teplicích bylo vybudováno KZ po odchodu
firmy Braun z nemocnice. Rozjížděli jsme
ho s malým počtem zaměstnanců. První
začala pracovat nefrologická ambulance a od října 2019 i dialyzační středisko.

Zajistili jsme péči o pacienty v chronickém
programu i o akutní pacienty hospitalizované v nemocnici.
Od 1. 3. 2020 je primářkou MUDr. Kateřina
Kotherová. Je navýšen počet sester. Ty jsou
nyní průběžně zaškolovány. Navýšení personálu umožňuje rozšíření dialyzačního
programu.

Veliký rozvoj zaznamenala transplantologie díky novým lékům, které brání odmítnutí transplantovaného orgánu. Rozvinul
se program transplantací orgánu z živého
dárce, zkřížené transplantace.

Jaké jsou vaše další úkoly v KZ?
Dále budu pracovat v nefrologické ambulanci v Chomutově. Další plány ale nejsou
nyní v době pandemie prioritní.
ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
V loňském roce v červnu jsem vzhledem k náhlému zhoršení svého zdravotního stavu musel absolvovat náročnou operaci mozku ve Vaší nemocnici, a vzhledem ke komplikacím hned dvakrát za sebou, 18. a 20. června, včetně postižené ruky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za naprosto úžasnou, profesionální a po všech stránkách vynikající práci všech Vašich ošetřujících lékařů, sester a ostatního personálu.
Přestože to pro mne byla velmi traumatizující a těžká doba, dnes už vzpomínám jen na to dobré, co mne celou dobu pomáhalo
a drželo nad vodou. Bylo to jednání a chování všech lidí kolem mne, ať už dokonalá a přesná práce operatérů MUDr. Hynka Zítka
a MUDr. Andreje Kalanina, jejich asistentů MUDr. Aleše Hejčla a MUDr. Romana Mišička, anestezioložek MUDr. Věry Vondrákové
a MUDr. Apoleny Geršlové, tak i instrumentářek Ireny Holzknechtové a Aleny Bolkové, sálových sester Jitky Tomášové a Bc. Barbory Jizerové. Vstřícné jednání projevili i sanitáři Tomáš Radek a Lukáš Dodok. Dále sestrám a personálu neurochirurgie.
Operace hlavy byla sama o sobě velmi náročná a jako pacient jsem musel překonávat velké problémy a bolesti, ovšem téměř
stejnou měrou pro mne byl frustrující stav mé ruky, protože jako výtvarník na volné noze jsem plně závislý na tom, aby nejen
hlava, ale i ruka byly plně funkční.
Oba Vaše týmy vedené MUDr. Zítkem a MUDr. Kalaninem se o mne postaraly nad jakoukoli představu – ani nemohu věřit tomu,
jak dobře a rychle jsem se opět dal do pořádku. Stejně tak nemohu vyjádřit dostatečně svou vděčnost a poděkování všem, kdo
se na tom podíleli a dali mi šanci na opět normální, zdravý život.
Prosím Vás, pane řediteli, abyste všem za mne vyjádřil poděkování a přání mnoha štěstí, úspěchu a radosti, a i to, aby vydrželi
ve svém přístupu a byli tak pro Vaši nemocnici, a hlavně pro další pacienty takovou pomocí jako pro mne.
Děkuji. Břetislav Čejka

V Krajské zdravotní nyní operuje
nejmodernější robot v České republice

www.kzcr.eu
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Ortopedie je dvanáctou klinikou Univerzity J. E. Purkyně
a Krajské zdravotní v ústecké nemocnici

Masarykova nemocnice

Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Univerzitu
Jana Evangelisty Purkyně spojuje od 1. dubna 2020 již dvanáct klinik. Nově k současným jedenácti klinickým pracovištím přibyla Ortopedická 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. Jejím přednostou se stal MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Kolektiv zdravotníků Ortopedické kliniky UJEP a MNUL

„Krajská zdravotní a ústecká univerzita
dlouhodobě usilují o to, aby se ústecká
Masarykova nemocnice stala nemocnicí
univerzitního typu. Ustavování klinik jako
společných pracovišť je v současnosti tou
správnou, logickou cestou, jak mohou obě
strany toto úsilí naplňovat. Objekt Fakulty
zdravotnických studií ústecké univerzity
navíc v budoucnu bude přímo v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, což

je jeden z mnoha dalších kroků směřujících k prohloubení vzájemné spolupráce,“
uvádí Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Spolupráce Krajské zdravotní s Fakultou
zdravotnických studií ústecké univerzity začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky – kardiologická a neurochirurgická. „O pět let později
k nim přibyla gynekologicko-porodnická

klinika a rok nato dalších pět klinik – dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Klinika
ORL a chirurgie hlavy a krku byla slavnostně ustavena v září 2017. V roce 2018 se
k nim přidala radiologická klinika a neonatologická klinika. Ortopedie je tak už dvanáctým klinickým pracovištěm v ústecké
nemocnici. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na tom, že dvanáctá klinika
v Masarykově nemocnici může vzniknout,
a za dlouholetou a kvalitní spolupráci
s univerzitou a Fakultou zdravotnických
studií,“ doplňuje Ing. Petr Fiala, generální
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Ustavení každé kliniky považujeme
za velmi důležité, protože naši studenti
a studentky mají možnost uplatnit své poznatky získané studiem přímo v praxi zde
v Masarykově nemocnici nebo v dalších
nemocnicích Krajské zdravotní. Chci poblahopřát panu doktoru Novotnému, který
se stal přednostou ortopedické kliniky.
Přeji mu hodně úspěchů při řízení kliniky
a všem zaměstnancům hodně spokojenosti v práci. Naší fakultě a celé klinice přeji
úzkou spolupráci při přípravě studentů,“
říká děkan Fakulty zdravotnických studií
UJEP doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Představení Ortopedické kliniky Krajské zdravotní
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Ortopedická 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.,
je nadregionálním pracovištěm se spádem
více než 1 milion obyvatel.
Zajišťuje komplexní konzervativní a operační terapii onemocnění a některých traumat pohybového aparátu dětí a dospělých.
Hlavním úkolem pracoviště je endoprotetický program. Provádíme primární kloubní
náhrady kyčelního, kolenního, ramenního a hlezenního kloubu, a to v indikacích
spektra degenerativních onemocnění,
nádorových onemocnění a traumat. Revizními výkony řešíme kompletní spektrum
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endoprotetických komplikací jak našeho
pracoviště, tak formou superkonziliární
spolupráce s jinými pracovišti Ústeckého
kraje.
Druhým nosným programem ortopedické
kliniky je spondylochirurgie. Kromě ošetření traumat, zánětů a nádorů páteře se
pracoviště zabývá dynamickými systémy
a mobilními náhradami meziobratlových
disků. V roce 2019 jsme odoperovali 219
spondylochirurgických pacientů. Z hlediska spondylochirurgie zajišťujeme dále nepřetržitou konziliární službu pro všechna
pracoviště Ústeckého kraje.
V podoboru dětské ortopedie zajišťujeme
screeningový program vývojové dysplazie kyčelního kloubu a dále konzervativní
a chirurgickou terapii jak vrozených, tak

získaných onemocnění pohybového aparátu u dětí. Zajišťujeme konziliární spolupráci pro některá lůžková a ambulantní
ortopedická pracoviště v Ústeckém kraji.
V terapii specifických a závažných onemocnění pohybového aparátu dětí spolupracujeme se specializovanými pediatricko-ortopedickými pracovišti ve FN Motol
a v Nemocnici Na Bulovce.
V podoboru onkologické ortopedie spolupracujeme v konsensu s doporučenými
postupy u primárních kostních nádorů se
specializovanými onko-ortopedickými pracovišti ve FN Motol a v Nemocnici Na Bulovce. U sekundárních kostních nádorů
jsme navázali užší spolupráci s Onkologickým oddělením Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., ve smyslu předoperačního, pooperačního a paliativního

www.kzcr.eu

plánování a aplikujeme aktualizované doporučené terapeutické onko-ortopedické
algoritmy České společnosti pro ortopedii
a traumatologii.
Zbylé spektrum ortopedické terapie poskytujeme v rozsahu, který náleží krajskému
ortopedickému pracovišti.
Pod vedením ortopedické kliniky funguje
tkáňová banka využívaná také neurochirurgickou klinikou a Klinikou úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.

VÝZKUM
Ortopedická klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem, o. z., je spolu s Ortopedickou klinikou Nemocnice Na Bulovce a s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR zapojena
do řešení dvou grantových projektů, které
se zabývají ultrastrukturou pojivových tkání u Pes Equinovarus a u Dupuytrenovy
kontraktury. Výsledky tohoto výzkumu jsou
s vynikajícím ohlasem přijímány na nejdůležitějších světových ortopedických
sympoziích.
Pro
ilustraci příspěvky
našeho pracoviště:
2018 – Novotny
et al., přednáška
na SICOT 2019,
Montreal, Canada
2019 – Novotny et
al., přednáška + poster na EPOS 2019,
Tel Aviv, Israel
2019 – Novotny et
al., přednáška + poster na SICOT 2019,
Muscat, Oman

Spolu s Fakultou zdravotnických studií
UJEP má ortopedická klinika dva projekty,
z toho jeden grantový. Oba projekty jsou
zaměřeny na analýzu chůze u pacientů
po elektivní implantaci různých typů totálních endoprotéz kyčelního a kolenního
kloubu.
Na ortopedické klinice probíhají dvě multicentrické mezinárodní klinické studie.
Ve spolupráci s oddělením sportovní medicíny pak jedna česká klinická studie.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Ortopedická klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., se od loňského roku
podílí na výuce Fakulty zdravotnických
studií UJEP, kde zajišťuje výuku předmětu
anatomie pro obor všeobecné ošetřovatelství a předmětu fyziologie pro obor všeobecné ošetřovatelství, porodní asistentka,
fyzioterapie a ergoterapie. Klinika je akreditovaným pracovištěm II. typu pro obor
specializačního vzdělávání lékařů – ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Na stanicích
ortopedické kliniky
vykonávají
praxi
studenti lékařských
a nelékařských zdravotnických oborů.
Sesterský management zajišťuje výuku sanitářů v rámci
sanitářského kurzu
Masarykovy
nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.
Ortopedické
oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.,
získalo díky vedení
Krajské zdravotní, a. s., a Fakulty zdravotnických studií UJEP možnost transformace
v ortopedickou kliniku. Tohoto kroku si velmi vážím a jsem na něj jako ústecký patriot
i náležitě pyšný. Z pozice přednosty kliniky
věřím, že přesto, že jsme mezi 11 zkušenějšími klinikami benjamínkem, podaří se
nám důslednou, cílevědomou a poctivou
prací mezi těmito špičkovými pracovišti
prosadit a přispět do mozaiky špičkové
medicíny na severu Čech.

Přednosta ortopedické kliniky s oceněním
Lester Lowe SICOT Award světové ortopedické
asociace SICOT

(Udělena
Lester
Lowe SICOT Award
2019 za prezentaci výsledků výzkumu,
který je financován Interní grantovou podporou Krajské zdravotní, a. s.)

2020 – Novotny et al., přijatá přednáška
+ poster na EPOS 2020, Porto, Portugal
Výsledky této mezioborové spolupráce
ortopedických pracovišť a Akademie věd
České republiky jsou také dobře akceptovány podstatnými zahraničními periodiky.
V roce 2019 jsme publikovali článek v Journal of Orthopaedic Research. V březnu letošního roku nám byl přijat článek v (pro
americké ortopedy kultovním) Journal of
Paediatric Orthopaedics.

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
přednosta kliniky
Ortopedická klinika UJEP a MNUL

MUDr. TOMÁŠ NOVOTNÝ, Ph.D.
Současné zařazení:
• Přednosta, Ortopedická 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.
• Odborný asistent, Katedra ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
• Externí vědecký pracovník, Ústav
histologie a embryologie, 2. lékařská
fakulta Univerzity Karlovy v Praze
• Externí vědecký pracovník, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
Vzdělání:
2004–2010 – 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika
2010–2018 – Postgraduální doktorské
studium, Biologie a patologie buňky,
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Česká republika
2012–2013 – EPOS-EFORT BAT – Výukový modul Evropské společnosti dětské ortopedie, Ortopedická nemocnice
Speising, Vídeň, Rakousko
2017 – Atestace Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Ocenění:
• Duben 2010 – Cena za nejlepší pregraduální výzkumnou práci, 2. lékařská
fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Česká republika
• Prosinec 2019 – Lester Lowe
SICOT Award. International Society of
Orthopaedic Surgery and Traumatology
(SICOT)
Členství ve společnostech:
• 2010–dosud – Česká anatomická
společnost
• 2010–dosud – Česká histo-cytochemická společnost
• 2010–dosud – Česká společnost pro
ortopedii a traumatologii
• 2014–dosud – European Paediatric
Orthopaedic Society (EPOS)
• 2018–dosud – International Society
of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)

9

4/20

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

Informace z jednání představenstva společnosti

PLÁNY OVLIVŇUJE PANDEMIE KORONAVIRU

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ PODLE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 VYKAZUJE KLADNÉ HOSPODAŘENÍ
Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se daří držet pozitivní trend vývoje, jak dokládá výsledek hospodaření
společnosti za rok 2019. Akciová společnost, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně,
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, mohla díky svému rozvoji a investiční podpoře Ústeckého kraje v posledních šesti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky, ale opakovaně také mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti. Vyplývá to
z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2019, kterou projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 27. března 2020 a také ze zprávy o hospodaření společnosti k 31. 12. 2019,
kterou již dříve představenstvo na svém jednání projednalo. I pro rok 2020 bylo vedením společnosti
v rámci projednání a schválení finančního a investičního plánu stanoveno vyrovnané hospodaření.
Už nyní je ale zřejmé, že hospodaření za letošní rok výrazně ovlivní aktuální pandemie koronaviru.
„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je zisk ve výši 4 434 975,58 Kč, přičemž celkové náklady činí 7 995 117 145,33 Kč, celkové výnosy činí 7 999 552 120,91 Kč. Plánovaný výsledek hospodaření – zisk ve výši 314 435,00 Kč – byl zlepšen o 4 120 540,58 Kč. Výsledek hospodaření společnosti je
opět kladný, což se nám daří již několik let a což považuji za veliké pozitivum a příslib do dalších let.
Všem zaměstnancům společnosti děkujeme,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.

Plán pro letošní rok přitom už nyní výrazně ovlivňuje panující pandemie nemoci COVID-19 způsobené koronavirem. „Problém se samozřejmě týká všech nemocnic, které platí zaměstnance a přitom omezují plánovanou péči, jež tvoří velkou část příjmů proplácenou zdravotními
pojišťovnami. Důležitou roli hraje i významně zvýšený nákup ochranných pomůcek, které teď stojí třeba i násobky původní hodnoty. To vše
bude nutné řešit ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví a nepochybně to ovlivní i finanční plány,“ upozornil Ing. Petr Fiala.
VÝROČNÍ ZPRÁVU PROJEDNALA DOZORČÍ RADA A SCHVÁLILA VALNÁ HROMADA

Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2019 včetně účetní závěrky projednala dne 30. března 2020 rovněž dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. „Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření a činnosti společnosti v roce 2019 v rámci výroční zprávy a k obsahu výroční
zprávy nemá výhrady. Navrhla Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady, ji schválit,“ konstatoval
PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc., předseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.
Rada Ústeckého kraje v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a. s., dne 1. dubna 2020 schválila předloženou Výroční zprávu KZ
včetně účetní závěrky za rok 2019.
redakce Infolistů
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.

Vedení Krajské zdravotní oceňuje pracovní úsilí zaměstnanců
v boji s onemocněním COVID-19
Krajská zdravotní

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ SE ZAŘADILA MEZI EKONOMICKY NEJSTABILNĚJŠÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE

V loňském roce se navíc Krajská zdravotní, a. s., podle hodnocení CZECH TOP 100 zařadila mezi ekonomicky nejstabilnější firmy v České
republice a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Ziskem prestižních ocenění se povedlo navázat
na úspěch v roce 2018, kdy společnost získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. „V roce 2019 obdržela prestižní ocenění Národní cena kvality České republiky ‚Organizace způsobilá pro program Excelence‘ a mezinárodní certifikát ‚Committed to
Excellence 2 Star‘. V ocenění vidí vedení společnosti odměnu za systematickou práci představenstva a managementu, kterou od roku 2014
naplňují stanovené vize a cíle. Navíc od roku 2019 jsou všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní
akreditovanými zdravotnickými zařízeními na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. Po akreditaci
nemocnic v Děčíně a Ústí nad Labem v roce 2018 ji v roce 2019 získali také v Mostě, Chomutově a Teplicích,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., dále zdůraznil, že cílem Krajské zdravotní, a. s., je dosáhnout vyrovnaného hospodaření
i v dalších letech. Cíle společnosti se nijak nemění a jejich naplňování je nadále pro představenstvo a management Krajské zdravotní, a. s.,
prioritou: „Udržet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, do modernizace přístrojového vybavení – to
jsou pro nás zásadní úkoly také pro letošní rok. Objem aktuálně plánovaných investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2020 činí více než 1,1 miliardy Kč. Stejně jako v předchozích letech jsou významné investice plánovány do všech pěti
nemocnic. V současnosti probíhá realizace rozsáhlého projektu dobudování urgentních příjmů. Již v listopadu 2018 se podařilo otevřít
zcela nový urgentní příjem v teplické nemocnici. Postupně přibyla pracoviště magnetické rezonance v chomutovské, mostecké a děčínské
nemocnici, kde byl také vybudován nový interní příjem a rekonstruováno pracoviště gastroenterologie. V Teplicích jsme připravili zcela nový
pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a ARO. Pokračuje intenzivní příprava na investiční akce stejného významu v dalších
nemocnicích Krajské zdravotní. Ústeckou Masarykovu nemocnici čeká výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními. Nový pavilon bude sloužit zejména pro kardiocentrum, dále pak pro centrální operační sály, KAPIM a oddělení hrudní chirurgie. Dostavbu děčínské nemocnice, která je naplánována v několika etapách, zahájí stavba nového pavilonu emergency
včetně centrálních operačních sálů a jednotek intenzivní péče. A také v nemocnici v Chomutově chystáme rozsáhlou investiční akci, kterou
bude výstavba nového pavilonu pro emergency, anesteziologicko-resuscitační oddělení a nové operační sály.“
SPOLEČNOST BUDE NADÁLE USILOVAT O STABILIZACI ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU

Za nesmírně důležité považuje vedení Krajské zdravotní, a. s., odměňování zaměstnanců. „Rozhodnutí představenstva zajišťuje nárůst
zaručené tarifní části mzdy pro každého zaměstnance společnosti o 1 500 Kč měsíčně s platností od 1. 4. 2020. Osobní náklady rostly
i v roce 2019 a díky zvýšení stabilizačního příspěvku si polepšily všeobecné sestry v třísměnném nepřetržitém provozu, navýšení mezd se
dočkali také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek získaly sestry
v jednosměnném provozu. I letos budeme usilovat o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme nadále využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., s podporou stipendijního programu Ústeckého kraje. Na začátku roku 2020 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2019/2020 s možností opět získat
stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, farmaceut, všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská
sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant a praktická sestra (zdravotnický asistent). V oblasti
poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří získání statutu centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici poté, co se podařilo zprovoznit kardiochirurgické pracoviště. Jak jsem již zmínil, připravujeme výstavbu nového pavilonu v ústecké
Masarykově nemocnici, kam přestěhujeme celé kardiocentrum,“ doplnil Ing. Jiří Novák.
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Vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na setkání s řediteli zdravotní péče nemocnic, které společnost spravuje, ve středu 11. března 2020 ocenilo pracovní úsilí zaměstnanců
v boji s onemocněním COVID-19. V nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích,
Mostě a Chomutově zdravotníci ve složité situaci zatím dobře zvládají nové úkoly v souvislosti se snahou orgánů ochrany zdraví zabránit šíření koronaviru mezi populací v ČR.

Generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala (vpravo) u třídicího stanu u ústecké Masarykovy nemocnice

„Situace se stále mění s tím, jak přibývají
pozitivní případy nového infekčního onemocnění. Všechna opatření, která jsou vydávána během těchto dní, je potřeba velmi
rychle a operativně zapracovávat. Krajská
zdravotní, a. s., jako největší lůžkové zdravotnické zařízení v České republice a zároveň s více než sedmi tisíci pracovníky
největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji,
musí jít příkladem a zabránit tak i případné panice. Ukázková profesionalita a vysoké nasazení všech zaměstnanců v první linii jsou obdivuhodné. Chtěl bych jim
všem poděkovat a povzbudit je do dalších
dní. Budeme to všichni bez rozdílu potřebovat,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Jak Ing. Jiří Novák připomněl, některá oddělení se potýkají s nárůstem absencí
zaměstnanců kvůli nařízené karanténě
po návratu z postižených oblastí, plošnému uzavření základních a středních škol,
které vláda České republiky vyhlásila
10. března.
„I přes tyto překážky všechny nemocnice
Krajské zdravotní poskytují péči v plném
rozsahu a bez omezení, což potvrdili i ředitelé zdravotní péče všech odštěpných
závodů,“ vyzdvihl předseda představenstva KZ s tím, že někteří zaměstnanci jsou
také součástí týmu, který společně se
Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje zajišťuje domácí odběr vzorků
na koronavirus.

„Všichni, kteří se podílejí nejen na realizaci opatření s epidemiologickou skutečností, s níž jsme se ještě nesetkali, si zaslouží
poděkování i obdiv k profesionálnímu přístupu. Máme před sebou velmi náročné
období, které bude dál důkladně prověřovat veškerý personál. Pandemický štáb
se schází každý den a o velkém pracovním
nasazení jeho členů se denně přesvědčuji. S ohledem na výtečné zvládnutí situace na začátku koronavirové infekce, které
předvedl tým jediného infekčního oddělení v Ústeckém kraji v čele s primářem
MUDr. Pavlem Dlouhým, jsem přesvědčen, že i další prověrky zvládneme,“ řekl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
Jak vyplynulo i z vyjádření ředitelů zdravotní péče nemocnic, Krajská zdravotní
i přes aktuální těžkou situaci poskytuje
péči v plném rozsahu. „A to je velmi důležité. Kromě koronaviru se naši zdravotníci
musí věnovat veškeré ostatní léčbě, aby
nebylo ohroženo zdraví pacientů, zdravotníků a ani občanů v Ústeckém kraji,“ dodal
Ing. Petr Fiala.
Od neděle 1. března, kdy se objevily první
případy, čelilo převážně Infekční oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., velkému
náporu dotazů jak od možných ohrožených pacientů, tak ze strany médií a bylo
velmi důležité ustát tlak a dodržet všechna
stanovená opatření přicházející z orgánů
ochrany veřejného zdraví, z Ústeckého kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR a vlády
ČR.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Výjimečný operační sál Krajská zdravotní zprovoznila
na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice

Opatření proti šíření koronoviru na snímcích z nemocnic

Krajská zdravotní

Masarykova nemocnice

Sál vybavený moderními technologiemi je připraven pro zákroky všech operačních oborů

Zrekonstruovaný operační sál funguje na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Modernizace této mezi infekčními odděleními v České republice výjimečné součásti byla dokončena ve zrychleném režimu
v minulých dnech. Krajská zdravotní, a. s., (KZ) tak reagovala na vývoj epidemiologické
situace kolem nákazy SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.
„Sál je vybaven moderními technologiemi,
připraven pro zákroky všech operačních
oborů. Celkové náklady na rekonstrukci
tohoto pracoviště a jeho vybavení dosáhly
2,5 milionu korun včetně DPH. Financování
akce zajistila Krajská zdravotní z vlastních
prostředků,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, který připomněl,
že vedení společnosti dlouhodobě usiluje
o kvalitní zázemí a vybavení zdravotnických pracovišť v každé z pěti nemocnic,
které společnost v Ústeckém kraji provozuje. „Dokončení rekonstrukce sálu
na infekčním oddělení bylo ale, zcela pochopitelně, v posledních dnech prioritou,“
zdůraznil.
„Dokončením této rekonstrukce byla nyní
završena revitalizace infekčního pavilonu, který již dříve prošel díky investiční
finanční podpoře Ústeckého kraje kompletní rekonstrukcí. Jsem přesvědčen, že
zrekonstruovaný sál pomůže nejen zdravotníkům na infekčním oddělení, kteří jsou
v posledních dnech a týdnech vystaveni
ohromnému tlaku a pracovnímu napětí
a kterým bych i tímto za jejich práci chtěl
poděkovat,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ.
Na infekčním oddělení v ústecké nemocnici pracuje téměř 100 zdravotníků. „Celý
objekt je do značné míry soběstačný a oddělený od ostatních částí nemocnice, což

12

je zvláště nyní velkou výhodou. S 75 lůžky patří ústecké pracoviště mezi největší
infekční oddělení v České republice. Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči
v celém rozsahu oboru přenosných nemocí
pacientům všeho věku, od novorozenců
po dospělé. Na jednotce intenzivní péče
hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími
stavy včetně těch, kteří potřebují náhradu

životních funkcí umělou plicní ventilací.
Zrekonstruovaný sál byl připravován pro
výkony u pacientů se závažnou infekcí,
kteří vyžadují operaci, a jejich transport
do jiných pavilonů nemocnice by byl spojen s rizikem šíření nákazy,“ uvedl primář
oddělení MUDr. Pavel Dlouhý.
redakce Infolistů

O INFEKČNÍM ODDĚLENÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
– MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.:
Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., je umístěno v samostatném moderním pavilonu v dolní parkové
části areálu na Bukově. Objekt prošel díky podpoře Ústeckého kraje v letech
2006–2007 komplexní rekonstrukcí a byl vybaven zdravotnickou technikou. Zmodernizovány byly příjmové ambulance, specializované vyšetřovny (ORL, EEG, EKG,
ultrazvuk, fibroskopie, stacionární a pojízdný rentgen), jednotka intenzivní péče
(15 lůžek), dvě standardní lůžkové stanice (2x 30 lůžek) a výukové centrum s posluchárnou. Pacienti jsou umístěni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
s vlastním záchodem a sprchou.
Spádovou oblastí oddělení jsou okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, pro vybrané diagnózy a závažné stavy také okresy Most, Louny, Chomutov,
Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Každoročně je na oddělení hospitalizováno okolo 2 500 pacientů.
V souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 byla k oddělení v souladu s pandemickým plánem na přechodnou dobu přiřazena lůžková stanice kožního oddělení
ve 4. patře budovy. V infekčním pavilonu je tedy pro zvládnutí pandemie k dispozici celkem 93 lůžek (z toho 15 intenzivních).

Krajská zdravotní, a. s., začala se zvyšujícím se počtem pacientů s onemocněním COVID-19 ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad
Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově od poloviny března postupně omezovat plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny odborných ambulancí a poraden. Jako největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března. Následující den – 2. března – ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu
stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje pobyt v nemocnici. Od čtvrtka 19. března postupně zavedla v každé ze svých nemocnic třídění přicházejících
pacientů a místa pro odběr vzorků od osob s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy. „Sluší se velmi poděkovat všem
ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic a zdravotnickým týmům za nasazení a rychlou reakci na vzniklou epidemiologickou
situaci,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který v uplynulých dnech spolu s náměstkem pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Alešem Chodackim navštívil jednotlivé nemocnice, aby se společně na místě seznámili, jak přijatá opatření fungují
v praxi. „Prohlídka odběrových a triážových míst ve všech nemocnicích potvrdila, že zdravotníci své úkoly zvládají dobře a lidé, kteří
na ně přicházejí, spolupracují,“ konstatoval Ing. Petr Fiala na jednom ze zasedání pandemického štábu, která se v Krajské zdravotní
pravidelně konají. S opatřeními se osobně seznámil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (snímek vlevo nahoře).
redakce Infolistů
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Na vlastní kůži: Dobrovolníkem na odběrovém místě
u pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19

Krajská zdravotní děkuje za dary pro zdravotníky

Masarykova nemocnice

měli školení. Volal mi zaměstnavatel, že
školitel je pozitivní na koronavirus a musím zůstat v karanténě. Pak mi zavolali
z hygieny, že mám k vám dnes přijít na odběry,“ uvádí postupně mladík. Po zodpovězení všech otázek předávám dotazník
kolegyni, která si pacienta přebírá. Takto
odbavuji postupně další pacienty, které
na odběr odeslala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje. Další příchozí, která
mi utkví v paměti, je žena středních let.
Klepe se strachy. Při vyplňování dotazníku
volím trochu psychologie a uklidňuji, že
odběr nic hrozného není. Oči se ženě trochu rozzáří – i přes roušku je vidět mírný
úsměv. „Za jak dlouho se dozvím výsledek,“ zeptá se. „Průměrná doba je dva až
tři dny. Musíte však zůstat v izolaci, než
vám výsledek zavolají,“ odpovídám.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů, na odběrovém místě v ústecké Masarykově nemocnici

Na parkovišti před odběrovým místem
postává první pacient. Netrpělivě vyhlíží
osmou hodinu ranní. Je sobota 21. března
2020. U ústecké Masarykovy nemocnice
proběhnou třetí den odběry na infekci způsobenou virem SARS-CoV-2 způsobující
nemoc COVID-19. Mým úkolem je s příchozími pacienty vyplnit dotazník před odběrem na infekci koronavirem a odlehčit zdravotníkům s potřebnou administrativou.

Nejprve, než se setkám tváří v tvář s prvním pacientem, procházím filtrační místností v pavilonu O. Zde mi dává důležité
pokyny hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Dana Vaculíková. Následně si
oblékám ochranný oblek a roušku z nanovlákna. Spolu se čtyřmi kolegy se následně
vydáváme na odběrové místo, kde si nasazuji ochranné brýle a navlékám rukavice.
Úderem osmé hodiny přijímám prvního
pacienta, je jím mladý muž. „V práci jsme

Přicházejí další pacienti, a nakonec přijde
nejrizikovější část celého dne. Svléknutí
se z ochranných pomůcek a obleku. „Opatrně si rozepněte zip. Oblek si sundávejte
tak, abyste se dotýkal jen vnitřní části,“
instruuje mě Mgr. Dana Vaculíková. Následně se všichni vydáváme zpět do pavilonu O. Zde na nás čeká teplý čaj a pizza
od dárce.
Cestou domů si ještě více uvědomuji, že
všichni zdravotníci si zaslouží velký respekt. A to nejen v této těžké době, kdy celý
svět ovládla epidemie viru SARS-CoV-2,
práce s nemocnými lidmi je hodně náročná
a mnohdy vyčerpávající.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Oddělení laboratorního komplementu drží krok s moderními
trendy laboratorní diagnostiky

Nemocnice Most

měsíčník se rozesílá na základě pozitivní
odezvy jak papírově, tak elektronicky.

Vedoucí oddělení laboratorního komplementu Ing. Eva Herkommerová společně
se svým týmem dostala nápad, jak seznámit zdravotnické pracovníky z klinických
oddělení mostecké nemocnice s odbornými novinkami laboratoře.
Od ledna 2020 přináší novinku ve formě LABORATORNÍHO MĚSÍČNÍKU, kde
jsou prezentovány odborné informace
ze všech oborů laboratorní diagnostiky,
které jsou součástí oddělení laboratorního komplementu, konkrétně biochemie,
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Věříme, že se tato novinka oddělení laboratorního komplementu bude líbit a přinese odborné poznatky, zajímavosti a novinky z oborů laboratorní diagnostiky všem
zdravotnickým pracovníkům. Děkujeme
a těšíme se na další číslo. Jen tak dál…
hematologie, klinické farmacie, klinické
a forenzní toxikologie. Únorové a lednové
číslo připadlo na hematologii. Laboratorní

Mgr. Šárka Gregušová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

www.kzcr.eu

Krajská zdravotní

Celkem 39 tisíc roušek přivezli ve středu Ing. Milan Boháček, generální ředitel
United Energy, a.s., a Ing. Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská, a.s., Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., a také městům Most
a Litvínov k rozdělení organizacím, které
v obou městech poskytují základní kritické
služby. Mostecká nemocnice z tohoto počtu dostala 12 tisíc ústenek.
„Vážíme si každé takové pomoci, která
pro zaměstnance Krajské zdravotní do našich nemocnic přichází ve dnech, kdy je
ochranných pomůcek pro zdravotníky stále ještě nedostatek. Děkujeme firmě EPH
za dar 12 tisíc ústenek, který se dostal
jejím prostřednictvím do České republiky,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Ústenky
využijeme jako jednorázové pomůcky pro
pacienty a personál,“ doplnil MUDr. Petr
Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice
Most, o. z. Jen o dva dny později pak mostecká nemocnice od zástupců stejné společnosti převzala také 4 tisíce respirátorů
N95.
S dary a nabídkou pomoci se ale lidé denně obracejí i na další nemocnice Krajské
zdravotní, a. s. Svaz Vietnamců v Teplicích
a okolí daroval 120 tisíc korun Nemocnici
Teplice a dalších 120 tisíc korun ústecké
Masarykově nemocnici. „Krajská zdravotní, a. s., si takových snah váží. Jsme vděční
a velice si ceníme všech darů, které lidé
nebo firmy v těchto dnech zaměstnancům
Krajské zdravotní a jednotlivým nemocnicím věnují,“ uvedl k iniciativě generální
ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.
Celkem 1120 respirátorů FFP3 darovala
Krajské zdravotní, a. s., společnost Jotun
Czech a.s., výrobce práškových nátěrových
hmot se sídlem v Trmicích. Osmdesát kusů
ochranných štítů věnovala společnost Develop Most.
Velké poděkování ale patří všem, kteří
nabízejí nezištnou pomoc v tomto nelehkém čase, ať už jsou to čaje od Vysmátý
žáby, nápoje od Bílinské kyselky a společnosti Paddock, zásilky jídla od Dáme
jídlo, McDonald's, Mia Pizza&Kebab, či
daru od kuchaře Filipa Sajlera, který přivezl ve spolupráci s Českou asociací sester a pojišťovnou Generali. Vážíme si také
všech, kteří nám šijí a nabízejí své roušky,
stejně jako všech, kteří nám přivezli své
dary po uzávěrce tohoto vydání.
redakce Infolistů
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Exoderil® 10 mg/ml

kožní roztok 10ml

Fypryst combo spot-on

67 mg/60,3 mg pro malé psy
◊ přípravek pro nakapání na kůži
pro psy od 2 do 10 kg
◊ účinný proti klíšťatům a blechám
a jejich vývojovým stadiím

◊ léčí kožní a nehtové plísně, včetně
vlasaté části hlavy
◊ rychle ulevuje od svědění,
odstraňuje zarudnutí
◊ aplikace na kůži pouze 1x denně

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA
bídk

V nabídce také
Exoderil® 10 mg/ml kožní roztok 20ml
Exoderil® 10 mg/g krém 15g
Exoderil® 10 mg/g krém 30g

◊
◊
◊
◊
◊

Allergodil

386,159,-

Analergin

329,129,-

169,199,-

oční kapky 6ml

◊ pro zmírnění příznaků alergické
rýmy a chronické kopřivky
Zdravotnický prostředek.

Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje
účinnou látku cetirizini dihydrochloridum.
10, 30, 50 a 90tabletové balení Analergin je volně prodejný
léčivý přípravek.

V nabídce také
Analergin 10 tablet

V nabídce také
Allergodil nosní sprej 10ml

215,-

149,-

139,195,-

78,-

59,-

89,119,-

GS Betakaroten s měsíčkem

Doplněk stravy.

V nabídce také
GS Betakaroten s měsíčkem 30 kapslí
GS Betakaroten s měsíčkem Forte
30 kapslí

85,-

69,-

115,-

95,-

50+10 kapslí
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179,169,-

349,450,-

V nabídce také
Repelent Predator Junior spray 150ml 229,Repelent Predator Maxx Plus spray
80ml 272,-

179,219,-

181,-

139,-

10ml

V nabídce také
Fypryst combo spot-on
pro kočky a fretky
pro střední psy
pro velké psy
pro velmi velké psy

152,204,239,296,-

189,-

249,299,-

Doplněk stravy.

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí
Protectum Vital 90 kapslí

449,449,-

449,570,-

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.: 412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.00 — 15.30
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 16.00

ÚSTÍ NAD LABEM

V Podhájí 500/23
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 15.30

MOST

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

X

570,570,-

ÚSTÍ NAD LABEM

TEPLICE

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

164,-

◊ doplněk stravy obsahující různé
živiny a zinek, který přispívá
k udržení normálního stavu zraku

Most

www.kzcr.eu

129,90 kapslí

DĚČÍN

Děčín

119,159,189,239,-

Protectum Omega 3

Chomutov

205,-

◊ repelentní spray proti komárům
a klíšťatům
◊ aplikace na pokožku i oděv
◊ zvýšený obsah účinných látek
(DEET 24,9 %), doba účinnosti 4–6 hodin
◊ vhodné pro děti od 2 let
◊ 100% dávkování ve svislé i vodorovné
poloze
Biocid.

149,-

Teplice Ústí nad Labem

169,-

spray 150ml

◊ brusinky ve své nejsilnější podobě,
komfortní řešení „1 kapsle denně“
◊ unikátní složení Cran-Max® z celých
plodů brusinek s jedinečnou efektivitou
◊ ochranná technologie BioShield® chrání aktivní látky před žaludeční kyselinou
◊ postupné uvolňování účinných látek
umožní dokonalé vstřebání a prodloužený účinek
V nabídce také
Swiss NatureVia Mega Brusinky Akut
15 kapslí 225,Swiss NatureVia Max Brusinky
30+6 pastilek 218,-

215,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

◊ silná dávka beta-karotenu pro krásné
opálení
◊ jedinečná kombinace beta-karotenu,
měsíčku lékařského, biotinu a zinku
◊ měsíček lékařský blahodárně působí
na pokožku a napomáhá k jejímu
zklidnění po opalování

Swiss NatureVia Mega Brusinky Repelent Predator Forte

Doplněk stravy.

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml

90+45 kapslí

◊ léčí příznaky alergického zánětu
spojivek jako zarudnutí, svědění nebo
slzení očí včetně příznaků zánětu
nosní sliznice
◊ vhodné od 4 let věku

Lék s účinnou látkou azelastini hydrochloridum.
K očnímu podání.

229,99,169,-

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek. Pouze pro zvířata.

◊ umělé slzy s aktivní ochranou před
UVB zářením
◊ zvlhčuje a zklidňuje suché a podrážděné oči, obnovuje slzný film
◊ bez konzervačních látek a vhodné
pro nositele kontaktních čoček
◊ řešení proti unaveným očím při práci na počítači

30 tablet

Těžké nohy?
Křečové žíly?
Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř!
Lék Diozen zvyšuje napětí žilní stěny
a odolnost cév.

Léčivý přípravek s účinnou látkou diosminum micronisatum
k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Diozen 500mg 120 tablet
Diozen 500mg 30 tablet

60 tablet

274,119,207,-

Hyabak 0,15% gtt.

1. 4. – 30. 6. 2020

Diozen 500mg

Volně prodejný lék k vnějšímu použití s účinnou látkou
naftifin hydrochlorid.

CHOMUTOV

budova C, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Tel.: 417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00
pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel.: 478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00
budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Tel.: 474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 18.00

V našich lékárnách žádnou slevovou kartu nepotřebujete, výhodné ceny platí pro všechny!

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Dávkování léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete
příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků.
Nenabádáme Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí
údaji uvedenými na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v
lékárnách (může být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

177,-

www.kzcr.eu
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Lidé mohou běhat pro lékaře Masarykovy nemocnice

od 1. 4. 2020

MUDr. Tomáš
Novotný, Ph.D.

od 1. 4. 2020

Mgr. Hana Sirotková

Bc. Veronika Kalašová

MUDr. Klára Zámečníková
vykonává funkci primáře
Gastroenterologického
oddělení Nemocnice
Děčín, o. z.

od 2. 3. 2020

od 16. 3. 2020

MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.

zmocněn k výkonu funkce
ředitele zdravotní péče
Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

od 1. 4. 2020

od 3. 3. 2020

MUDr. Aleš Chodacki

od 1. 4. 2020

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Masarykova nemocnice

Mgr. Jana Linertová
vykonává funkci ředitelky
Mateřské školky Krajské
zdravotní, a. s.

Organizátoři sportovního seriálu Milada
Tour připravili virtuální charitativní běžecký závod, jehož výtěžek bude věnován
lékařům a záchranářům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

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

VIRTUAL CHARITY RUN si může zaběhnout
každý zájemce během celého dubna. Vypsány jsou oblíbené trasy na 5 km, 10 km
a 21 km.

zmocněn k výkonu
funkce primáře Oddělení
jednodenní chirurgie
Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Princip účasti je jednoduchý. Účastník
běhu si vyberte den i trasu tak, jak mu vyhovuje, zaregistruje se a pak už jen stačí
zajít si do parku, do lesa nebo kamkoli,
kde je minimální koncentrace lidí, a užít si
alespoň část dne aktivně a v pohybu.

vykonává funkci vedoucí
Oddělení klinické
psychologie Masarykovy
nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.

vykonává funkci
vrchní sestry Oddělení
centrálních operačních sálů
a sterilizace Nemocnice
Chomutov, o. z.

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!

Přispět mohou samozřejmě i ti, kteří běžet
nechtějí.

vylosován a získat dárky od partnerů a organizátorů Milada Tour.

Ke startovnému, které činí 100 Kč, je možné přidat dobrovolný příspěvek navíc, objednat si originální medaili nebo funkční
tričko. Každý z účastníků má šanci zabojoinzerce - TISK.pdf 1 22.1.2020 15:23:32
vat nejen oA5nejlepší
čas, ale také může být

„Právě zdravotníky, kteří od začátku března stojí v první linii, chceme ocenit za jejich maximální úsilí a zároveň pomoci
nemocnici tam, kde je třeba. Rádi bychom
touto cestou také vyjádřili velké díky nejen

zdravotníkům, ale i hasičům, policistům,
dobrovolníkům a všem, kteří pomáhají.
Jsme v tom spolu,“ uvedl organizátor běhu
Michal Neustupa.
Kompletní informace naleznete na webu
www.miladatour.cz
redakce Infolistů

placená inzerce

vykonává funkci přednosty
Ortopedické kliniky
Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Kontakt: Martin Klimeš a Tereza Komanová, Organizační oddělení KZ, a. s.,
tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu
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10 ZÁSAD BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
V DOMÁCÍ KARANTÉNĚ

Pokud máte potvrzenou nákazu nemocí COVID-19, nebo je možné, že jste nakaženi.

2.

3.

4.

5.

Zůstaňte doma. Nechoďte do práce,
do školy ani na jiná veřejná místa. Pokud
musíte vyjít z domu, vyvarujte se kontaktu
s ostatními lidmi,
nepoužívejte hromadnou
veřejnou dopravou ani
taxi.

Pečlivě sledujte příznaky svého
onemocnění. V případě
zhoršení volejte svého
praktického lékaře,
celostátní linku 1212
nebo 155.

6.

7.

8.
Odpočívejte a dbejte na dostatečnou
hydrataci.

Pokud máte naplánované vyšetření
u lékaře, zavolejte mu v předstihu
a řekněte mu, že máte
nebo můžete mít
COVID-19. Obdržíte přesné
instrukce k dalšímu
bezpečnému postupu.

Pokud si v nouzových případech voláte
rychlou záchrannou
službu, informujte ji
po telefonu, že máte
nebo můžete mít
COVID-19

9.

10.

Kašlete a kýchejte do jednorázových
kapesníků, které
po jednom použití
vyhoďte do koše. Poté si
umyjte ruce.

Myjte si často ruce vodou a mýdlem
alespoň po dobu 20
sekund nebo používejte
dezinfekční gel na ruce
s obsahem minimálně
60% alkoholu.

Izolujte se od ostatních členů domácnosti,
jak je to jen možné. Koupelnu používejte
jako poslední a poté ji
řádně umyjte. Pokud je
nevyhnutelný kontakt
s ostatními, noste
ústenku.

Nesdílejte osobní věci s ostatními členy
domácnosti. Používejte svůj vlastní
ručník, ložní prádlo, nádobí i odpadkový
koš. Nejezte s ostatními
v jedné místnosti,
nádobí po sobě umyjte
ručně a utřete do vlastní
utěrky. Nehlaďte domácí
mazlíčky.

Často myjte věci a povrchy,
kterých se dotýkáte, jako třeba
kliky u dveří, počítač, tablet,
telefon.

Podle 10 things you can do to manage your health at home, Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/10Things.pdf
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