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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
v aktuálním vydání
elektronického časopisu
Krajské zdravotní, a.s.,
najdete nejen aktuální
informace z dění ve
společnosti, ale také
spoustu zajímavých novinek,
například k očkování proti
onemocnění COVID-19.
V dubnovém čísle časopisu
Infolisty si můžete přečíst
také obsáhlý rozhovor
s hlavní hygieničkou
společnosti Danou
Vaculíkovou či ředitelkou
firemní školky Janou
Linertovou.
Nechybí ani zajímavé
odborné příspěvky od našich
zdravotníků.
Přejeme příjemné čtení.

Úvodní slovo
generálního ředitele
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nechci být přehnaným optimistou, ale zároveň ani těžkým pesimistou, ale dovolím si
tvrdit, že s příchodem jara se zdá, že se současná těžká situace, ve které se díky nemoci
COVID-19, již dlouhé měsíce nacházíme, začíná pomalu obracet lepším směrem. Vyhráno ale zdaleka ještě není. Účinnou tečkou za covidovou pandemií je jednoznačně očkování a my se proto ve spolupráci s vedením Ústeckého kraje snažíme o co nejrychlejší
rozšíření kapacit v rámci očkovacích center. Podmínkou pro jejich maximální využití je samozřejmě co největší počet dodaných vakcín. I v tomto směru vyvíjíme společně s krajem
maximální úsilí. Nově se v minulých dnech přesunulo očkování z prostor nemocnic do
míst vhodnějších, pro pacienty, ale i zaměstnance, komfortnějších v Chomutově, Děčíně,
Teplicích a v Mostě. Připravují se Litoměřice. Úprav se dočkalo stávající očkovací centrum v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, ale chystáme do provozu velkokapacitní
očkovací centrum v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Zároveň využívám této cesty, abych mezi námi přivítal všechny zaměstnance Nemocnice
Litoměřice, která je od 1. 4. oficiální součástí Krajské zdravotní, a.s. Toto spojení, ke
kterému došlo v ne zrovna lehké době, rozhodně vítáme. Věříme, že se jedná o krok
správným směrem při poskytování té nejkvalitnější péče obyvatelům Ústeckého kraje.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji ještě jednou za vaši práci, které si opravdu
nejen já, ale celé vedení Krajské zdravotní, váží. Budeme se snažit vytvářet vám pro ni ty
nejpříhodnější pracovní podmínky.
Přeji vám všem hezké jaro.
MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel
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KARDIOCENTRUM

Krajská zdravotní získala od ministerstva zdravotnictví
pro pracoviště ústeckého Kardiocentra statut centra
komplexní kardiovaskulární péče
Krajská zdravotní, a.s., (KZ) získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je největším
poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární na komplexní prakticky čtyři předchozí roky.
V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické
kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení,
na podzim téhož roku pak kardioanesteziologické oddělení. Následně vzniklo v roce 2019 vše
zastřešující Kardiocentrum. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Severní Terase.
„Jsme velmi rádi, že se může Krajská zdravotní
pochlubit tím, že v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, která pod naši společnost spadá,
začne fungovat komplexní Kardiocentrum, které
bude pacientům z Ústecka poskytovat tu nejšpičkovější zdravotní péči. Všem, kteří se na
vzniku tohoto projektu podíleli, patří obrovský
dík,“ uvedl v souvislosti se získáním nového
statutu pro KZ do 31. 12. 2025 MUDr. Petr Malý,
MBA, generální ředitel společnosti.
„Ischemická choroba srdeční je nejčastější příčinou úmrtí v České republice a její největší výskyt

Přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof.
MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, během výkonu na katetrizačním sále v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem

je v Ústeckém kraji. Proto se vybudování Kardiocentra a získání statutu pracoviště zajišťujícího
komplexní kardiovaskulární péči pro obyvatele
širokého regionu jeví jako logický krok. Velmi mě
těší, že se nám to daří,“ zdůraznil prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta kardiologické kliniky a vedoucí Kardiocentra.
„Když jsme začali v úvodu roku 2018 budovat kardiochirurgii, věděli jsme, že půjde o velkou výzvu,
ale nedokázali jsme si představit, jak náročné to
bude. Zázemí pro toto vysoce specializované
zdravotnické pracoviště se v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem rozvíjelo postupně a již se
těšíme na práci v novém, připravovaném pavilonu. Děkuji vedení společnosti Krajská zdravotní
za úsilí, které projektu budování kardiochirurgie
i nadále věnuje,“ řekl MUDr. Miroslav Kolesár,
primář ústeckého kardiochirurgického oddělení.
Primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Miroslav Kolesár při zahájení operace

www.kzcr.eu

Mgr. Ivo Chrástecký
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ORTOP E D I CKÉ ODD ĚLEN Í N EMO CN I CE CH OMUTOV

AMIS/Metha – na vrcholu miniinvazivní endoprotetiky
Ortopedické oddělení Nemocnice v Chomutově, jako přední ortopedické pracoviště KZ, v minulém roce zaznamenalo další primát
na poli endoprotetiky. Jako první v Ústeckém kraji zavedlo do běžné praxe unikátní miniinvazivní přístup ke kyčelnímu kloubu
– takzvaný AMIS.
Na ortopedii v Chomutově se provede okolo 400 totálních náhrad kloubů ročně. Vedle UNI kompartmentálních náhrad kolenního kloubu prováděných z malého přístupu
a de facto plného endoprotetického spektra operativy, zahrnující jak náhrady všech
velkých kloubů jako ramen, loktů, zápěstí,
kyčlí, kolen a hlezen, tak drobných kloubů
rukou a nohou, tímto ortopedické oddělení v Chomutově rozšířilo a dál zdokonalilo
rozsah poskytované péče pro své klienty.

Co je to AMIS?
Anterior Minimal Invasive Surgery, jak název napovídá, je operační technika přístupu ke kyčelnímu kloubu s minimálním porušením kůže, svalů, vazů a šlach. Vychází
z předního přístupu operací kyčelních kloubů. Kožní řez je umístěn více na přední stranu stehna. Preparace v hloubce pak šikovně využívá přirozené prostory mezi svaly
a umožnuje exponovat kyčel bez nutnosti
poškodit jakýkoliv sval. Uzávěr rány se pak
zužuje jen na pouhé sešití povrchové fascie, podkoží a kůže.

Snímek z operace

V čem je AMIS přístup výhodný
Při většině implantací endoprotézy kyčle je
dominantně používán anterolaterální, laterální nebo zadní přístup. Všechny tyto „klasické“ přístupy obyčejně vyžadují odetnutí
části svalů okolo kyčle. Nejčastěji gluteální
svalstvo nebo skupinu rotátorů kyčle. To
umožní zpřístupnit kyčelní kloub a bezpečnou implantaci. Při zavírání rány se pak tyto
svaly sešijí. Toto traumatizování svalstva
pacienta vedlo ke snaze ortopedů vyvinout
přístup, kterým by se přetínání svalstva vyhnuli. Byly vypracovány různé postupy, ale
jako nejperspektivnější se jevil právě AMIS.

Metha dříky. Zdroj: B.Braun©
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„Vzhledem k dlouhodobému zájmu o inovativní postupy v ortopedii jsme i my investovali do zvládnutí AMIS přístupu.
Byla to pro nás výzva i ideální cíl – minimální stres pro pacienta,“ říká primář
MUDr. Jiří Jurča a dodává: „Operace, jako
taková, vyžaduje dokonalé ovládání kyčelní operativy a endoprotetiky. Je zapotřebí i speciálních nástrojů, bez kterých
by bylo provedení implantace nemožné.
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Používají se speciální elevatoria a retraktory. Nutností jsou offsetové frézy, rašple
a offsetové zavaděče na implantáty. Mění
se i zažité rouškovací standarty a polohování pacienta. Implantace tak klade nároky
na precizní prostorovou orientaci a znalost
terénu. Zcela jistě není metodou pro začínající.“
„Podařilo se nám zúročit letité zkušenosti
s kyčelní operativou a minimalizovat trauma, které pacient podstupuje při implantaci totální endoprotézy kyčle. A to hned
ve dvou rovinách operace. Jednak užitím
předního miniinvazivního přístupu – AMIS
a za druhé implantací ultrakrátkých metafyzárních dříků,“ říká zástupce primáře
MUDr. Jiří Vrzala, zkušený a rutinní operatér, který se implantaci metafyzárních dříků věnuje již od roku 2014. „Povýšili jsme
možnosti špičkového implantátu Metha®
fy Aesculap/BBraun užitím AMIS přístupu,“ upřesňuje MUDr. Jiří Vrzala a dodává:
„Hlavní pointou designérů Metha dříku
byla maximální ochrana kosti – tedy ve
smyslu odstranění minimálního množství
pacientovy kosti, nutného pro adekvátní
ukotvení dříku. Zásadní změnou je i jiná filozofie primárního ukotvení a centrace implantátu. Léty nabyté zkušenosti s Metha
dříkem nás tak opravňují uvažovat o této
operaci jako o primární volbě pro pacienty
při implantaci necementované endoprotézy kyčle. Až na několik atypických situací ji
lze plně zaměňovat s klasickými necementovanými dříky. Celá koncepce pak dává do
budoucna pacientovi možnost podstoupit
revizní – výměnné operace v daleko menším rozsahu než doposud. Díky minimu
odstraněné kosti a téměř nulovému zásahu
na měkkých tkáních dochází k minimalizaci
reoperace. Toto je obrovskou devizou pro
pacienty před výměnou selhávající nebo

RTG AMIS – Metha dřík

RTG AMIS – Metha dříky

RTG AMIS – standardní dřík

uvolněné náhrady kyčle. Ta se pak může
zmenšit z původních rozsáhlých operací na
velikost standartní implantace obvyklé protézy. Ekonomický rozměr celé věci rovněž
není zanedbatelný.“

měrná mohutnost a muskulatura kyčle.
Toto jsou situace, kdy lokální podmínky již
nedovolují bezpečně implantovat z AMIS
přístupu. Ale je tady stále možná operace
standartním přístupem, a stále s použitím
metafyzárního dříku,“ shodující se primář
MUDr. Jiří Jurča a MUDr. Jiří Vrzala.

„Přístup má samozřejmě i své limity. Vadí
výrazná obezita v místě operace nebo nad-

„V minulém roce jsme postupně AMIS přístupem implantovali řádově desítky pacientů a průběžně hodnotíme výsledky. A ty
jsou slibné. Benefity operace jsou především v menší bolestivosti celé operace,
v menší krevní ztrátě, v rychlejší rehabilitaci a lepší stabilitě končetiny. Minimální
zásahy do tkání umožňují pacientům přirozený pohyb bez limitací,“ udává primář
ortopedického oddělení MUDr. Jiří Jurča.
„V kombinaci obou miniinvazivních filozofií, tedy AMIS – minimální invaze v měkkých tkáních – a Metha – minimální invaze
na skeletu pacienta – vidíme budoucí trendy endoprotetiky a potenciální standart při
implantaci TEP kyčle,“ dodávají závěrem
MUDr. Jiří Vrzala a primář MUDr. Jiří Jurča.
Snímek jizvy po operaci

www.kzcr.eu

redakce Infolistů
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5.5. SI PŘIPOMÍNÁME MEZINÁRODNÍ DEN PORODNÍCH ASISTENTEK

Porodní asistentky jsou přímými svědky zázraku
Michel Odent: „Porod není zážitek na pár hodin, ale na celý život“
Jmenuji se Dana Šestáková a pracuji jako
porodní asistentka na porodním sále.
Být porodní asistentkou pro mě neznamená být jen sestřičkou na porodním sále,
i když to tak mnoho lidí stále vnímá. Jsem
absolventkou bakalářského studia a porodní asistentka, která má ráda svou profesi, kterou považuji za mé životní poslání
a porod za opravdový zázrak v životě ženy.
Porod je složitý, ale zároveň přirozený proces a my jsme přímým svědkem tohoto jedinečného zázraku.
Porodní asistentka je průvodkyně, má nezastupitelnou roli a poskytuje ženě a potažmo i otci kontinuální pomoc a péči
v období těhotenství, porodu a celého šestinedělí. Může významně ovlivnit celý průběh událostí a má tu moc odbourat nejistotu nebo strach z velké životní změny, která
budoucí rodiče čeká. Poskytuje odbornou,
individuální a citlivou péči ženám a jejich
rodinám. Být porodní asistentkou znamená
mít ruce jako něžná bytost, oči jako jestřáb
a srdce jako lev. A nervy občas ze železa,
ale každá porodní asistentka by měla být
velmi empatická, dbající na intimitu, musí
být trpělivá, komunikativní a podporující.
Porodní asistentka je asistentkou ženy.
Profese porodních asistentek je jedno
z nejstarších povolání na světě. Název
porodní asistence se prosadil relativně
nedávno. Vykonavatelka povolání byla nazývána porodní bábou a v češtině je název
odvozen ze slovesa babiti – roditi. Porodní
báby si odjakživa své zkušenosti předávaly
z generace na generaci. V současné době
je porodní asistentka osoba, která úspěšně ukončila vzdělávací program, uznávaný
v dané zemi.
Největším přínosem této profese je rozmanitost oboru. Studium se nezaměřuje
pouze na porodnictví, ale také na odvětví
gynekologie a neonatologie. Máme komplexní pohled na ženu ve vztahu k jejímu
zdraví v jakémkoliv období života. Porodní
asistentka je schopná pracovat samostatně
a nese zodpovědnost za péči o ženu v průběhu fyziologického těhotenství a porodu,
pečuje a ošetřuje fyziologického novorozence a má znalosti o ženě jako osobě v jejích životních dekádách v oblasti gynekologie. Porodní asistentka je nenahraditelným
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článkem týmu, který pečuje, diagnostikuje
nebo léčí ženu. Odborné vzdělání však nestačí. Celoživotní vzdělávání, ale i předávání zkušeností a dovedností zkušenějších
porodních bab neboli asistentek je nenahraditelnou součástí naší profese.
Porodní asistentka pracuje ve státním nebo
soukromém sektoru a má mnoho kompetencí. Působí na porodním sále, na šestinedělí, na fyziologických novorozencích nebo
na JIP, na rizikovém oddělení pro těhotné,
v gynekologické ambulanci, gynekologii samotné nebo na gynekologickém JIPu pooperační péče, v centrech porodní asistence
nebo s vlastní soukromou praxí. Práce porodní asistentky je velmi náročná. Tak jako
práce všech zdravotních sester a lékařů.
Na porodním sále sloužíme dvanáctihodinové směny denní, noční. Musíme si umět
vše dobře zorganizovat a hlavně na nic
nezapomenout. Kromě znalostí anatomie
a zejména fyziologie těhotenství, porodu
a šestinedělí, musíme zavčasu diagnostikovat jejich nepravidelnosti, aby bez časové prodlevy mohla být uskutečněna vyšší
lékařská péče. Porodní asistentka může

pracovat samostatně, ale také tvoří s lékařem a dětskou sestrou komplexní a kvalitní
celek, který ženu chrání a pečuje o ní. Nabízíme ženě možnosti našeho pracoviště
a respektujeme její přání, ale pokud je nejde nějakým způsobem splnit, vysvětlíme
ženě danou situaci a nabídneme ji případnou alternativu. Vždy je důležitá komunikace, nebát se říct svá přání a představy, vše
je o domluvě. Každá porodní asistentka má
svůj osobitý přístup. Zajímavou součástí
praxe porodní asistentky je i komunitní
péče, funkce výživové a laktační poradkyně
a může pořádat i cvičení pro těhotné ženy.
Mezi kolegyněmi jsem našla skvělé a erudované mentorky porodní asistence, ale
současně své nejlepší přítelkyně, které mě
doprovázejí v mém pracovním i osobním
životě. Jsou to ženy, porodní asistentky, na
správném místě. Přeji všem porodním asistentkám, aby vykonávaly svou práci s radostí a s láskou ke zrození a dávaly laskavou péči všem ženám, které provázejí.
Dana Šestáková
porodní asistentka
Nemocnice Teplice, o.z.
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R E P U B L I KO V É P R V E N S T V Í

Ústečtí ortopedi jako první v České republice vyměnili
oba ramenní klouby při jedné operaci
Lékaři Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) jako doposud první pracoviště v České republice, provedli
současnou oboustrannou implantaci reverzní endoprotézy ramenního kloubu.
Pacientka, u které byla operace provedena, prodělala úraz, při kterém došlo k oboustranné tříštivé zlomenině pažní kosti v úrovni ramenního
kloubu.
Dosavadní praxe s provedením jednostranného
výkonu a odloženého druhostranného výkonu
by vzhledem k omezením operativy při COVID
pandemii nemusela probíhat zcela plynule, proto bylo po domluvě s pacientkou přistoupeno
k současnému oboustrannému výkonu se zapojením dvou operačních týmů současně.
Operační čas výkonu odpovídal výkonu jednostrannému. Funkční a RTG výsledek operace
byl vynikající. Pooperačně byla u pacientky vyšší
potřeba ošetřovatelské péče, která však nebyla
odlišná od situace, kdy by jedno rameno zůstalo
s neošetřenou zlomeninou ve fixaci.
Při kontrole dva měsíce od operace je pacientka schopna dát samostatně ruce za hlavu, horní
končetiny již používá plynule k sebeobsluze a je
s výsledkem operace velmi spokojena.
Počet bilaterálních implantací endoprotéz velkých kloubů celosvětově narůstá. Za předpokladu zralé úvahy o indikaci, dostatečné informovanosti pacienta a kvalitního operačním týmu,
se tento postup jeví jako přínosný s maximalizací možného benefitu pro pacienta.
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
přednosta kliniky
Ortopedická klinika FZS UJEP a MNUL

Nahoře: Operační tým A (MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MUDr. Eliška Vaňásková) a operační tým B (MUDr. Vladimír Beneš, MUDr. Mária Peničková) při
první v Čechách provedené oboustranné implantaci TEP ramenního kloubu
Vlevo: Pacientka při kontrole 2 měsíce od operace již horními končetinami zvládá
sebeobsluhu a je spokojena s funkčním výsledkem operace

www.kzcr.eu
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Krajská zdravotní uzavřela dodatek kolektivní smlouvy
s odborovými organizacemi
Dodatek kolektivní smlouvy podepsali v pondělí 22. března 2021 zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) s představiteli odborových organizací, které v rámci společnosti působí. Stalo se tak v návaznosti na kolektivní vyjednávání mezi vedením Krajské
zdravotní a zástupců odborů, jejímž cílem bylo najít shodu v otázce plošného navýšení mezd všech zaměstnanců KZ. Obě strany
se při něm dohodly na navýšení základních mezd o 10 % od 1. 4. 2021.
„Dodatek zakotvuje do kolektivní smlouvy
zejména nárůst základních mezd v Krajské
zdravotní o 10 procent, a to od dubna letošního roku. Diskutovali jsme i o aktuální
situaci v Krajské zdravotní, stabilizaci společnosti, plánovaném rozvoji a investicích,“
uvedl po jednání předseda představenstva
Krajské zdravotní, a.s., Mgr. et Mgr. Adam
Vojtěch, MHA.
„Myslím, že jednání bylo konstruktivní,
s jeho průběhem jsem spokojen. Vyjasnili
jsme si také akvizice nemocnic Litoměřice
a Rumburk, i nové úhrady ohledně kompenzací pacientů s onemocněním COVID-19
v roce 2021,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.
„Původně jsme požadovali plošné navýšení základních mezd o 10 procent už od
začátku roku. Po předložení argumentů ze
strany vedení Krajské zdravotní jsme se

KZ odmítá
neúčelné
vynakládání
prostředků
Členové představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) vyjádřili politování
nad tím, že došlo ke zpochybnění
účelného vynakládání prostředků
v KZ. „Kontrolní mechanismy problém odhalily rychle a okamžitě došlo k nápravě. Smlouvy byly ukončeny
a představenstvo odvolalo generálního ředitele jako odpovědnou osobu
za jejich uzavření,“ uvedl za představenstvo Josef Šedlbauer. Za nejlepší
řešení situace považuje představenstvo vrácení finančních prostředků
KZ. Pokud k tomu nedojde, KZ bude
vymáhat doložitelně vzniklou škodu
právní cestou.
(red)

www.kzcr.eu

Vedení Krajské zdravotní se zástupci odborových organizací
dohodli na kompromisu a přistoupili na
navýšení od dubna,“ doplnila postoj odbo-

rů Ing. Ivana Břeňková z Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR. 
(klm)

Dozorčí rada schválila výroční
zprávu s výsledky hospodaření
společnosti, scházet se bude častěji
Dozorčí rada Krajské zdravotní, a.s., (KZ) jednala 29. března 2021 v sídle společnosti v Ústí nad Labem. Jednání se zúčastnili předseda Představenstva KZ Mgr. et Mgr.
Adam Vojtěch, MHA, a generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA. Členové dozorčí
rady na něm schválili Výroční zprávu Krajské zdravotní, a.s., za rok 2020 včetně
účetní závěrky.
„Jednání bylo jednoznačně konstruktivní.
Všichni vnímáme, že máme před sebou
obrovský kus práce, a to jak na poli strategických investic v Krajské zdravotní, tak
v rámci začlenění litoměřické a rumburské
nemocnice. Nemocnice Litoměřice se stane součástí KZ již 1. dubna. Dalším bodem
jednání bylo hospodaření společnosti,“
přiblížil Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,
předseda Představenstva KZ.
„První společné zasedání mělo dobrou dynamiku. Členové dozorčí rady byli informováni o hospodaření společnosti. O plánech
na budoucí rozvoj s možností získání evrop-

ských zdrojů z programu REACT a nové soutěži na investice do nemocnic Děčín a Chomutov. Předmětem byla i již běžící výstavba
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Celkem jde o částku kolem 4 miliard Kč.
Dotkli jsme se i problémových témat, která
se objevila v médiích, kde jsme byli ubezpečeni, že se již nebudou opakovat. První
společné jednání hodnotím pozitivně. Dozorčí rada se bude scházet častěji než bylo
zvykem a její příští jednání se uskuteční již
17. května,“ uvedl po jednání Mgr. Karel
Krejza, předseda Dozorčí rady KZ.
Mgr. Ivo Chrástecký
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Krajská zdravotní převzala litoměřickou nemocnici
Krajská zdravotní, a.s., (KZ) má od 1. dubna 2021 šest lůžkových zdravotnických zařízení, které spravuje pro Ústecký kraj. Ten je
jediným akcionářem společnosti, pod níž patří dalších pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.
Převzetím nemocnice v Litoměřicích byla fakticky završena dohoda uzavřená mezi Ústeckým krajem, KZ, Městem Litoměřice
a Nemocnicí Litoměřice, a.s.
„Nemocnice Litoměřice se oficiálně začleňuje do Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice
Litoměřice je jedním z významných poskytovatelů zdravotní péče v Ústeckém kraji
a KZ toto intenzivně vnímá. Tento krok, spojení vzájemných sil a zkušeností, má jasný
směr – chceme, aby byla obyvatelům kraje
poskytována péče na co nejprofesionálnější úrovni a v co nejvyšší kvalitě,“ uvedl při
podpisu předávacího protokolu předseda
představenstva Krajské zdravotní, a.s.,
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
„Dnešním dnem jsme završili několikaměsíční proces příprav, který je logickým krokem k zajištění dalšího dlouhodobého udržitelného rozvoje litoměřické nemocnice.
Jsem přesvědčen, že tento krok znamená
pro naše pacienty i zaměstnance zkvalitnění zdravotních služeb poskytovaných touto
nemocnicí,“ řekl při podpisu předávacího
protokolu ředitel Nemocnice Litoměřice
Ing. Radek Lončák, MBA.
Mgr. Ivo Chrástecký

Personální změny
Ing. Radek Lončák, MBA
vykonává funkci ředitele
zdravotní péče Nemocnice
Litoměřice, o.z.

Mgr. Lenka Kalábová,
Ph.D., LL.M.

od 1. 4. 2021 od 1. 4. 2021

vykonává funkci hlavní
sestry Nemocnice Litoměřice, o.z.

www.kzcr.eu

Martina Chládková
vykonává funkci vedoucí laborantky Transfuzního oddělení Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Mgr. Tomáš Rozsypal
vykonává funkci vedoucího
Právního oddělení Krajské
zdravotní, a.s.

Předseda představenstva KZ Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA, vpravo, a místopředseda MUDr. Leoš
Vysoudil, MBA, při podpisu předávacího protokolu

Začneme využívat chirurgické
operační sály nemocnice v Rumburk
Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., začnou operovat v Lužické nemocnici Rumburk.
Cílem je efektivněji využívat nemocniční kapacity a pomoci obyvatelům Ústeckého
kraje, kteří čekají na odložené operační zákroky. Výkony, které odpovídají vybavení
a možnostem rumburské nemocnice, bude provádět operační tým Masarykovy nemocnice za asistence Anesteziologicko-resuscitačního oddělení tamější nemocnice.
„Cílem vedení společnosti je vybudovat
z Lužické nemocnice zařízení, které bude
poskytovat pacientům plně profesionální
péči odpovídající dnešním standardům.
V nemocnici již dnes funguje interní ambulance, dětské oddělení, ale také chirurgie. A právě zdejší chirurgické operační
sály bychom chtěli více využívat. Chceme
tímto krokem ulevit i děčínské nemocnici, která nyní část pacientů z této oblasti
přebírá,“ říká generální ředitel Krajské
zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý.
„Dnes jsem společně s MUDr. Martinem
Sauerem, primářem Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad

Labem, navštívil nemocnici v Rumburku,
abychom zjistili, do jaké míry můžeme
začít využívat operační sály, kterými disponuje místní chirurgie. Chceme zde začít
operovat plánované výkony, které jsme byli
nuceni v rámci celé Krajské zdravotní nyní
s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 odkládat. Právě tento postup nám
umožní začít realizovat operace, na které
celá řada pacientů bohužel teď čeká dlouhé měsíce,“ přibližuje situaci MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče
Krajské zdravotní, a.s.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Dana Vaculíková: Zlom nastal ve chvíli, kdy jsem si do
kanceláře musela objednat rozkládací křeslo na spaní
Dana Vaculíková je vedoucí oddělení hygieny největšího poskytovatele lůžkové zdravotní péče v České republice, hlavním hygienikem Krajské zdravotní, a.s. Společnosti, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě,
Chomutově a od 1. dubna i v Litoměřicích. V souvislosti s očkováním proti nemoci COVID-19 v regionu se její mise, po loňském
budování a zprovoznění nemocničních odběrových center, rozšířila o další nelehký úkol - přípravu a koordinaci očkovacích míst
v celém Ústeckém kraji.

Ještě před více než rokem vypadala práce
hygienika v lůžkovém zdravotnickém zařízení jinak, než je tomu nyní. Co všechno
v tomto ohledu kovid změnil?
Ještě před více než rokem jsem opravdu
mohla vykonávat práci hygienika. Protože
v poslední době jsem už plně zaměstnaná
jen vakcinací. A na svou práci už skoro více
než rok nemám čas. Asi je těžké někomu
vysvětlovat, v čem spočívá práce nemocničního hygienika, protože málokdo si dokáže za tím něco představit.

Zkuste to. Alespoň stručně.
Kde můžeme najít nemocničního hygienika? Nemocničního hygienika najdete
v kanále, když kontroluje odpadní
vody. Na střeše, když hledá spolu
s ostatními příčinu zatékání do budov, a tím ohrožování procesu.
Hygienika najdete hrabat se v
odpadcích, aby zjistil, zda nebezpečný odpad je opravdu nebezpečný. Najdete ho v kuchyni při kontrole přípravy stravy,
v lékárně v superčistých
provozech, také v ředírně
cytostatik na centrální sterilizaci, najdete ho na operačním sále, na jednotkách
intenzivní péče. Hygienika

také najdete s údržbáři v jakékoliv díře,
která se vytvoří ve zdravotnickém zařízení.
Naše práce je hodně zajímavá a barvitá. Nikdy není stejná – a to je ten důvod, proč mě
baví. Ale všechno, co hygienik dělá, je ku
prospěchu pacienta a personálu.

Přednášíte, předáváte své zkušenosti kolegům. Jak moc vám to chybí?
Kontakt s kolegy a studenty mi chybí. Chybí mi předávání zkušeností. Protože tím,
jak je ta naše práce barvitá, vždy je výhodou vědět, jak stejnou problematiku vnímá
někdo jiný. Jinak ji vnímá ten, kdo pracuje
ve velkých nemocnicích jako já, typu motolské nemocnice, brněnské fakultní nemocnice. A jinak ji bude vnímat hygienická
sestra v Písku. To jsou zkušenosti, které si
předáváme. Je důležité, abychom je věděli,
abychom mohli dělat ta správná rozhodnutí. Každá výuka, seminář, konference, každá hodina, kterou strávíme pohromadě, je
vždy přínosem pro naši práci a může vyústit
v něco nového. Když už nic jiného, tak jako
poradní článek odborným špičkám.

Loni v březnu se pandemie nemoci COVID-19 v ČR pozvolna rozjížděla a ještě nám
tolik fatálně neovlivňovala životy, jako je
tomu dnes. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Doba před tím, než jsme měli našeho vůbec
prvního pozitivního pacienta, už byla napl-

Mgr. DANA VACULÍKOVÁ
je absolventkou Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem a Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce. Získala Zvláštní odbornou
způsobilost pro práci na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnictví. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pracuje od
roku 2006, nyní jako vedoucí Oddělení hygieny Krajské zdravotní,
a.s. Od roku 2012 je členkou Předsednictva Odborné společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně a od roku 2019 je předsedkyní dozorčí rady Národní pracovní skupiny pro hygienu rukou. Kromě toho je od roku
2011 lektorkou Aesculap academie v oblasti dezinfekce a hygieny.

www.kzcr.eu
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netušili, že jich budeme tolik potřebovat.
Sháněla jsem někoho, kdo by je dokázal
uvařit, protože se nedala koupit. Kamion,
který ta média vezl, totiž stál na hranicích
zablokovaný. Říkám jim – a byli to kolegové z opravdu renomovaných fakultních nemocnic: vy se pořád ptáte, co dělám. A oni:
My to budeme dělat za čtrnáct dní, tak abychom se připravili. Protože my ten problém
nemáme, u nás ti pacienti ještě nejsou…

Vy jste vlastně ve svém oboru, aniž byste
chtěla, razila cestu pro celou republiku.
Souhlasíte?

Na tiskové konferenci k vakcinaci proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji
něna obavami z toho, co se na nás řítí. Měli
jsme ze zahraničí, kde máme hodně kolegů,
velkou spoustu podnětů. V té době jsme už
řešili, co se děje v Itálii, jakým způsobem
se tam léčí, jaká opatření přijímají. Bylo
to období, které bylo naplněno ohromným
strachem – o náš personál. Tehdy jsme počítali, kolik může jeden lékař spotřebovat
respirátorů za směnu, které jsme opravdu
neměli. Kolik potřebujeme ochranných pomůcek na zajištění služby, kolik jich bude
nutné na vybavení pro všechny jednotky
intenzivní péče. V tu dobu jsme si ještě říkali, že jednu stanici na infekčním oddělení
ústecké Masarykovy nemocnice, kde nám
budou ležet na standardních lůžkách kovidoví pacienti, bychom nějakým způsobem
dokázali zajistit. Bylo to období přípravy na
všechna možná metodická opatření, protože jsme samozřejmě měli izolační režimy
nastavené, ale určitě ne do takové míry,
aby se rovnaly pandemickým plánům. Sice
jsme aktivovali naše pandemické plány,
ale zhruba po měsíci jsme zjistili, že nám
jsou k ničemu… V době, kdy jsme je tvoři-
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li a mysleli si, že ta situace je pandemie,
tak pandemií opravdu nebyla! Dnes to už
samozřejmě víme. Bylo to období strachu.
Rozhodně.

Co považujete za mezníky v období jednoho
uplynulého roku z pohledu vaší profese?
Těch věcí je ohromné množství. Práce
šestnáct hodin denně sedm dní v týdnu
je i o fyzických rezervách, o kterých jsem
vůbec neměla potuchy, že je mám. Co si
vybavím? Doprovod prvního pacienta do
pražské Nemocnice Na Bulovce. Všichni
jsme si říkali: Ježíšmarjá, sice kovid pozitivního, ale zdravého muže vedeme do sanity
v těch šílených ochranných prostředcích.
Že ono to snad nebude tolik hrozné. Takové
byly mé první dojmy. V té době mi chodila
spousta esemesek od kolegů napříč Českou republikou: „My jsme věděli, že budeš
první!“ Po uplynutí pár týdnů mi kolegové
volali a ptali se mě, co zrovna dělám. Sháněla jsem média pro odběry na PCR SARS-CoV-2, protože jich byl nedostatek. Logicky
jich bylo nedostatek, protože jsme vůbec

To jsem samozřejmě neměla v úmyslu a do
takové pozice bych se sama nikdy nepasovala. Nicméně realita taková z té praktické stránky byla. Jeden z prvních pacientů
opravdu pocházel z našeho kraje. Pak se
posléze zjistilo, že další a další pacienti
pocházejí ze skupiny kolem něho. My jsme
toto opravdu řešili jako první. Pamatuji se
na další zajímavý okamžik. Zasedal pandemický štáb Krajské zdravotní a my jsme
se snažili našemu managementu vysvětlit,
nakolik je vážná situace. Bylo to spojeno
s jakousi nedůvěrou, jak už to bývá. Opravdu jich bude tolik, opravdu to bude tak
hrozné? Opravdu si myslíte, že potřebujete objednat ještě půl milionu respirátorů?
A kdybychom to měli náhodou za sebou,
uplatníme je? (Samozřejmě uplatníme).
Myslím si, že zlomovým okamžikem, kdy
management pochopil, že situace skutečně tak vážná je, bylo, když jsem zažádala
o rozkládací křeslo na spaní do mé kanceláře.

Co bylo dál?
Pak si vybavuji šílenství kolem vybudování
prvních odběrových míst. Řešili jsme, jak by
měla vypadat, a hledali jsme pro ně vhodná umístění. Kolik lidí asi přijde, máme čím
provádět odběry, kde vezmu personál a do
čeho ho obléknu? Mrzlo, zamrzly nám teploměry, zamrzly i počítače. Byla to opravdu
hrozná doba. A navíc jsme neměli v rámci
Krajské zdravotní k dispozici laboratoře,
kam bychom odebrané vzorky posílali. Po
nocích jsme proto obvolávali zdravotní
ústavy a laboratoře, kde by nám mohli ta
vyšetření provést. Většina vzorků skončila
v Národní referenční laboratoři, která byla
jejich přívalem totálně zahlcena. A skončila
v jejich mrazáku na několik týdnů. Znamenalo to, že některým již končila karanténa
a neznali ještě výsledek. Byla doba improvizací.

Aktuálním tématem v souvislosti s bojem
proti novému koronaviru způsobujícímu
nemoc COVID-19 je dnes vakcinace. Nyní se
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už k očkování hlásí mnohem více lidí, než
tomu bylo ještě na konci loňského roku,
kdy vakcinace v České republice a Ústeckém kraji začala. Jak jste na masové očkování národa připraveni?
Mám-li se vrátit na začátek, pokud jde
o toto téma, musím říct, že šlo o něco, na co
jsme se všichni těšili. Pamatuji se, jak jsem
generálnímu řediteli říkala, že ještě dotáhnu vakcinace a pak se budu moci vrátit ke
své práci nemocničního hygienika. Bylo to
období, kdy jsme vytvářeli první vakcinační centra. Zaplaveni ohromnou nadějí, že
bychom šílenství, které máme kolem sebe,
mohli začít regulovat. Ono období optimizmu trvalo asi čtrnáct dní. Potom přišly první
vakcíny a my jsme si v tu dobu ještě mysleli,
že budeme muset všechny lidi k očkování
motivovat. Nechávali jsme se tedy očkovat
a hlásili světu „mám to v paži“ a jak chceme
být příkladem pro všechny zdravotníky atd.
Jak jsem se mýlila! Dnes většina lidí řeší,
proč my mladí jsme se nechali naočkovat
dřív než ti ostatní staří. Teď už není potřeba
nikoho motivovat, protože za tu dobu nám
koronavirus ukázal, co je vlastně zač a co
umí. A že je stále při chuti.

Máte v této pohnuté době čas na odpočinek?

A už jen pro ně musíme očkovat. Volný čas
si udělám, až toto budu mít splněno.

Musím pomáhat kolegům, kteří se svými
týmy denně v nemocnicích bojují s kovidem u svých pacientů. Hygienik tu je, aby
jim pomáhal v léčbě, v pracovním prostředí, s opatřeními, která je nutné dodržovat.
Touhu pomáhat mám pořád, a proto tak
urputně chci očkovat. Protože to je jediný způsob, jakým jim můžu v současnosti
pomoct. Protože každý den vidím unavené
tváře vyčerpaných zdravotníků, ale také
vidím oči těžce nemocných lidí na kyslíku.

A když se tedy k volnu dostanete, co vám
dělá radost?
Mým největším přáním v době volna je spát
a spát. (Usmívá se). Radost mi dělají procházky s pejskem. Přála bych si trávit víc
času s rodinou, která si mě za poslední rok
vůbec neužila. Zázemí, které doma mám,
si moc vážím. Oni se o mě opravdu skvěle
starají.
Ptal se Mgr. Ivo Chrástecký

Jak to s ním tedy je?
Mluví se nyní o čtvrté vlně, ačkoli ten vir
si jde stále svou cestou a my jen pomocí restrikcí přitvrdíme, nebo povolíme.
S těmi vlnami to tudíž není šťastné označení, protože každou tzv. vlnu zařizujeme
zase a právě jenom my. (Ukazuje na hrnku
s kávou, který je „plný viru“ a střídavě jej
zakrývá dlaní a odkrývá). Jednoduché, jen
přiklopíme a opačně. Mezi tím nic není,
protože vir je tam stále a pořád chce ven…
To je celý princip protiepidemických opatření. Chápu, že spousta mých kolegů, kteří
jsou v poradních týmech ministerstva zdravotnictví, jsou vystavováni různým tlakům
na rozvolňování. Několikrát jsme se všichni
shodli, že jsme měli být mnohem razantnější, důraznější.

Prozradíte vaše největší přání?
Mé největší profesní přání je, aby přišla
ohromná dodávka vakcín, která přeplní
všechna naše očkovací centra. Tím okamžitě ustanou dohady, kdo byl naočkován
první, druhý, jestli ten či onen na dávku měl
či neměl nárok, a najednou bude vakcín
pro všechny dostatek. Jako v pohádce, kdy
Dařbuján našel na sosnách všude jitrnice,
a všichni byli šťastní a spokojení. To bych
si přála, protože opravdu věřím, že pouze
vakcinace dokáže utlumit, co se v tomto
čase děje.

www.kzcr.eu

V odběrovém centru ústecké Masarykovy nemocnice
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N O V Á O Č KO V A C Í C E N T R A

Krajská zdravotní přemístila očkovací centrum ve
své chomutovské nemocnici do nových prostor. Nová
očkovací místa fungují v Teplicích, Děčíně a Mostě
Ústecký kraj a Krajská zdravotní, a.s., (KZ) uvedly do provozu první velkokapacitní očkovací centrum proti onemocnění COVID-19. Očkovací místo v malé hale areálu Sportovní haly Most se přesunulo z mostecké nemocnice a funguje každý den včetně
víkendů od 8:00 do 18:00 hodin. Rozšířil se tak počet v tomto měsíci nově otevřených očkovacích míst v Ústeckém kraji. Od
1. dubna zajišťují zdravotníci očkování v nových prostorech v pavilonu H chomutovské nemocnice, 12. dubna začalo fungovat nové
očkovací místo v budově Českého vysokého učení technického v Děčíně a 14. dubna ve Sportaréně v Teplicích.
„Za Krajskou zdravotní velmi vítáme,
že dochází k přesunu očkovacího místa
v Mostě. Nové prostory jsou pro očkování
mnohem vhodnější a pro pacienty i personál mnohem příjemnější. Přesto bych rád
poděkoval všem zaměstnancům mostecké nemocnice a také dobrovolníkům, kteří
se na očkování v Mostě podíleli v původním očkovacím centru, které se nacházelo
v prostorách nemocnice. Víme, že ne vždy
se jednalo o lehký úkol,“ zdůraznil MUDr.
Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské
zdravotní, a.s.
„Otevření očkovacího centra v Mostě jistě
přispěje ke zlepšení celkové situace v rámci očkování proti COVID-19 v Ústeckém kraji. Těší mne, že se nám společně s Krajskou
zdravotní toto centrum podařilo zprovoznit. Nové prostory splňují parametry velkokapacitního očkovacího centra ve všech
směrech a na tomto místě jsme v případě
dostatečného množství očkovacích látek
připraveni naočkovat až 1 000 lidí za den.
Počáteční kapacita se bude pohybovat minimálně na úrovni 300 až 400 osob,“ uvedl
Ing. Petr Severa, krajský koordinátor očkování proti onemocnění COVID-19.

Otevření očkovacího centra v Chomutově. Primátor Chomutova JUDr. Marek Hrabáč uprostřed
kdo se na celém samotném procesu očkování podílí. Děkuji všem, kdo provoz velkokapacitních a očkovacích míst připravují
a zajišťují,“ řekl Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

zdravotní péče chomutovské nemocnice,“
řekla během prohlídky nových prostor pro
očkovací centrum MUDr. Irena Voříšková,
ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o.z.

V Nemocnici Chomutov
očkujeme v budově H

„Deklarujeme od samého začátku, že naším cílem je proočkovat všechny zájemce
o očkování proti nemoci COVID-19. Otevření velkokapacitního očkovacího centra
v Mostě je jednoznačně další správný krok.
Věříme, že změnu očkovacího místa ocení
i sami klienti a v neposlední řadě všichni,

„Ráda bych zdůraznila, že se celé jedno poschodí pavilonu H podařilo uzpůsobit a vybavit pro potřeby vakcinace během pouhých tří týdnů. Za to si zaslouží všichni, kdo
se na přípravě podíleli, velké poděkování,
především pracovníci údržby a odboru

„Jsme velice rádi, že se Krajské zdravotní
a zdejší nemocnici podařilo zřídit velkokapacitní očkovací centrum. Spádovost okresu Chomutov je bezmála 90 tisíc obyvatel.
V tuto chvíli doufáme, že jediným omezením jsou očkovací látky. Potřebujeme je
velmi rychle, ať můžeme okres Chomutov
naočkovat během krátké doby,“ uvedl primátor Chomutova JUDr. Marek Hrabáč.

Jedna z ambulancí centra v Chomutově

Nové očkovací centrum v Mostě

V Mostě se nově očkuje v areálu Sportovní haly

www.kzcr.eu
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V Děčíně je očkovací centrum
v budově ČVUT
„Jsme si vědomi toho, že stávající prostory pro očkování v nemocnicích nejsou vždy
zcela vyhovující. Připravujeme proto i přesun některých očkovací míst mimo nemocnice, aniž by šlo o velkokapacitní očkovací
místa. Jde nám o to, abychom pro občany
Ústeckého kraje zajistili co nejkomfortnější
prostory, které budou kapacitně a technicky více vyhovovat celému procesu očkování proti nemoci COVID-19. Týkalo se to
zejména Děčína, Teplic a Chomutova, kde
se to daří či již podařilo realizovat. V momentě, kdy budou nová velkokapacitní
centra připravena a uvedena do provozu
– což je zvláště u těch velkokapacitních
v Ústí nad Labem, Rumburku, Litoměřicích
a Mostě bohužel značně limitované plynulými dodávkami potřebného množství
vakcín, budou stávající provozy přesunuty
z nemocnic právě do nich. Důraz při výběru
vhodných lokalit byl kladen i na dopravní
dostupnost očkovacích center,“ vysvětlil
Ing. Petr Severa.

Danuše Tomášková, hlavní sestra Nemocnice Děčín

Obyvatelé Teplic se mohou
nechat očkovat ve Sportaréně
„Cílem zpřístupnění nových očkovacích
míst je zajistit lidem, kteří na očkování
dorazí, adekvátní prostředí. A především:
větší prostory umožní naočkovat, za předpokladu dostatečného množství vakcíny,
mnohem více lidí během krátké doby, než
bylo v našich možnostech dosud,“ zdůraznila Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička KZ, která má zároveň v gesci přípravu
a koordinaci očkovacích míst v celém Ústeckém kraji.
„Jsem rád, že po tříměsíčním jednání otvíráme centrum, které zajistí proočkování
občanů města i širokého okolí bezpečně
a se vším komfortem, bezbariérově a s dostatkem parkovacích míst. Věřím, že bude
takový dostatek vakcín, že se v nejbližší
době podaří proočkovat vysoké procento
obyvatel a tím i vrátit Sportarénu sportov-

Nové očkovací místo v budově ČVUT

Slavnostní otevření očkovacího místa v Děčíně

cům,“ uvádí Bc. Hynek Hanza, primátor statutárního města Teplice.

NOVÁ OČKOVACÍ MÍSTA

„Naší snahou bylo přiblížit a zajistit očkování pro lidi v teplickém okrese, proto jsme
se aktivně podíleli na zřízení centra. Všichni bychom si už přáli nejen navštívit sportoviště právě kvůli sportu nebo třeba zajít
do oblíbené hospůdky. A věříme, že právě
rychlé očkování tomu pomůže,“ dodává Bc.
Jiří Štábl, náměstek teplického primátora.

Děčín

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.
kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.


redakce Infolistů

Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Ne 8:00-16:00

Teplice
Sportaréna Teplice, Na Stínadlech
3280, 415 01 Teplice
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 8:00-18:00

Chomutov
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Chomutov, o.z.
Umístění: budova H (je označeno)
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Ne 8:00-18:00

Most:
Sportovní hala Most, a.s., tř. Budovatelů 112/7, vstup z ulice U Sportovní haly, 434 01 Most
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Ne 8:00-18:00 hodin
připravené očkovací látky

www.kzcr.eu

Otevření nového očkovacího místa v Teplicích
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Praktické informace k očkování proti COVID-19
Než se k nám vydáte
Před samotným očkováním je potřeba provést registraci na registrace.mzcr.cz a následně rezervaci termínu na rezervace.
mzcr.cz. Jde o samostatné webové stránky
Ministerstva zdravotnictví.
Bez registrace a rezervovaného termínu
nemá smysl do očkovacího centra chodit.
Prosíme zájemce o očkování, aby se nejdříve seznámili s celým procesem, než se
k nám vydají.

druhý krok. Na číslo uvedené při registraci obdržíte SMS s PIN2 a máte 72 hodin na
provedení rezervace termínu.
na webu rezervace.mzcr.cz zadáte číslo pojištěnce (=rodné číslo) a PIN2

•

následně si zvolíte datum a čas očkování na místě, které jste si při registraci vybral/a

•

termín druhé dávky se vytvoří automaticky

Až se k nám vydáte

•

pokud potřebujete změnit očkovací
místo, musíte provést novou registraci

Jak očkování probíhá?

Postup registrace
Prvním krokem k očkování je registrace
v Centrálním registračním systému registrace.mzcr.cz.

•

•

Důležité je označit kategorii, do které
patříte (věk/profesní příslušnost).

•

Pracovník ve školství navíc zadá přístupový kód, který obdržel ve škole.

•

Pokud bude dle vyplněných údajů vyhodnocena Vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce potvrzení
platné registrace (systém neodesílá
potvrzení e-mailem).

Na registraci mají nárok osoby starší 70 let
a osoby s chronickým onemocněním, pracovníci kritické infrastruktury a nově osoby
starší 65 let.

Postup rezervace
Jakmile jsou na Vámi vybraném očkovacím
místě dostupné očkovací látky, následuje

www.kzcr.eu

KRAJSKÁ LINKA PRO
SENIORY 800 876 011

Na očkovacím místě dodržujte pokyny
personálu a mějte stále nasazenou
předepsanou ochranu dýchacích cest.

•

Na tomto telefonním čísle naleznete pomoc při registraci a rezervaci
termínu na očkování proti COVID-19
a odpovědi na otázky týkající se tohoto očkování.

Před samotným očkováním budete
vyšetřeni zdravotníkem, který Vám
položí pár otázek týkajících se Vašeho
zdravotního stavu a případných alergií.

•

Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.

•

Po očkování musíte 15 minut počkat
v čekárně pro případ, že by se Vám
udělalo nevolno.

•

Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě
personál.

•

Je potřeba podstoupit druhou dávku
očkování, aby Vaše ochrana byla co
nejvyšší. Informace jsou k dispozici na
Vaší kartičce o očkování.

Můžete také využít celostátní linku
1221, která je k dispozici každý den
od 8 do 19 hodin.

Vyplňte Vaše základní údaje (jméno
a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.).

•

•

Provozní doba pondělí - pátek 9:00
- 15:00

Zadejte telefonní číslo (Vaše nebo Vašeho pomocníka), na které Vám bude
zaslán vstupní ověřovací PIN kód.

Ze seznamu si vyberete preferované
očkovací místo (kde se budete chtít
nechat očkovat).

Dále si s sebou vezměte vyplněný
dotazník před očkováním. Tento dotazník můžete vyplnit i na očkovacím
místě. Jeho vyplněním doma však
urychlíte proces očkování a omezíte
dobu strávenou v očkovacím centru.
Pozor, dotazník je potřeba vyplnit i řed
druhým očkováním.

•

Pro urychlení procesu očkování doporučujeme přijít už s vyplněným dotazníkem. Pozor, dotazník je potřeba vyplnit i před druhým očkováním! Pokud nemáte možnost si
ho vytisknout a vyplnit doma, nevadí, lze
ho získat a vyplnit samozřejmě i přímo na
místě. Vytváří se tím ale zbytečné fronty.

•

•

Pokud z jakéhokoli důvodu neprovedete
rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět
do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa. Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté
vaše registrace zaniká.

Druhá dávka očkování
•

Po aplikaci první dávky dostanete kartičku s temnínem druhé dávky.

•

Pokud není na kartičce uvedeno jinak,
dostavte se ve stejný čas, jako při první dávce.
I před aplikací druhé dávky je potřeba
vyplnit dotazník před očkováním (doporučujeme vyplnit předem).

Před očkováním
•

Na očkovací místo se dostavte včas
ve vámi zvoleném termínu, přijdete-li
v jiný termín, nebudete očkován/a.

•

•

S sebou si vezměte průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), průkaz
pojištěnce a v případě pracovníka ve
školství, dětské skupině či ZDVOP potvrzení od zaměstnavatele. V případě
chronicky nemocného pacienta také
lékařskou zprávu. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím
místě umožněno.

Od 1. 4. 2021 je nařízeno posunutí termínu
2. dávek takto:
Comirnaty - Pfizer (původně 21 dní) – 38
až 42 dní
Moderna (původně 28 dní) – 38 až 42 dní
Vaxzevria - Astra Zeneca (původně 28 až
42 dní) – 84 až 91 dní
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Doprovod
Pokud přicházíte na očkovací místo jako
doprovod, doveďte očkovanou osobu na
informace, kde se jí ujme personál očkovacího centra. Poté musíte očkovací místo
opustit a na očkovanou osobu počkat venku. Uvnitř očkovacího centra není možné
čekat, aby se zabránilo zvýšené koncentraci osob v uzavřeném prostoru.

Čím očkujeme
Všechny očkovací látky dostupné v ČR jsou
vysoce účinné, bezpečné a zajišťují po-

žadovanou ochranu před onemocněním
COVID-19. Zájemcům o očkování je aplikována očkovací látka aktuálně dostupná na
jimi vybraném očkovacím místě. Konkrétní
vakcínu si není možné vybrat.
AstraZeneca (nově uváděná pod názvem
Vaxzevria) je očkovací látka proti onemocnění COVID-19 od stejnojmenné britsko-švédské farmaceutické společnosti založená na tzv. vektorové technologii.
COMIRNATY je očkovací látka proti onemocnění covid-19 od americko-německé firmy

Pfizer/BioNTech založená na technologii
mRNA.
MODERNA je očkovací látka proti onemocnění COVID-19 od stejnojmenné americké
biotechnologické společnosti založená
na technologii mRNA. Detailní informace
o jednotlivých vakcínách si můžete přečíst
v přiložených letácích.
V současné době jsou na našem očkovacím
místě k dispocici pouze vakcíny Comirnaty
(Pfizer/BioNTech) a Moderna.

Obecné informace pro očkované proti COVID-19
Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy
v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým
očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit
nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo
možné i v případě onemocnění COVID-19.
Čím vyšší je procento očkované populace,
tím nižší je počet osob, které se mohou
nakazit a onemocnění šířit dál. Očkování je
aktuálně nejvhodnější možností, jak současnou epidemii onemocnění COVID-19
zastavit a vrátit se k běžnému životu před
pandemií bez plošných opatření. Očkováním proti onemocnění COVID-19 totiž
ochráníte před nákazou nejen sebe, svoji
rodinu, ale i své okolí.

Jaké jsou nežádoucí reakce po
očkování?
•

•

•

Jak se chovat na očkovacím
místě?
•

Dodržujte pokyny personálu.

•

Po celou dobu pobytu na očkovacím
místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).

•

Kdykoli je to možné, dezinfikujte si
ruce.

•

Při dotazování zdravotníka na Váš
zdravotní stav odpovídejte pravdivě.

•

Co mám dělat po očkování?

•

V den očkování i následující den je
vhodné dodržovat klidový režim.

•

Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření
k zabránění Vaši nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce
rukou).

•

Na druhou dávku očkování se dostavte v den i přesný čas, který Vám byl
přidělen. Je potřeba znovu vyplnit dotazník, jako při prvním očkování.
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•

Po očkování se u Vás může projevit
bolest, zarudnutí nebo otok v místě
injekce, únava, bolest hlavy, bolest
svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka,
zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby.
Tyto reakce jsou však zcela běžné
a mohou se vyskytovat i po jiných
očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.
Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné,
avšak samotná nemoc COVID-19 může
Vaše zdraví významně poškodit a to
nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými
následky.
V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich
zhoršení či se projeví jiné příznaky,
kontaktujte svého praktického lékaře
a informujte ho o své situaci.

Často kladené dotazy
Mám termín pro druhé očkování, ale není
uveden čas. V kolik hodin mám přijít?
Pokud Vám nebyl přidělen konkrétní čas,
dostavte se na druhý termín ve stejný čas
jako při prvním očkování.

Mohu se k očkování registrovat na místě?
Ne, očkovací místa slouží pouze k očkování
již registrovaných klientů.

Mohu u vás získat kód chronicky nemocného pacienta potřebný pro rezervaci?
Ne, rezervační kódy musíte získat u svého
praktického lékaře nebo od vašeho ambu-

lantního specialisty či specializovaného
pracoviště, kde se léčíte.

Mohu před očkováním jíst a pít?
Ano, před očkováním není potřeba jídlo
a pití omezovat. Naopak, je dobrá si s sebou vzít něco k pití, pro případ, že by se
Vám při čekání udělalo nevolno.

Mohu si vybrat, jakou vakcínou budu očkován/a?
To bohužel nelze.

Mohu být očkován/a pokud jsem měl/a pozitivní test na COVID 19?
Ano, v případě, že mezi datem pozitivního
testu a očkováním uplynulo nejméně 90
dnů.

Lidé, kteří se registrovali až po mně už jsou
naočkovaní a mně stále termín nepřišel,
jak je to možné?
Řazení k očkování v samotném Centrálním
rezervačním systému probíhá vždy podle
věku, a to ve všech skupinách, které jsou
v daném okamžiku prioritně očkovány.
Datum a hodina registrace nemá vliv na
výsledné pořadí očkování! Nejvyšší prioritu
má vždy věk, a to s ohledem na vyšší riziko
těžkého průběhu onemocnění COVID-19,
i s ohledem na to, že s věkem přibývá počet
různých onemocnění.

Proč nejsou na chodbě židle, aby si čekající
doprovod mohl sednout?
Doprovod by neměl do budovy vůbec vcházet, aby nedocházelo k hromadění osob
v uzavřeném prostoru. Hned u vchodu se
klientů ujme personál. Smyslem očkování je zlepšit epidemickou situaci, nikoliv
vytvořit místo hromadného promořování.
Doprovod může počkat v autě nebo před
budovou.
redakce Infolistů, zdroj: www.kzcr.eu
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NEMOCNICE MOST

Schizofrenie
Jitka, 20ti letá dívka štíhlého vzhledu přijíždí záchrankou na centrální příjem (CP)
nemocnice. Volá rodina, protože Jitka mluví
nesmysly. Něco o Bohu, něco o marťanech,
někým je pronásledovaná, při dotazu jakoby nevnímá, ale má vystrašený výraz
v očích. Na centrálním příjmu sedí schoulená na židli a odmítá komunikovat. Záhy přijíždí na CP i vyděšení rodiče, neví co se s Jitkou děje, nechápou její projev ani chování.
Nerozumí, proč se zamyká doma v pokoji a
zatahuje si žaluzie, aby jí nikdo neviděl.
Nedávno přece slavili Jitčino přijetí na vyšší
fotografickou školu v Opavě, kde tolik let
chtěla studovat. Fotila s takovým nadšením
od 14ti let! Jakmile jí koupili první foťák, tak
se vzpomínky na rodinné dovolené proměnily na smršť vtipně, trefně a detailně komponovaných fotek. Na gymnáziu to bývala
chytrá dívka, které učení šlo jakoby samo
do hlavy. Navíc v kolektivu spolužáků vynikala perfektními znalostmi biologie a lidského těla, byla kamarádská a pohodová
holka, které neměla nikdy s ničím problém
a kterou měl každý rád. Po úspěšné maturitě se nemohla dočkat přijímaček a nástupu na vyšší fotografickou v Opavě, kde se
plánovala nastěhovat. Avšak v posledním
měsíci prožívala Jitka muka. Rodiče si všimli, že je samotářská, na nic jim neodpovídá,
a občas popíjí alkohol, což nikdy – na rozdíl od svých spoluvrstevníků – nedělala. Že
by deprese nebo nešťastná láska? Rodiče
byly opatrní v konfrontacích, chtěli Jitku ponechat v řešení dilemat sobě, přece už je
dospělá. Navíc, Jitka se jim sama od sebe
nesvěřovala a při dotazech je jen odbývala.
Cvak, jsme opětovně na centrálním příjmu,
Jitce je 40 let. Při prvním pobytu na psychiatrii jí byla diagnostikovaná schizofrenie,
jedna z nejvážnějších duševních nemocí.
Tentokrát jí bolí břicho, je opětovně roztěkaná, mluví nesmysly a zabíhá do nepodstatných detailů. Lékaři na psychiatrii ji
už znají. Zase Jitka, pomyslí si a vzpomenou na její první pobyt na oddělení. Jitčin
vzhled se během let změnil k nepoznání
- výraz v obličeji působí strhaně, přibila na
váze skoro 30 kilo. Má jednoho syna, který
je v péči babičky, je bezvýchodně zadlužená. Jitčin průběh nemoci bohužel patří do
skupiny s nejhorším průběhem. V průběhu
let i přes antipsychotickou (AP) medikaci
narušila schizofrenie rozumové schopnos-

www.kzcr.eu

ti Jitky natolik, že přestala být schopna řešit i bazální /jednoduché/ úkoly. Navíc se
stala příliš důvěřivou. Již dávno přestala
fotit. Zpočátku nemoci byly některé její fotografie zajímavé ve smyslu úhlů a detailů.
Postupem času i nemoci však Jitčin mozek
přestával být tolik nápaditý, ukusoval Jitčinu kreativitu dál a dál. A právě tento kognitivní deficit se snaží vědecký výzkum po
celém světě prozkoumat.
Mozek pacienta se schizofrenií je přesycený
informacemi ze smyslových orgánů natolik,
že vede k celkové fragmentaci kognitivních
procesů a posléze k poruchám myšlení. To
se u zdravého člověka nevyskytuje, ten je
schopen neustálé velké množství podnětů
probrat a zaměřit pozornost pouze na ty
důležité. Za přesycenost mozku nedůležitými detaily a následně různými, často nesmyslnými asociacemi může několik nervových přenašečů. Nejznámější a primární

je zejména dopamin. Dopaminergní hypotéza schizofrenie naznačuje, že pozitivní
příznaky jsou výsledkem zvýšené aktivity
dopaminergní neurotransmise v limbických
drahách, zatímco negativní příznaky, ztráta
motivace a kognitivní deficit se považují za
důsledky hypodopaminergního fungování
ve frontálním laloku a dalších mezolimbických strukturách.
Jitka se po prvním zaléčení psychotické
epizody cítila dobře. Proto vysadila léky,
přece už je zaléčená a nebude je potřebovat. Co se však nestalo – Jitka se opětovně po týdnu od vynechání medikace cítila
ohroženě, měla hlasy, byla přesvědčená
o útoku neznámých lidí na její rodinu. Pod
vlivem těchto bludných přesvědčení se
aktivně bránila, prožívala obrovský strach
o její rodinu. Její vnitřní život nepřipouštěl
jinou možnost. Jakýkoli podnět v ní vyvolal
přesvědčení, že „teď to konečně nastalo“.
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Navíc opětovně začala slyšet hlasy, které jí
nabádali k ukončení jejího života. Opětovně byla hospitalizována tentokrát pro násilí
vůči lidem na autobusové zastávce. Jitka
měla štěstí, nikomu se nic nestalo, lidi byly
akorát vystrašení. Hospitalizace byla vzhledem k ohrožení sebe a okolí nedobrovolná.
Byla opět zamedikována a její duševní stav
se výrazně zlepšil. Jitka je typický příklad
toho, že sebepoškození nebo násilné trestné činy se schizofrenici dopouštějí tehdy,
pokud se nepodrobují řádné léčbě.
Přestože většina pacientů se schizofrenií
násilná není, násilí u těchto osob je médii považováno za lákavé téma. To vede
obecně k další stigmatizaci schizofrenie.
V retrospektivní analýze kanadských novin
v letech 2005 až 2010 bylo ohrožení, nebezpečí, násilí či kriminalita tématem u 40
procent článků v novinách. Avšak pouze
v 19 % článků se věnovalo léčbě duševního
onemocnění a následné rehabilitaci. Navíc
pacienti se schizofrenií se spíše dopouštějí
násilí sami na sobě. Dle dostupných epidemiologických dat se 18 – 55 % nemocných

během života pokusí o sebevraždu, z toho
10 procent z nich úspěšně. Výzkum taktéž
potvrdil, že k sebevražednému chování dochází nejvíc u pacientů mladších 45 let. Do
rizikové skupiny patří zejména ti, kteří mají
vyšší IQ, byly úspěšní ve školním prospěchu
a uvědomují si vliv onemocnění na jejich
zdraví a další fungování. Navíc 44 procent
pacientů se schizofrenií spáchá sebevraždu v první dekádě onemocnění. Nutné je
taktéž zmínit, že u pacientů se schizofrenií
bývají časté deprese, úzkosti či pocity viny
během a po zaléčení psychotické episody.
To vše přispívá k sebevražedným myšlenkám nebo souvisejícímu chování.
Schizofrenie je jedna z nejtěžších psychiatrických onemocnění. Jedná se o chronickou poruchu a mnoho obav z této nemoci
není založeno na pravdě. Schizofrenie se
dá léčit, ale nikoli vyléčit. Většina lidí se
časem po užívání správné medikace zlepšuje. Možnosti léčby se neustále rozvíjejí,
v uplynulých dvou letech byla na český trh
uvedena 3 „nová“ antipsychotika a taktéž
antidepresivum podporující narušené kog-

nitivní funkce. Schizofrenie je navíc často
epizodická, proto jsou období remise ideálním obdobím pro psychoedukaci nebo
zařazení do svépomocné skupiny.
Je důležité předejít k omezení délky a frekvence jakýchkoli budoucích psychotických epizod. Každý relaps psychotického
onemocnění do jisté míry mozek pacienta
„poškozuje“ (dysbalance dopaminu, glutamátu, serotoninu atd), proto je nutné
důsledné dodržování nastavené AP léčby
a v případě relapsu časná farmakologická
intervence.
Spolu s podporujícím rodinným prostředím, pravidelnou medikací/kontrolami
u psychiatrů a podpůrnou psychoterapií
v období remise je mnoho lidí se schizofrenií schopno zvládat jejich příznaky, fungovat samostatně a žít plnohodnotný život.
MUDr. Michaela Lipski, Ph.D.
Psychiatrie
Nemocnice Most, o.z.

B A B Y B OX N O V É G E N E R A C E V T E P L I C Í C H

V teplické nemocnici Krajské zdravotní slavnostně
zahájili provoz babyboxu nové generace
V pořadí třetí babybox nové generace v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (KZ), je v areálu Nemocnice Teplice, o.z. Slavnostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v teplické nemocnici se v pátek 2. dubna 2021 zúčastnili iniciátor babyboxů
v České republice a předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim Ludvík Hess, zástupci KZ, donátoři a příznivci babyboxů. Zařízení nové generace zprovoznila předtím Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 24. listopadu 2017
a Nemocnice Most, o.z., 6. prosince 2020.
V současnosti je v celé České republice
rozmístěno celkem 79 babyboxů, do nichž
bylo během bezmála 16 let jejich existence odloženo 217 dětí. KZ má babyboxy ve
všech svých nemocnicích. V Teplicích do
něho byli odloženi dva chlapci, v Mostě
čtyři děvčátka a jeden chlapec, v Děčíně jeden hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem
byl počet odložených dětí obou pohlaví
stejný – tři, a v Chomutově jeden chlapec.
V pěti nemocnicích je to pak v součtu dosud 16 dětí.
Původní babybox v teplické nemocnici
byl uveden do provozu před téměř 12 lety
– 28. května 2009.
Mgr. Ivo Chrástecký

Zkouška funkčnosti babyboxu nové generace v Teplicích
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M AT E Ř S K Á Š KO L A U B O R O V I C E

Jana Linertová: Chceme, aby školka byla radostným
ostrůvkem pro dětské aktivity a poznávání světa
Ředitelka firemní mateřské školy Krajské zdravotní, a.s. (KZ), Mgr. Jana Linertová, nastoupila na svou pozici loni v březnu. Školku
bez covidu tak prakticky ještě nepoznala. Jejím velkým přáním je, aby tato neskutečně těžká a náročná doba skončila a bylo možné ve školce opět fungovat obvyklým způsobem. Aby děti zažívaly ve školce nezapomenutelné okamžiky, mohly jezdit na výlety,
chodit do solné jeskyně, zajet si na farmu za zvířátky… A aby za rohem školky již nečíhal drak Koronák.

Jak se školce daří v době pandemie?

objeví teplota nebo nějaký příznak nemoci,
tak neprodleně voláme rodičům, aby si své
dítě vyzvedli. Pokud dítě při příchodu do
školky má nějaké nestandartní zdravotní
projevy (kašel, rýmu a podobně), tak bohužel dítě v rámci ranního filtru nepřijmeme.
Od poloviny března chodí všichni zaměstnanci školky na povinné stěry na COVID-19,
kromě těch zaměstnanců, kteří jsou již naočkovaní.

Bez ohledu na pandemii se snažíme pracovat ve školce normálně, bohužel z důvodů
omezení kvůli pandemii koronaviru nepořádáme pro děti akce, které za normálního
stavu ve školce probíhají, například, výlety,
návštěva divadla apod. Organizujeme pouze vlastní akce v rámci školky, třeba Mikulášskou, Vítání jara, Velikonoční pomlázku.

A jak vlastně firemní mateřská škola funguje v běžném režimu? Jaké jsou rozdíly
oproti jiným mateřinkám?
Firemní školka v normálním režimu funguje stejně jako všechny ostatní předškolní
vzdělávací zařízení, jen máme na rozdíl
od státních školek nepřetržitý provoz, tzn.
nemáme zavřeno v období žádných prázdnin. Výjimka byla pouze v době vánočních
prázdnin, kdy nebyl zájem ze strany rodičů
dávat děti do školky, tak jsme měli na 4 dny
zavřeno.

Kolik dětí aktuálně do školky chodí? Jaká
je to změna oproti normálnímu stavu?
Maximální kapacita školky je 50 dětí, v průběhu března nastoupilo do školky z důvodů uzavření školek 12 dětí zaměstnanců
KZ, aby mohli dál rodiče vykonávat svou
práci v nemocnici. Ke 31.3.2021 máme ve
školce 45 dětí a v průběhu dubna přijde
dalších 5 dětí od maminek, které nastupují
zpět do KZ. Tím se dostaneme na svou maximální kapacitu a již nemůžeme přijmout
žádné další dítě. Denně bohužel musím
odmítat několik zájemců z řad zaměstnanců KZ o umístění svých dětí a odkazuji je
na MŠ Skřivánek, která je otevřena pro zaměstnance Integrovaného záchranné systému. Od žádajících rodičů si beru pouze
kontakt, kdyby náhodou došlo k uvolnění
ze stávající kapacity školky.

Musel se nějak upravovat režim? Jak náročné je provozovat školku v době pandemie?
Denní režim se ve školce nemusel upravovat, jen je to období náročnější pro všechny
zaměstnance školky, prioritou je zajiště-
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Přináší současná situace i něco pozitivního? Třeba lepší vztahy, sounáležitost,…?

Mgr. Jana Linertová, ředitelka MŠ U Borovice

ní bezpečnosti dětí při všech činnostech.
V krátké době přišlo hodně nových dětí, tak
bylo nutné děti poznat, zjistit jejich návyky,
dovednosti a potřeby a dle těchto znalostí k dětem přistupovat. Přirovnala bych to
k měsíci září, kdy začíná školní rok a dochází ve školkách ke střídání dětí. Nebylo
to jednoduché pro děti ani pro jejich rodiče, všichni se s novou situací, ale ,,poprali“
na jedničku. Všichni zaměstnanci školky se
snažíme pro děti vytvořit příjemnou atmosféru, abychom zmírnili stres, který bohužel i na ty nejmenší v dnešní době doléhá.
Pro děti připravujeme v rámci výchovně
vzdělávacích aktivit spoustu různorodých
činností a aktivit. S předškoláky probíhá
intenzivní příprava na vstup do ZŠ.

Jak jsou zvýšena hygienická opatření?
Veškeré aktivity ve školce probíhají za zvýšených hygienických opatření, denně probíhá úklid všech prostor školky, dezinfikují
se povrchy a často používaná místa (kliky,
vypínače, madla a podobně), děti i zaměstnanci si vícekrát za den myjí ruce, zaměstnanci nosí respirátory. V průběhu dne měříme dětem teplotu. V případě, že se u dítěte

Určitě nám všem pandemie přinesla do
pracovního i soukromého života kromě negativních věcí i pozitiva, některé třeba doceníme až později. Jsme specifická školka,
pracujeme pro děti zaměstnanců nemocnice, proto prožíváme pandemii možná jinak
než všichni ostatní. Nemocnice je pár metrů od školky, denně kolem nás létá vrtulník
Záchranné služby, houkají sanitky, každý
den hovoříme s rodiči našich dětí, vnímáme
jejich pocity z velkého pracovního vytížení,
stres, smutek,... Tohle všechno se snadno
přenáší na druhé osoby, proto se snažíme
být i k rodičům našich dětí empatičtí, vyjadřujeme jim pochopení, uznání a hledáme
společně optimistický náhled na svět. Je
pravda, že tím, jak to trvá již dlouho, je toto
hledání stále těžší. Ale skutečnost, která je
radostná, vždy, když si vyzvednou rodiče
svoje děti, tak pookřejí, je na nich vidět, že
děti jim opět dodávají sílu a nabírají díky
nim energii. To jsou velmi příjemné okamžiky, které máme možnost sledovat a i nám
toto dodává síly do dalších aktivit.
Další příznivou informací, kterou přinesla
současná doba je, že máme s Dětskou klinikou Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E .Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem, o.z., domluvenou praxi
několika studentek UJEP 1.ročníku oboru
Pediatrické ošetřovatelství. Jsme rádi, že
můžeme studentkám umožnit praxi v rámci naší školky, očekáváme, že tato aktivita
bude pro všechny obohacující a přínosná.
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Aktuálně se v blízkosti školky staví. Jak to
ovlivňuje provoz vašeho zařízení?
Od podzimu probíhá v blízkosti školky
stavba nové budovy nemocnice, zároveň
dochází k přeložení stávající vozovky.
V lednu došlo k záboru části zahrady, původní oplocení bylo dočasně vyměněno
za stavební oplocení, vykácelo se několik
stromů, došlo k přemístění hracích prvků
v areálu zahrady. Snažíme se minimalizovat dopady stavby na chod školky, například jsme vyjednávali, že určité činnosti,
jako třeba kácení stromů, se budou dělat
pouze v době, kdy bude školka uzavřena.
Také jsme žádali o omezení hlučných prací v době odpočinku dětí. Stavba by měla
probíhat 3 roky, což není krátká doba, proto
se budeme snažit oboustranně fungovat, ať
to společně zvládneme bez větších potíží.
Pomlázka v mateřské škole. Ředitelka Jana Linertová v obleku velikonočního zajíce

Ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

N EMO CN I CE LI TOMĚ ŘI CE

Kardiovaskulární JIP oblékla zcela nový kabát
S koncem března byla dokončena rekonstrukce kardiovaskulární jednotky intenzivní péče litoměřické nemocnice. Ta započala
na podzim loňského roku a zahrnovala kromě stavebních úprav prostor stanice také celkovou rekonstrukci všech rozvodů, nové
podlahy, osazení dveří, výmalbu a vybavení novým nábytkem.
„Nové budou samozřejmě také všechny
rampy u pacientských lůžek, včetně nových
rozvodů medicinálních plynů,“ upřesnil
rozsah úprav Ing. Miroslav Janošík, vedoucí
oddělení rozvoje, které mělo rekonstrukci
na starosti.
Nového kabátu se ve stejném rozsahu dočkala také přilehlá ambulance echokardiografie včetně čekárny a sociální zařízení
pro veřejnost. O zcela nový vzhled vnitřních
prostor stanice a sousední ambulance se
postarala Ing. arch. Naďa Richterová, se
kterou nemocnice spolupracuje již dlouhodobě.
„Tato rekonstrukce si vyžádala investici
přesahující částku 13 miliónů korun, kterou
nemocnice hradila z vlastních prostředků,“
doplnil předseda představenstva litoměřické nemocnice Ing. Radek Lončák, MBA.
Změny proběhly na podzim loňského roku
také na vzduchotechnice sloužící pro toto
pracoviště a sousední angiografii, kdy došlo k výměně vzduchotechnických jednotek. Oddělení díky tomu bude nově v celém
rozsahu klimatizováno.
„Věříme, že lékaři, zdravotníci, ale hlavně
pacienti tuto rekonstrukci ocení. Opakova-

www.kzcr.eu

Stanice je těsně před nastěhováním nábytku.
Zbývá doladit pár posledních detailů
ně říkáme, že naší prioritou je poskytování
zdravotní péče v co nejvyšší kvalitě,“ říká
k rekonstrukci MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., jejíž
součástí od 1. dubna litoměřická nemocnice je.
Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.
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Boj proti koronaviru zpříjemňovala personálu ústecké
nemocnice ochranářská kavárna Kukang Coffee
Kávu ze Sumatry připravovali na přelomu března a dubna personálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z., pracovníci ústecké kavárny Kukang Coffee spolu s dobrovolníky neziskové organizace The Kukang Rescue Program.
Cílem bylo zdravotníky v této těžké době povzbudit a dodat jim sílu a pozitivní energii.

Kavárna Kukang Coffee, která v ulici Pařížská v centru Ústí nad Labem funguje od
června minulého roku, se spolu se svou
mateřskou organizací The Kukang Rescue
Program rozhodla podpořit zaměstnance
ústecké Masarykovy nemocnice v jejich
měsíce trvajícím boji proti koronaviru.
Veškerý personál nemocnice si mohl přicházet vychutnávat kávu Kukang Coffee
zdarma a načerpat síly a dobrou náladu ke
stánku kavárny v atriu nemocnice.
„V současné době je boj proti covidu celosvětově tématem číslo jedna, týká se nás
všech a samozřejmě ovlivňuje i naši práci
v Indonésii. Negativních zpráv je teď ale
všude dost, a proto se pokoušíme přinést
pro změnu i něco pozitivního. Doufám, že
to lidem pomůže alespoň na chvilku vypnout a třeba i vidět trochu jasněji světlo na
konci tunelu,“ vysvětlil ředitel záchranného
programu Kukang František Příbrský. „Pevně doufáme, že tato naše iniciativa české

www.kzcr.eu

zdravotníky potěší, že si sumaterskou kávu
vychutnají a dodá jim druhý dech,“ doplnil
koordinátor projektu Kukang Coffee a provozní manažer stejnojmenné kavárny Luboš Příbrský.
Stánek v ústecké nemocnici si zdravotníci
velmi oblíbili. „Umístění kavárny v nemocničním atriu nás potěšilo, vůně čerstvé
kávy je vítaným zpříjemněním náročných
dní. Děkujeme pracovníkům Kukang Coffee
za toto milé gesto,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.,
MUDr. Jiří Laštůvka.
Organizace The Kukang Rescue Program
usiluje o potírání nelegálního obchodu
s divokými zvířaty a ochranu outloňů na
indonéském ostrově Sumatra. V rámci projektu Kukang Coffee navíc pomáhá farmářům na Sumatře s metodikou pěstování co
nejkvalitnější a k přírodě šetrné kávy a tu
pak od nich vykupuje za férovou cenu, vyšší než na místním trhu. Výměnou za to ale

farmáři musí dodržovat zákaz lovu chráněných druhů zvířat. Nyní se český Kukang
tým spojil pro trochu jinou věc než pro
ochranu ohrožených živočichů. Jeho členové se finančně skládají na to, aby káva
Kukang Coffee mohla tři týdny dělat radost
v ústecké nemocnici.
Stánek kavárny Kukang Coffee byl umístěn
v atriu Masarykovy nemocnice od 29. března. V samotné kavárně v Pařížské ulici navíc od úterý 6. dubna dostali kávu zdarma
kromě zdravotníků také policisté a hasiči.
Jako vyjádření díků však šálek zdarma v kavárně navíc dostali i zaměstnanci zoologických zahrad, díky jejichž podpoře záchranný program Kukang na Sumatře působí.
Více o projektu a kavárně včetně možnosti nákupu pražené
zrnkové kávy je k nalezení na
webu www.kukang-coffee.org.
redakce Infolistů
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Zaměstnanci Krajské zdravotní děkují za krásná srdíčka
a další dary, které zdobí atrium ústecké nemocnice
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s., děkují všem, kteří se připojili k projektu Srdce pro zdravotníky. Srdíčka, která tvořily děti ze
4 ústeckých škol, zdobí atrium Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Za krásnou výzdobu děkujeme také dětem z ústeckého Klokánku.
„Projekt vznikl jako podpora zdravotníkům
a poděkování za jejich práci. K naší základní škole se připojily děti ze ZŠ Vojnovičova,
ZŠ Anežky České a ZŠ a MŠ Jitřní v Brné. Celkem děti vytvořily asi 800 srdcí, z nichž část
je v ústeckých trolejbusech a autobusech,
a ty velkoformátové zdobí atrium ústecké
nemocnice,“ uvedla ředitelka ZŠ Neštěmická Mgr. Marie Čápová. Děti z MŠ v Brné
navíc nezůstaly jen u srdíček a zdravotníky
potěšily i napečenými perníčky. Poděkování patří i dobrovolníkům z Dobrovolnického
centra, kteří pomohli s instalací výstavy
v nemocničním atriu.
Dalšími krásnými výrobky pak k výzdobě
atria v ústecké Masarykově nemocnici přispěly děti z ústeckého Klokánku. „Tak jako
všichni, i Klokánek prožívá nelehké časy.
Tetám přibyl nelehký úkol, učit se denně
s dětmi a plnit školní úlohy. A také udržovat dobrou náladu a smysluplně využít čas,
kdy by byly děti ve škole či školce. V rámci
jednoho našeho společného sezení byla
dětem vysvětlována situace, kdo pracuje
a pomáhá, aby tento vir od nás odešel. Děti
samozřejmě nejvíce vnímají práci lékařů,
doktorů, sester a blikajících sanitek. A tak
vznikl nápad, že jim namalujeme obrázky,
uděláme nějaký výrobek, ať vědí, že na ně
myslíme. Celá věc se podařila a věříme, že
všem, kterým byla určena, udělala alespoň
malou radost a potěšila v této těžké době,
případně jim do srdíčka poslala trochu té
síly do dalších dnů,“ uvedl ředitel Klokánku
Ústí nad Labem Mgr. Jiří Sedláček.

Mgr. Marie Čápová (vpravo) s týmem dobrovolníků a zástupci Střediska komunikace a Střediska
konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s.

Obrázky z ústeckého Klokánku a instalce výstavy v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Že umějí dary a pozitivní energii rozdávat
i zdravotníci pak dokázal kolektiv odběrového centra z ústecké Masarykovy nemocnice, který uspořádal sbírku pro maminky
s dětmi z Domova pro seniory a Azylového
domu pro matky s dětmi na Severní Terase.
„Dětem jsme původně chtěli předat sladkosti na Velikonoce, ale časem se nám sbírka pěkně rozrostla, takže jsme maminkám
s dětmi předali také krabice plné oblečení,
bot, plen a dalších věcí,“ uvedla za kolektiv
odběrového centra Marcela Nováková.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

www.kzcr.eu

Předání darů v Domově pro seniory a Azylovém domě pro matky s dětmi

21

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

P O D Ě KO V Á N Í

Děkujeme za dary pro naše zdravotníky

Děkujeme Vietnamské komunitě, která
věnovala chomutovské nemocnici šek na
120 tisíc korun a občerstvení určené pro
covidové stanice.
Děkujeme také univerzitnímu týmu HC
North Wings, který se společností Kaufland
obdarovali zaměstnance Transfuzního
oddělení ústecké Masarykovy nemocnice
dárkovými balíčky a jako poděkování za
odvedenou práci v těžké době zdravotníky
ocenili poukázkami na nákup. Zároveň se
také členové univerzitního týmu rozhodli
darovat krev, což bylo pro většinu účastníků akce, vůbec poprvé, co tento čin absolvovali.
Děkujeme i Střední průmyslové škole stavební a Střední odborné škole stavební
a technické v Ústí nad Labem, kde se rozhodli na Velikonoce aspoň trochu ulehčit
obtížnou a obětavou práci zdravotníků
v této nelehké době a zorganizovali akci,
kdy pedagogičtí a nepedagogičtí zaměst-
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nanci upekli, dodali, prostě vymysleli „beránka“. Poděkování si převzali přednosta
Radiologické kliniky MUDr. Filip Cihlář,
Ph.D., vrchní radiologický asistent Petr Košťál a vrchní sestra emergency Mgr. Anna
Valterová.
Krásné, elegantní, veselé, nápadité a také
praktické, přesně takové jsou látkové tašky,
které dostaly všechny ženy pracující na in-

terním oddělení litoměřické nemocnice
jako poděkování za náročnou práci. A nejen to.... Každá taška v sobě ukrývala krásný obrázek od firmy Maluješ – malování
podle čísel.
Za sponzorský dar, který internu doslova
rozzářil, moc děkujeme manželům Kubátovým z Litoměřic, paní Jitce Endersové ze
Žatce a firmě Maluješ.cz.
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Rádi bychom poděkovali také firmě Albert
ČR za pravidelné závozy potravinami pro
zaměstnance Nemocnice Děčín. Potraviny
jsou rozdělovány postupně na všechna oddělení, včetně nezdravotnických, jelikož se
podílejí na chodu zdravotnického zařízení.
Za covidové oddělení chomutovské nemocnice děkujeme Základní škole Chomutov,
Hornická 4387, která poskytla občerstvení
a pochutiny, MVDr. Přemyslu Rabasovi společně s Café Atrium Chomutov, kteří darovali mazance, a ESOZ Chomutov (SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.
o.), kteří přinesli ručně vyrobené svíčky.
Sladké a slané poděkování pro příslušníky
policie, armády a zdravotníky zorganizoval lifestylový internetový magazín TVoje
pauza, Jezdecká společnost Hipodrom
Most, z.s., Flegro Most a poslankyně Posla-
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necké sněmovny Parlamentu České republiky za Ústecký kraj Hana Aulická Jírovcová.
Napečením velikonočních pochutin všichni, kdo se na něm podíleli, udělali radost
i zdravotníkům z mostecké nemocnice Krajské zdravotní, a.s. Stejně jako při akci před
loňskými Vánocemi jim za sebe a své kolegy při předání daru poděkovala primářka
Plicního oddělení Nemocnice Most MUDr.
Hana Mrázková.
Pro anděly v „kosmonautském obleku“ vybrali mezi sebou sami zaměstnanci Odboru ložných manipulací a chemických služeb
společnosti Orlen Unipetrol Doprava s.r.o.
Litvínov nemalou částku. Za nashromážděné peníze byly pořízeny jak vitamíny,
zdravá výživa, trvanlivé potraviny, hygienické prostředky, tak něco na osvěžení a na
„zub“. Vše bylo rozděleno na dvě poloviny.

Dne 19. 3. 2021 byla první předána sestřičkám na ARO Nemocnice Chomutov, druhá polovina byla předána na ARO-COVID
Nemocnice Most.
Za dodávku pletených ponožek pro covidové jednotky litoměřické nemocnice děkujeme Dámskému klubu Chotiněves.
Poděkování za krásné primulky pro personál covidových jednotek děčínské nemocnice míří do Střední školy zemědělské a za-hradnické A. E. Komerse Děčín – Libverda.
Krajská zdravotní děkuje i těm, kteří své
jméno v tomto seznamu nenašli, ať už proto, že dary věnovali bez sdělení svého jména, nebo proto, že jejich dary nebylo možné
do uzávěrky tohoto vydání zaevidovat.

redakce Infolistů
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Poděkování lůžkovému oddělení RHB Covid
v chomutovské nemocnici
Touto cestou bych chtěla poděkovat lůžkovému oddělení RHB Covid v chomutovské nemocnici pod vedením prim. MUDr. Davida
Richtra a lékařkám MUDr. Lucii Poláčkové a MUDr. Janě Mackové za péči, kterou mě poskytly. Na tomto oddělení také pracují velmi
obětavé a trpělivé sestřičky, které vykonávají svojí profesi nad rámec svých pracovních povinností, jsou vždy ochotné a usměvavé.
Prošla jsem již několika odděleními chomutovské nemocnice a vždy jsem byla spokojená. Nesmím zapomenout na milé chování ostatního
ošetřovatelského personálu (ošetřovatelky, sanitáři) a pomocnice.
Chtěla bych všem popřát pevné zdraví a hodně sil do další práce.
Spokojená pacientka.
Dokonalová Yvetta

Poděkování personálu interního oddělení a stravovacího
provozu Nemocnice Děčín
Dne 5. 2 2021 jsem byla RZS převezena na interní příjem nemocnice Děčín s dýchacími obtížemi a neustávajícím kašlem. Precizní péče
doprovázená milým a lidským přístupem paní doktorky, která mi ulevila už při převozu v mém špatném zdravotním stavu, ale i následná
starost a péče na příjmu z důvodu vyšetření nutných pro zjištění aktuálního zdravotního stavu, byly obdivuhodné.
V danou chvíli bylo přijato pět nových pacientů, dalších šest jich bylo přede mnou. Souhra lékařů, sester a ošetřovatelů byla fascinující.
Ležela jsem na lůžku po všech nutných vyšetřeních, dostala jsem kapačku, na obličej kyslíkovou masku a postupně v těle pociťovala neskutečnou úlevu. Pozorovala jsem dění okolo mě nebo spíše nás pacientů, sestra mi mezitím udělala test na Covid. Celé mi to připomínalo
tikot správně seřízených hodinek. Byla jsem požádána o přesunutí se na pojízdné křeslo, do klína mi ošetřovatel položil kapačku, za záda
umístil kyslíkovou láhev a jelo se na rentgen plic. Ošetřovatel mi popisoval kudy, kam, co a ujišťoval se, zda jsem v pořádku.
„Nebojte se, brzy budete zase fit.“ Po absolvování rentgenu následovala cesta zpět na příjem, uložení z křesla zpět na stejné lůžko a po
asi 15 minutách mi pan doktor oznámil, že mám oboustranný zápal plic a test na Covid byl také pozitivní. Zároveň mi sdělil, že je u mě
nutná léčba kyslíkem a zeptal se, zda jsem ochotná v nemocnici podstoupit hospitalizaci. Neviděla jsem jinou možnost než souhlasit,
zároveň nebyl důvod k obavám, vždyť i tady na příjmu všichni předvedli, jak moc se snaží všem pacientům pomoci a ulevit v jejich mnohdy nelehkém zdravotním stavu. Potom, co mě doktor pochválil, že jsem s hospitalizací souhlasila, mi nedalo se nezeptat, zda jsou i lidé
kteří péči odmítají. „Budete se divit, ale je jich dost. Přijedou domů jejich stav se jen po několika hodinách zhorší, opět volají ZZS a svým
nezodpovědným přístupem blokují výjezdy k jiným pacientům, tím riskují životy své, ale ostatních.“ Vzájemně jsme si poděkovali a já
byla na pojízdném křesle s kapačkou a kyslíkem převezena na interní oddělení B v 5. patře. Na pokoji už tu byla „spolupacientka“, která
mě s pozdravem uvítala slovy: „Nebojte se, tady vás zase dají dohromady, jsem toho důkazem.“
Ani jsem se nestačila uložit na přidělené lůžko a opět začal tikot seřízených hodinek... Sestřičky, ošetřovatelky milé, trpělivé a hlavně lidské! Vysvětlily vše pro zajištění nezbytné léčby. Jak jsem tak ležela a nabírala síly, musela jsem souhlasit s pravdivostí slov spolupacientky,
která tu byla už 9. den. Doktor, který přišel a zjišťoval můj zdravotní stav, po asi hodině strávené na pokoji mi svým opět milým a laskavým
přístupem potvrdil domněnku, že tu o nás pečují snad samotní andělé.
Po celou dobu pobytu v nemocnici se nic nezměnilo na tomto přístupu veškerého zdravotního personálu. Stejného názoru byla i moje
spolupacientka, která mi byla též velkou oporou ve dne či v noci, kdy moje tělo bojovalo s nemocí a ona byla důkazem, že bude líp, když
byla se svou léčbou o 9 dní napřed. Dne 14. 2. 2021 jsem byla propuštěna domů, kde jsem se měla v klidovém režimu doléčit.
Rády bychom tímto vyjádřily díky Vám všem... Lékařům, sestřičkám, ošetřovatelům i veškerému zdravotnickému personálu, který po dobu
naší hospitalizace přispěl k našemu postupnému uzdravení. Patří vám velký obdiv za vaši milou, chápající, trpělivou a laskavou, často i
úsměvem doprovázenou, péči. Uvědomujeme si, že každý z vás máte svou rodinu, o kterou se v této nelehké době bojíte, a každý máte
svoje starosti, přesto si dokážete udržet svůj nadstandardní přístup k nám pacientům, a to ve dne v noci i o víkendech, navzdory náročnosti k tomu všemu v ochranných oblecích, štítech a rouškách. Přejeme Vám hodně sil, zdraví a štěstí.
Rády bychom ještě zmínily i kuchaře vývařovny Nemocnice Děčín. Vaše strava za nás dvě je velmi chutná a pestrá, porce velké. Snídaně,
oběd i večeře... Vždy jsme byly spokojené.
Poděkování tedy patří i vám.
Kateřina Masárová a Pavlína Bartošová

www.kzcr.eu
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Poděkování Krajské zdravotní, a.s., Nemocnici Teplice
a Nemocnici Most
Toto poděkování patří konkrétně celému novému ARO v Teplicích pod vedením primáře MUDr. Tomáše Hrubého a celému oddělení NIP pod
vedením primářky MUDr. Lucii Prusíkové v Mostě.
Do nemocnice v Teplicích jsem byl převezen 12.1.2021 z COVID chirurgické JIP v Mostě, po zhoršení zdravotního stavu při COVID pozitivitě.
Po zlepšení stavu jsem byl 21.1.2021 převezen na NIP v Mostě, odkud jsem byl 19.2.2021 propuštěn do domácí péče.
Péče, která mi byla poskytnuta v Teplicích i na NIP v Mostě, svědčí o profesionalitě a nasazení zaměstnanců od primáře po posledního
sanitáře, kteří tam pracují. Všem jim patří velký dík, za péči a starost o mě i ostatní pacienty. I v této nelehké době působí jako sehraný
tým, nedělají rozdíly mezi pacienty a starají se o všechny ve dne v noci s velkým nasazením.
Prožil jsem to nejhorší, co jsem mohl a všichni mi pomohli to zvládnout jak fyzicky, tak i psychicky a vrátit se tak do běžného života. Doma
se zatím ještě pořád zotavuji, ale pomalu se cítím být ve formě.
Proto vás prosím o vyslovení velkého díky všem zaměstnancům na těchto dvou odděleních, za příkladnou starost a péči o pacienty i v takto vypjaté situaci. Určitě je i sebemenší pochvala pohladí na duši a dodá alespoň trochu energie do dalších náročných dnů.
Snažil jsem se jim dostatečně poděkovat již osobně, ale myslím si, že hlavně vedení by mělo vědět, že může být hrdé na své zaměstnance
a že si jejich péče někdo opravdu váží.
I vám děkuji za přijetí tohoto dopisu a za předání dál personálu, kterému patří.

Poděkování Oddělení hrudní chirurgie a Plicnímu
oddělení v ústecké Masarykově nemocnici

S pozdravem
Jiří Vanko

Chtěla bych Vám moc poděkovat za tatínka. Váš lidský přístup, laskavost a podpora pro tatínka, je pro nás oba nejvíc, co v současné době
potřebujeme..... Děkuji také Plicnímu oddělení, kde tatínek předtím ležel a moc chválil všechny sestřičky a lékařku MUDr. Alici Barcíkovou
za obětavý přístup a vstřícnost.
Děkuji s úctou a láskou
Radka Froldová

Poděkování Oddělení hrudní chirurgie v ústecké
Masarykově nemocnici
Ahoj.
Jsem rád doma a všem sestřičkám moc děkuju, jak byly hodné.

Karel Pešek

P O Z V Á N K A N A V Ý S TA V U

Hale litoměřické nemocnice nyní vévodí mosty
„Děčínské mosty“ je výstava, kterou do 17. května představuje ve fotogalerii v hale Nemocnice Litoměřice děčínská fotografka
Emílie Mrazíková.
„Při pochůzkách Děčínem se mostům nevyhnete. Některé jsou unikát. Tento soubor
vznikal několik let. Dnes už jsou některé
z mostů pouhou vzpomínkou,“ říká o svých
obrázcích Emílie Mrazíková, která pracovala jako reprodukční fotografka. Amatérské
fotografii propadla už v 70. letech, ve fotokroužku v Jílovém, později se k ní vrátila až
v důchodovém věku, kdy „klasiku“ vystří-

www.kzcr.eu

dala fotografie digitální. Žánrově se nevymezuje, inspiraci hledá všude kolem sebe.
Zajímavostí litoměřické výstavy je to, že
obrázky mostů doprovodí texty z poezie
známé ústecké básnířky Táni Novákové.
Autorka knih pro děti i dospělé se rovněž
nechala inspirovat mosty.
redakce Infolistů
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NEMOCNICE DĚČÍN

Seriál pro zdraví čtenářů: Vitamín B12
Vitamín B12 je nezbytný pro růst v mládí,
při regulaci chuti k jídlu a užitečný k tvorbě
zdravých červených krvinek. Udržuje zdravý nervový systém. Snižuje podrážděnost
a brání vzniku anémie (chudokrevnosti).

KACHNA 0,003mg/100g

Minerál vápník, ostatní vitamíny skupiny B
a dále vitamíny A, C, E se spolupodílejí na
zlepšení vstřebávání vitamínu B12 v těle.

OBOHACENÉ CEREÁLIE 0,0017mg/100g

Doporučená denní dávka 0,001 mg/100g
Nejlepší zdroje vitamínu B12 v potravinách
mg/100g

VEJCE 0,0025mg/100g
VEPŘOVÉ MASO,
0,002mg/100g

TRESKA,

HOV.MASO

Příznaky nedostatku způsobují únavu, úzkost, napětí, citlivé až bolestivé svaly, poruchy paměti a soustředění, ekzém, špatný
stav vlasů, citlivý jazyk, anémii, dermatitidu a poruchy zraku.

JEHNĚČÍ JÁTRA 0,08 mg/100g
JÁTROVÁ PAŠTIKA 0,007mg/100g

Jana Klabíková
nutriční terapeutka
Nemocnice Děčín, o.z.

NEMOCNICE MOST

Stanice medicinálních plynů čeká na kolaudaci

Krajská zdravotní, a.s., dokončila rekonstrukci objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů včetně technologie v Nemocnici Most, o.z.
Cena díla činí 3 451 983 korun včetně DPH.

(red)

ZEMŘEL MUDr. JIŘÍ SUŠICKÝ
Se zármutkem oznamujeme, že 14.3.2021 nás navždy opustil náš drahý pan MUDr. Jiří Sušický, letitý primář ORL oddělení v nemocnici v Chomutově a ORL lékař v Kadani. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
truchlící rodina

www.kzcr.eu
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DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA
1. 4. – 30. 6. 2021

Fenistil 1 mg/g gel

30g

Analergin

30 tablet

◊ rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné pokožky různého původu:
svědivá vyrážka, poštípání hmyzem,
spálení od slunce, povrchové popáleniny, kopřivka
◊ účinkuje přímo v místě svědění a
podráždění, forma gelu má chladivý
účinek
◊ rychle se vstřebává, nemastí, nelepí
Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži.
Obsahuje dimetindeni maleas.

V nabídce také
Fenistil 1 mg/g gel 50g

Allergodil

293,-

239,-

169,202,-

◊ pro zmírnění příznaků alergické
rýmy a chronické kopřivky

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
Analergin 90 tablet

229,-

159,-

99,119,-

90+45 kapslí

◊ 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

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

V nabídce také
Allergodil nosní sprej 10ml

65,189,-

GS Betakaroten s měsíčkem

oční kapky 6ml

Allergodil, nosní sprej, 1x 10ml je lék k nosnímu podání.
Allergodil, oční kapky, je lék k očnímu podání.
Obsahují azelastin-hydrochlorid.

80,228,-

149,209,-

Doplněk stravy.

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

90,-

75,-

120,-

99,-

179,210,-

Voltaren Forte 20 mg/g gel Repelent Predator Forte
150g

spray 150ml

◊ 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

◊ analgetikum ve formě gelu s
účinkem proti bolesti až na 24h
při aplikaci 2x denně ráno a
večer
◊ tlumí bolest zad, svalů a kloubů

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

V nabídce také
Voltaren Forte 20 mg/g gel 100g
Voltaren Forte 20 mg/g gel 50g

www.kzcr.eu

357,220,-

289,179,-

379,469,-

Biocid.

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

179,219,-

139,177,-
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Exoderil® 10 mg/ml

kožní roztok 10ml

Flector® EP Tissugel 180 mg

léčivá náplast 5ks

◊ léčivá náplast k místní krátkodobé
léčbě bolesti pohybového aparátu
◊ léčí bolest, zánět a otok kloubů,
svalů a šlach
◊ pro starší 16 let

◊ léčí kožní a nehtové plísně, včetně
vlasaté části hlavy
◊ rychle ulevuje od svědění, odstraňuje zarudnutí
◊ aplikace na kůži pouze 1x denně
Volně prodejný lék k vnějšímu použití s účinnou látkou
naftifin hydrochlorid.

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

287,119,207,-

239,99,169,-

Vividrin ectoin

159,190,-

oční kapky 10ml

Flector® EP Tissugel 180 mg léčivá náplast je lék s účinnou
látkou diklofenak epolamin ke kožnímu podání.

V nabídce také
Flector® EP Tissugel 180 mg
léčivá náplast 2ks
Flector® EP 10 mg/g gel 60g
Flector® EP 10 mg/g gel 100g

V nabídce také
Vividrin ectoin nosní sprej 20ml

245,-

199,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

179,225,-

Teplice Ústí nad Labem

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

V nabídce také
Nalgesin S 275 mg, 20 potahovaných tablet
139,- 109,Nalgesin S 275 mg, 30 potahovaných tablet
180,- 139,-

199,-

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

TEPLICE

MOST

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

X

159,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Most

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

299,-

◊ mírní bolest, horečku a zánět
◊ lék proti bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů, menstruační bolesti
◊ rychlý nástup analgetického účinku

Chomutov

www.kzcr.eu

199,-

40 potahovaných tablet

DĚČÍN

Děčín

99,79,139,-

Nalgesin S 275 mg

◊ účinná ochrana očí proti alergenům
◊ potlačuje příznaky, předchází alergiím a tlumí zánětlivé procesy v oku
◊ bez konzervantů a obavy z nežádoucích účinků
◊ bez omezení věku a délky užívání

Zdravotnický prostředek.

139,113,199,-

CHOMUTOV

budova A, 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. 2021 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.

www.kzcr.eu
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DĚKUJEME ZA PODPORU

Tchajwanci poslali otevřený dopis českým zdravotníkům
Tchajwanka Angel Cheng napsala
otevřený dopis českým zdravotníkům
jako vyjádření solidarity a psychické podpory. Součástí její iniciativy
je sesbírání pohledů ručně psaných
Tchajwanci, které pošle do českých
nemocnic.

OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÝM
ZDRAVOTNÍKŮM Z TAIWANU

Drazí čeští zdravotníci,
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I když jsme se nikdy nesetkali, jsme s vámi v našich myšlenkách.
Děkujeme, že s pandemií bojujete v první linii, kde rozdáváte
pomoc i naději s profesionalitou a oddaností. Jelikož se
nacházíme tisíce mil daleko na Taiwanu a informace o situaci
v České republice získáváme pouze ze zpráv, nemůžeme ji tak
zcela chápat. Přesto bychom Vám svou účast a modlitby chtěli
zprostředkovat tímto dopisem. V nejtěžších momentech prosím
pamatujte, že tam venku je někdo, kdo Vám fandí a stojí za
Vámi. Prosím pamatujte na to, že na Vás myslíme a modlíme
se za Vás za všech okolností. Všichni jsme v této bitvě společně,
nejste na to sami.
Modlíme se za Vás:
Abyste byli psychicky i fyzicky silní při péči o pacienty.
Abyste byli ve vnitřním klidu a míru, když utěšujete ty, kteří to
potřebují.
Abyste se dokázali zotavit z náročné práce.
Aby Vaše snaha nebyla zapomenuta a Vaše rodiny byly
požehnány.
Aby Vám Bůh rozsvítil světlo naděje, když se bude zdát, že není
konce.
Jsme s Vámi v našich srdcích během Vašich strastí, výzev,
nebezpečí a dalších starostí.
Vždy věřte, že noc již skončí a brzy bude svítat.
Vaše obětavá péče námi nebude zapomenuta.

S láskou
Vaši přátelé z Taiwanu

#TaiwanCzechLetter #TaiwanCanHelp
www.taiwanczechletter.org

Angel před 11 lety absolvovala studentský
výměnný pobyt v České republice. Tento
výlet byl pro ni důležitým milníkem směrujícím její život k dobročinným aktivitám
a mezinárodní spolupráci a od té doby má
s Českem silné pouto. Sledování současné
situace jí láme srdce a přestože je na druhé straně světa, rozhodla se pomoct alespoň psychickou podporou. Protože dva
z jejích českých přátel jsou lékaři, vnímá
potřebu podpory právě pro zdravotníky.
S neziskovou organizací Xin Young, jíž je

Angel ředitelkou, ve spolupráci s Česko-Taiwanskou obchodní komorou a skupinou dobrovolníků vytvořila iniciativu www.
taiwanczechletter.org s online otevřeným
dopisem českým zdravotníkům a vzkazy
od Tchajwanců. „I když jsme na Tchaj-wanu
tisíce kilometrů daleko od České republiky,
doufáme, že se situace zlepší a tímto zasíláme naši podporu českým pracovníkům ve
zdravotnictví v první linii prostřednictvím
online otevřeného dopisu a ručně psaných
pohlednic,” píše Angel. 
(red)
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