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Vážení čtenáři Infolistů,
už třetí měsíc nám tu zuří pandemie koronaviru
a nemocnice v rámci Krajské zdravotní, a. s., jedou
na plný výkon. No, nejedou. Chybí nám nelékaři, tzn.
především sestry.
Co s tím? Jsem přesvědčena, že se tento stav nezlepší
ani v následujících letech. Je potřeba se podívat na práci
sestry jinak. Musíme opustit zavedený náhled na to, že sestra se postará
o pacienta po všech stránkách. Ustele mu lůžko, donese jídlo, postará se
mu o náplň volného času, popovídá s příbuznými, zavede flexilu, podá léky
a uklidí vyšetřovnu.
Sestra, plně kompetentní sestra, by měla dělat pouze odbornou práci. Není
to o tom, že by nechtěla nebo nemohla, ale situace ve zdravotnictví se
prostě změnila. Sester je málo, navíc jejich průměrný věk v naší nemocnici je
cca 48 let. Tzn., že starší ročníky odcházejí do penze. Dnešní mladé kolegyně
mají jiné požadavky na své uplatnění v praxi. Chtějí využít své vzdělání, chtějí
pracovat pouze v rámci běžné pracovní normy a přejí si užívat svého volného
času. A mají pravdu.
Nutně tedy potřebujeme ošetřovatelky, sanitáře. Tyto profese jsou
nedoceněné, a přitom tolik důležité. Važme si jich. Potřebujeme podporu
ostatních procesů, personálního, provozního, potřebujeme fungující služby
stravovacího provozu, prádelny.
Moc bych nám všem přála, aby se tento rok stal opět rokem úspěšným. A to se
může stát jedině tehdy, když všichni potáhneme za jeden provaz.
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Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie pořízeny zaměstnanci KZ, a. s.,
a použity z archivů jednotlivých nemocnic
společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.
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Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z.
V novém pavilonu u budovy I vybudovala pracoviště magnetické rezonance a 1. dubna
2020 zahájila jeho provoz. Na stejném místě je již pacientům k dispozici nový interní
příjem a připraveny jsou zde i nové prostory pro gastroenterologické pracoviště. Magnetická rezonance v areálu děčínské nemocnice zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ
a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje rovněž v tomto
segmentu vysoce specializované péče. Podobně se rozeběhl zkušební provoz magnetické rezonance v Nemocnici Most, o. z., letos v únoru.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (vpravo) na prohlídce stavby
pavilonu pro magnetickou rezonanci na snímku ze začátku roku, tedy z doby, kdy ještě neplatila
povinnost nosit roušky. Vlevo generální ředitel Ing. Petr Fiala a uprostřed ředitel zdravotní péče
Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, MBA

Obsah
Krajská zdravotní zahájila v děčínské nemocnici provoz pracoviště magnetické rezonance
Ústecká nemocnice pohledem hlavní sestry
Screeningová centra: Národní program screeningu kolorektálního karcinomu
– oddělení centrální endoskopie v Nemocnici Most
Krajská zdravotní nakoupí robotický systém pro neurochirurgickou operativu v ústecké
Masarykově nemocnici
Krajská zdravotní testuje vzorky na přítomnost SARS-CoV-2 v ústecké Masarykově nemocnici
a v Nemocnici Most
Rozhovor s MUDr. Janem Špičkou, MBA, a MUDr. Lenkou Dvořákovou:
Za necelý týden jsme vybudovali vybavenou laboratoř, abychom mohli začít testovat
Informace z jednání představenstva společnosti
Poděkování personálu našich nemocnic
Krajská zdravotní změnila způsob třídění příchozích
do nemocnic a přestěhovala odběrová místa
Vyhlásili jsme 7. kolo Interní grantové soutěže
Krajská zdravotní v době vládních opatření vzdělává studenty s využitím
interaktivní technologie
Svaz Vietnamců předal hejtmanovi 800 tisíc korun na plicní ventilátory. Krajský výbor KSČM
věnoval 150 tisíc na lůžka
Krajská zdravotní děkuje za dary pro zdravotníky
Aktuální nabídka nemocničních lékáren
Stanice rizikových novorozenců září novými barvami
Personální inzerce
Personální změny
Linka kolegiální podpory pomáhá pracovníkům ve zdravotnictví

DALŠÍ INVESTIČNÍ ZAKÁZKY
V NEMOCNICI DĚČÍN, o. z.:
V
REALIZACI:
REKONSTRUKCE
A ROZŠÍŘENÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY
KZ
VČETNĚ
ZŘÍZENÍ
POKLADEN
A CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ
Dojde k rekonstrukci a rozšíření nemocniční lékárny, a to již ve sjednoceném designu, do kterého se
postupně upravuje všech 6 Nemocničních lékáren KZ. V současné době
probíhá veřejná zakázka na generálního dodavatele stavebních prací.
Nejprve však v návaznosti na rozšíření lékárny dojde k přemístění pokladen a zřízení centrálního příjmu
pacientů. Celkové předpokládané
náklady: 13 mil. Kč vč. DPH.

Mgr. Markéta Svobodová
hlavní sestra
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Redaktor:
Martin Klimeš

Krajská zdravotní zahájila v děčínské nemocnici provoz
pracoviště magnetické rezonance
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„Vybudování zcela nového vysoce specializovaného zdravotnického pracoviště,
jakým magnetická rezonance bezesporu
je, si pacienti z Děčínska zaslouží. Tím se
nám podařilo završit projekt, který lze jednoduše popsat jako Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ. Velmi mě těší,
že se zároveň podařilo v novém pavilonu
připravit nový interní příjem i prostory pro
gastroenterologii. Před námi nyní stojí největší investiční akce v historii nemocnice
v Děčíně. V několika etapách ji dostavět,
aby odpovídala všem moderním standardům,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ.
„Děčínská nemocnice se po dokončení další z řady investičních akcí, kterými Krajská
zdravotní postupně revitalizuje a modernizuje každou z pěti svých nemocnic, postavila po bok ostatním a může pacientům
nabízet službu, za kterou prozatím museli
jezdit do sousedních okresů. Podařilo se
to i díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ. „Děkuji jménem svým i jménem
všech mých kolegů vedení společnosti
za podporu myšlenky využít plánovanou
dostavbu prostor pro magnetickou rezonanci i pro další dvě pracoviště,“ uvedl
MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z.

Zřízení pracovišť magnetické rezonance,
interního příjmu a oddělení gastroenterologie v Nemocnici Děčín, o. z.
V roce 2020 Krajská zdravotní, a. s., úspěšně
dokončila dlouhodobý projekt, jehož záměrem bylo vybudování pracovišť magnetické
rezonance (MR) v každé z pěti nemocnic,
které v Ústeckém kraji společnost spravuje.
Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T),
Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Chomutov, o. z. (1,5 T) a Nemocnici Most, o. z. Pracoviště MR v Nemocnici Děčín, o. z., je šestým v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a pracoviště gastroenterologie v děčínské nemocnici dosáhly téměř
107 milionů korun. Z toho stavební část více
než 71,5 milionu Kč včetně DPH, za dodání a instalaci magnetické rezonance téměř
30 milionů Kč včetně DPH a dalších přístrojů, technologií a příslušenství 3,65 milionu Kč včetně DPH. Další vybavení nových
pracovišť přišlo na 1,4 milionu Kč vč. DPH.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

VE FÁZI PŘÍPRAVY:
PAVILON CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH
SÁLŮ A EMERGENCY (I. ETAPA)
Aktuálně je dokončena projektová
dokumentace a probíhá příprava
veřejné zakázky k investičnímu záměru výstavby pavilonu emergency
včetně centrálních operačních sálů,
centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče. Součástí záměru je
také vybudování spojovacího koridoru nového pavilonu s pavilonem I,
výstavba nového pavilonu na místě
stávajícího pavilonu bývalého dětského oddělení a také vybudování
nových parkovacích míst ve dvoupatrovém parkovacím domě a modernizace energocentra. Cena projektové dokumentace: 10 mil. Kč vč. DPH.
Celkové předpokládané náklady:
566 mil. Kč vč. DPH.
PAVILON PÉČE O MATKU A DÍTĚ VČETNĚ
HEMODIALYZAČNÍHO STŘEDISKA +
NADZEMNÍ KORIDOR SPOJUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ
PAVILON I (II. ETAPA)
Aktuálně je dokončena studie proveditelnosti a v současné době
probíhá veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace
s předpokládanými náklady na PD
cca 9,7 mil. Kč vč. DPH. Celkové
předpokládané náklady stavby:
207 mil. Kč vč. DPH.

Investice byla podpořena Ústeckým krajem.
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Ústecká nemocnice pohledem hlavní sestry

Masarykova nemocnice

kardiocentrum, dále pak pro centrální
operační sály, kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a oddělení
hrudní chirurgie. Univerzita J. E. Purkyně
postaví přímo v areálu nemocnice novou
budovu pro Fakultu zdravotnických studií
UJEP v Ústí nad Labem. Z toho všeho máme
radost. Těšíme se i na další vylepšení.
A co se děje uvnitř? Jak pracují další lidé,
kteří nepečují přímo o pacienty na lůžku
a nebojují s pandemií koronaviru?
Nutriční terapeutky se starají o výživu pacientů. Ve stravovacím provozu dohlížejí
na správné složení jednotlivých diet. Podařilo se nám naplnit systemizovaná místa kvalifikovanými pracovnicemi. Rovněž
klinické nutriční terapeutky byly posíleny
o jednu plně kompetentní kolegyni. Jsem
velmi ráda, že jejich služby jsou využívány
ve stále narůstajícím množství požadavků.
Potřebujeme, aby se pacienti rychle zotavovali a nutrice v tom může velice pomoci.

Současný pohled na areál Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Rok 2020 označila Světová zdravotnická organizace za Rok sestry a porodní asistentky.
Důvodem je dvousté výročí narození „dámy s lampou“ Florence Nightingalové. V mnoha
ohledech mám ale pocit, že čas zamrzl a pohled na sestry se nijak nezměnil. Jak jsem
zmínila již v úvodníku, doba je však úplně jiná a sestry už nejsou ty tiché a téměř svaté
osoby, které neslyšně kontrolují pacienty a jejich hlavní činností je starost o čisté prádlo
pro jejich pacienty.

Vizualizace nového pavilonu v areálu ústecké Masarykovy nemocnice
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To snad platilo v Krymské válce. Proto bych
se chtěla více věnovat úkolům v ošetřovatelské péči v Masarykově nemocnici. Naším
cílem je kvalitní ošetřování. Chybí desítky
sester, ale péče musí zůstat tímto nedotčená. A to je úkol, který především zajišťují vrchní sestry. Všem musím poděkovat.
Uplynulý rok byl velmi náročný. Vrchní sestra je zodpovědná za ošetřovatelskou péči.
To především. Ale také za provoz oddělení. Nemá ekonomické vzdělání, přesto se
stará o hospodaření a nákupy na oddělení.
Není právník, a přesto odpovídá na stížnosti, posuzuje a tvoří metodické pokyny
a směrnice. Není psycholog, a přesto řeší
spory mezi zaměstnanci, motivuje podřízené a brání jejich vyhoření. Není diplomat,
a přesto koriguje vztahy s nadřízenými
i podřízenými. Není počítač, a přesto dokáže změnit služby a vypsat je v případě potřeby nově během pár minut. Vrchní sestry
by se měly vyvažovat zlatem.
Co nás čeká v tomto roce? Nemocnice se
rozvíjí, máme nová oddělení, ta stávající
se rekonstruují. Mezi významné plánované investiční akce patří výstavba nového
pavilonu, který bude sloužit zejména pro

www.kzcr.eu

Oddělení hygieny poskytuje poradenskou,
konzultační a kontrolní činnost. Především
běžný hygienický dozor a sledování infekcí, spojených se zdravotní péčí. Také kontrolu sterilizační techniky a tvorbu provozních řádů. Každá projektová dokumentace
potřebuje jejich posouzení. Na tomto pracovišti se velmi dobře ukázalo, že spoustu
činností může převzít administrativní pracovnice. Je to cesta k uvolnění zdravotníků
na odbornou činnost. Statistiky, výkazy,
kontrolní hlášení apod. může skvěle vytvářet člověk, který má jiné vzdělání.
Na Sociálním oddělení Masarykovy nemocnice pracují tři zdravotně sociální
pracovnice. Mají na starosti klienty, kteří potřebují pomoc, a jejich pobyt doma
bez této pomoci by byl nemožný. Stále se

Mgr. Dana Vaculíková, vedoucí oddělení nemocniční hygieny (vpravo), se v posledních týdnech
a měsících kvůli pandemii koronaviru téměř nezastavila. Vlevo ředitelka protiepidemického odboru
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Olga Štorkánová

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
– MASARYKOVA NEMOCNICE
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
49 primariátů
Celkem 2 873 zaměstnanců,
z toho 452 lékařů a zubních lékařů, 18 farmaceutů, 1 057 sester
a 857 ostatních zdravotnických
pracovníků. Ostatní pracovníci
patří do tzv. obslužných procesů.
Celkem 1 286 lůžek, z toho
1 002 lůžka akutní péče,
129 tzv. jipových lůžek, 30 lůžek následné péče a 115 lůžek
následné péče Ryjice, 10 lůžek
následné péče DIOP Ryjice – JIP.

navyšuje počet pacientů – seniorů, lidí
bez domova, nezaměstnaných, nezletilých
matek, matek s nezájmem o své narozené děti z různých důvodů, matek drogově
závislých. Zvyšuje se počet případů úmrtí
pacienta s náročným řešením sociálního
pohřbu.
Nemocniční kaplani slouží také jako krizoví interventi. Jejich služba je velice důležitá. Poskytují pacientům to, co jim nemůže
dát zdravotnický pracovník. A to je čas.
Čas, ve kterém uklidní pacienta nebo jeho
příbuzného, povzbudí nebo pomůže s řešením jiného problému, než je ten zdravotní. V našem kraji považuji za úspěch, že
máme pět nemocničních kaplanů, z toho
jeden je zaměstnanec na plný úvazek.
Kaplani slouží na vybraných odděleních,
ale reagují i na požadavky z jakéhokoliv
jiného oddělení. Pracují také v mobilním
hospici a v týmu paliativní péče.
Snahou managementu ošetřovatelské
péče je zpříjemnit klientům pobyt v Masarykově nemocnici. Tomu výrazně pomáhá
Dobrovolnický program KZ, a. s. Zařizuje
pravidelné návštěvy dobrovolníků na odděleních, kteří si s klienty povídají, čtou
jim, hrají s nimi hry, dojdou nakoupit. Mezi
jednorázové akce patří koncerty, úklid areálu nebo mikulášské návštěvy. Velmi oblíbená je canisterapie.
Všichni výše vyjmenovaní pracovníci velmi
pomáhají v péči o naše klienty. Děkujeme
za to. Doufám, že tak nutné pomoci se dočkáme i od jiných profesí a nebudeme muset suplovat jejich práci. Jedině tak jsme
schopni dodržet vysokou kvalitu služeb.

Dobrovolnický program KZ zařizuje pravidelné návštěvy dobrovolníků na odděleních, koncerty,
úklid areálu nebo mikulášské návštěvy. Velmi oblíbená je canisterapie. Aktivně se dobrovolníci
zapojili také do pomoci při řešení aktuální koronavirové pandemie

Mgr. Markéta Svobodová
hlavní sestra
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
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Screeningová centra: Národní program screeningu
kolorektálního karcinomu – oddělení centrální endoskopie

Krajská zdravotní nakoupí robotický systém
pro neurochirurgickou operativu v ústecké nemocnici

Oddělení endoskopie vzniklo v mostecké
nemocnici jako samostatné nemocniční
oddělení 1. 10. 2006. Stalo se tak v souladu se současnými trendy v digestivní
endoskopii a gastroenterologii. Umožnilo to zvýšení nejen kvantity, ale i kvality
vyšetření a vedlo k dalšímu rozšiřování
nových endoskopických metod. Vyšetření
jsou poskytována pro všechna oddělení
mostecké nemocnice a ambulantním pacientům Mostecka, speciální endoskopická
vyšetření a terapeutické zákroky i pacientům jihozápadní oblasti Ústeckého kraje.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získá robotický systém pro neurochirurgickou a páteřní operativu včetně
robotického radiolucentního stolu. Představenstvo společnosti na svém únorovém
jednání projednalo nákup této zdravotnické techniky a v pátek 24. 4. 2020 rozhodlo o zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky. Půjde o prvenství v rámci střední
a východní Evropy.

Endoskopické oddělení se skládá ze 4 moderních vyšetřoven, recepce s kartotékou,
čekárny, expektačního pokoje se čtyřmi
lůžky, učebny a zázemí pro zdravotnický
personál. Pracují zde 4 lékaři, 8 endoskopických sester a 1 sanitářka. Na oddělení
jsou prováděny tyto metody a vyšetření:
gastroskopie s následnými výkony (polypektomie, sklerotizace a ligace varixů,
stavění krvácení, dilatace stenóz), kolonoskopie s následnými výkony (polypektomie, EMR – endoskopická mukózní
resekce, dilatace stenóz, značení tumorů
v předoperačním období, zavádění Endo-SPONGE), ERCP s následnými výkony (papilosfinkterotomie, extrakce choledocholitiázy, zavádění plastových a metalických
stentů), 24hodinová pH-metrie, jaterní
biopsie, zavádění enterálních sond, vyšetření H. pylori, zavádění PEG. V současnosti

„Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR investiční záměr pro zakoupení
robotického systému pro neurochirurgické a páteřní operace schválila ve čtvrtek
27. února 2020. Pořízení této zdravotnické techniky podpořil Ústecký kraj 34 miliony Kč na robotický systém a 6 miliony
na robotický radiolucentní stůl. Samotný
nákup proběhne na základě výsledku
veřejné soutěže na dodavatele,“ uvedl
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Nemocnice Most

Kolonoskopický sál, primář endoskopického oddělení MUDr. Jaroslav Froněk

je na oddělení ročně prováděno kolem
2 000 gastroskopií, 1 500 kolonoskopií,
250 ERCP.
V roce 2010 byla MZ ČR udělena našemu
oddělení akreditace I. typu pro výchovu
a vzdělávání lékařů v oboru gastroenterologie, která platí doposud. Lékaři oddělení se zúčastňují domácích i zahraničních
gastroenterologických sympozií, kongresů
a endoskopických workshopů. Oddělení
se podílí na výzkumu formou klinických
studií.

Po splnění podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta bylo oddělení
MZ ČR jmenováno centrem screeningové kolonoskopie. V průměru provádíme
kolem 150 screeningových kolonoskopií
za rok.
Screeningová kolonoskopie je vyšetření
tlustého střeva flexibilním endoskopem
u asymptomatických jedinců s negativní
rodinnou či osobní anamnézou kolorektální neoplazie a nepřítomností idiopatického střevního zánětu.
Ve screeningu kolorektálního karcinomu
v České republice je kolonoskopie využívána jako samostatná screeningová
metoda u jedinců starších 55 let (tzv. primární screeningová kolonoskopie) nebo
následuje po pozitivním výsledku testu
na okultní krvácení do stolice (TOKS), který
je prováděn od 50 let věku (tzv. screeningová kolonoskopie).
Kolonoskopie má ve screeningu kolorektálního karcinomu zcela zásadní postavení, je vlastním primárním screeningovým
testem. Vysoká kvalita prováděných kolonoskopií, zadávání výsledků do on-line
databáze a jejich průběžné hodnocení je
společně s dobrou adherencí cílové populace jednou z podmínek efektivního screeningového programu.

Recepce endoskopického oddělení – vlevo Bc. Helena Doležalová, vpravo Jana Puschnerová
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primář MUDr. Jaroslav Froněk
Oddělení centrální endoskopie
Nemocnice Most, o. z.
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Masarykova nemocnice

„Obdobný robotický systém není v současné době instalován na žádném pracovišti
v České a Slovenské republice ani ve střední a východní Evropě. S exkluzivitou je
spojena deklarovaná možnost zřízení

Přednosta neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., (uprostřed) a lékař kliniky
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA (vpravo), při školení na novém robotickém systému

mezinárodního školicího centra na ústecké neurochirurgické klinice. Děkuji našemu
jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj,
bez jehož podpory bychom tuto investici
nemohli realizovat,“ doplnil Ing. Petr Fiala,
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem
je součástí spondylochirurgického centra

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA FZS UJEP A MNUL
Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má působnost nadregionálního specializovaného centra se spádem 1,25 milionu obyvatel. Jejím přednostou je profesor
MUDr. Martin Sameš, CSc.
Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované diagnostiky, léčby a výzkumu
chorob nervového systému. Pracoviště je součástí traumatologického programu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL). Klinika dále konstituuje spinální centrum pro léčbu úrazů
a onemocnění páteře. Neurovaskulární program zahrnuje interdisciplinární péči o cévní systém
mozku, neuroonkologický program obsahuje terapii nádorů s využitím nejmodernějších zobrazovacích, navigačních a elektrofyziologických technik a operací při vědomí, centrum chirurgie baze lební
a lícního nervu disponuje v ČR jedinečným zázemím anatomické laboratoře. Operativa je dále zaměřena na dětskou neurochirurgii ve spolupráci s Dětskou klinikou MNUL a FN Motol, v problematice normotenzního hydrocefalu působí specializovaný tým jako centrum pro evropskou databázi.
Pracoviště se tradičně věnuje řešení výzkumných grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a GAČR.
Sedm lékařů dokončilo doktorandské studium Ph.D. v minulých pěti letech, u šesti lékařů doktorandské studium probíhá. Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, a doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.,
úspěšně absolvovali habilitační řízení a dosáhli pedagogického titulu docent. Neurochirurgická
klinika pravidelně prezentuje své výsledky na evropských a světových kongresech, ročně publikuje
8–10 článků s prvním autorstvím v odborných časopisech s impakt faktorem.
Přednosta oddělení je členem výboru České neurochirurgické společnosti a výboru České spondylochirurgické společnosti.

kategorie A. Je jediným zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji, které poskytuje
nadregionální rozsah specializované neurochirurgické péče. Ročně zde provedeme
400 instrumentovaných výkonů na páteři.
Výhodou komplexního robotického systému pro neurochirurgické spinální operace je zvýšení bezpečnosti pacientů při
operacích, minimalizace peroperačních
rizik spojených se všemi typy instrumentovaných výkonů na páteři ve smyslu dosažení v současné době nejvyšší dostupné
přesnosti zavedení páteřních implantátů.
Strategie výkonu u deformit páteře nebo
skluzu obratlů – spondylolistéza – je plánována na počítačové plánovací stanici
před operací. Potvrzením finální pozice implantátů na operačním sále eliminuje nutnost pooperační RTG kontroly a vylučuje riziko reoperace pro malpozici implantátů,“
vysvětlil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Investice byla podpořena Ústeckým krajem.
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

Krajská zdravotní testuje vzorky na přítomnost SARS-CoV-2
v ústecké Masarykově nemocnici a v Nemocnici Most

Masarykova nemocnice a Nemocnice Most

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) získala povolení Státního zdravotního ústavu ČR k testování
odebraných vzorků ve vlastních laboratořích ústecké a mostecké nemocnice.

Odběr testovaných vzorků v ústecké nemocnici nyní probíhá u vchodu do budovy D1

„Ukazuje se, že naši zdravotníci jsou
schopni velmi pružně reagovat na rychle
se měnící epidemiologickou situaci a že se
snaží být v maximální možné míře připraveni na očekávaný nápor pacientů, kteří
budou vyžadovat v souvislosti s nákazou
novým koronavirem hospitalizaci. Za to
jim patří poděkování. Děkuji také za kontinuální velké pracovní nasazení a výsledky, které vynaložené úsilí dosud přineslo.

Děkuji i za jejich příspěvek k tomu, že jsme
řadu opatření realizovali jako jedni z prvních v České republice. Jsem přesvědčen,
že toto všechno napomohlo ke zvýšení
prestiže značky KZ u našich spoluobčanů
– pacientů,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
„Náš obdiv a poděkování si zaslouží
všichni zaměstnanci Krajské zdravotní

v první linii. Již více než dva měsíce čelí
velkému náporu personál infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice,
do boje s koronavirem vstupují postupně
zdravotníci dalších oddělení a ve všech
našich nemocnicích včetně těch, kteří zajišťují provoz triážových míst pro třídění
pacientů, odběrových míst a v případě potřeby i výjezdů za odběry,“ uvedl Ing. Petr
Fiala, generální ředitel KZ.
Neustále se zvyšující požadavky na počet
laboratorních vyšetření a na zkrácení času
od odebrání vzorku po jeho vyhodnocení
přivedly Krajskou zdravotní, a. s., velmi
rychle k vlastnímu provádění testů. Státní
zdravotní ústav žádost o povolení provádět
testy schválil a od 1. dubna je tak Krajská
zdravotní, a. s., v pořadí 76. laboratoří
v České republice oficiálně vyhodnocující
testy na nákazu SARS-CoV-2. Před koncem
dubna ústav povolil provádět testy i v Nemocnici Most.
Na podrobnosti jsme se ptali MUDr. Jana
Špičky, MBA, primáře Oddělení klinické
biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
a MUDr. Lenky Dvořákové, primářky Oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Za necelý týden jsme vybudovali vybavenou laboratoř
a zverifikovali metodu tak, abychom mohli začít testovat
Jak jste se dostali k testování vzorků
na přítomnost SARS-CoV-2?

Jakým způsobem testy probíhají a proč
jsou do nich zapojena dvě oddělení?

MUDr. Jan Špička, MBA: Byli jsme osloveni
hygieničkou KZ Mgr. Danou Vaculíkovou,
jestli je možnost testování v MNUL. Začal
jsem zjišťovat vše potřebné a domluvili
jsme se s paní primářkou Dvořákovou, jak
vše nastavit a realizovat. Za necelý týden
jsme byli schopni vybudovat laboratoř
na oddělení klinické mikrobiologie, vybavit
ji a iniciálně zverifikovat metodu tak, abychom byli schopni vyšetření zahájit. Takto
rychlé implementace jsme dosáhli díky
extrémnímu nasazení našich pracovníků
a díky maximální podpoře ze strany managementu KZ a MNUL a všech ostatních
zainteresovaných pracovníků.

MUDr. Jan Špička, MBA: Na oddělení klinické biochemie se prováděly některé PCR
testy v potřebném způsobu provedení,
tedy RT-PCR, kterými lze vyšetřovat původce onemocnění COVID. Nemáme ale vhodné prostory pro práci s biologickými činiteli kategorie 3 a zajištění lokálního režimu
BSL3 (biosafety level 3), které jsou k tomu
potřeba a které má právě oddělení klinické
mikrobiologie. To zase nemá zkušenosti
s RT-PCR.
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Potřebné know-how k tomu u nás má 6 laborantek. Čtyři z nich v prvopočátku musely zahájit vyšetřování na oddělení mikrobiologie. Poté proběhl zácvik laborantek

hlubší znalosti a pomáhal nám jak se zavedením, tak během vyšetřování, kdy nám
několikrát doslova „vytrhl trn z paty“. Nyní
se navíc vše související s onemocněním
Covid-19 složitě shání, nejen izolační kity,
detekční kity, ale dokonce i plastik, který
je k vyšetření potřeba. Doktor Štolba ale
ve spolupráci s námi připravil alternativní
způsob vyšetřování, takže teď máme dvě
v podstatě nezávislé metody. Jedna je rutinní, kterou běžně používáme, a druhá je
záložní, kterou můžeme využívat, pokud
výrobce není schopen dodat součást nutnou k vyšetřování, navíc, aniž bychom přerušili testování.

Jaké vzorky v ústecké nemocnici testujete?
MUDr. Jan Špička, MBA: Testujeme zde
vzorky odebrané ve zdejším odběrovém
stanu. Dále testujeme operanty z naší nemocnice, kteří chodí ráno do odběrového
místa, a pak také vzorky od pacientů hospitalizovaných v ostatních nemocnicích
Krajské zdravotní.

Jak komplikované je testování?
MUDr. Jan Špička, MBA: Vyšetření se skládá ze dvou částí. První je izolace virové
RNA, ta trvá něco přes hodinu, pak následuje detekční fáze – amplifikace nukleové kyseliny metodou RT-PCR, ta trvá cca
1,5 hodiny, čistého času, bez všech dalších nutných úkonů. Optimálně se tak k výsledkům dostaneme za 4 hodiny. Vlastní
vyhodnocení je již automatizované. Na základě amplifikačních křivek software výsledek vyhodnotí, obsluha vizuálně zkontroluje pozitivní, negativní a interní kontroly
a eventuálně přítomné nejasné výsledky.
MUDr. Lenka Dvořáková: Další časově náročná věc je s tím spojená administrativní

Primář oddělení klinické biochemie MUDr. Jan Špička, MBA

činnost. Jsme povinni každý den nahlásit
počet vyšetřených vzorků do SZÚ, zapsat
do databáze ÚZIS všechny vyšetřené pacienty včetně jejich identifikačních údajů.
Informace o počtu vyšetření a stavu zásob
diagnostik musíme také denně zaznamenat do databáze Centrálního řídícího systému Covid. Všechny výsledky se také denně hlásí na KHS v Ústí nad Labem.
Zpočátku jsme vše zadávali manuálně.
Nyní vše funguje automaticky díky úpravám v nastavení našeho laboratorního informačního systému.

Kolik testů denně děláte?
MUDr. Lenka Dvořáková: Teď se dělá kolem sto testů denně. Maximálně můžeme
dělat asi 150 až 200 testů. Od začátku

MUDr. Lenka Dvořáková: Naše laborantky
jsou zvyklé zacházet s vysoce infekčními
vzorky. Vyčlenili jsme vyhovující prostory
a máme i hygienická zabezpečení, co se
týká úrovně kategorií laboratoří.

www.kzcr.eu

MUDr. Jan Špička, MBA: Máme dvanáctihodinový směnný provoz. Laborantky
pracují v ochranných oblecích, takže je to
náročné nejen provozně, z hlediska počtu
zpracovávaných vzorků, ale i na psychiku
a fyzickou zdatnost.

Stačí takový počet testů? Jak dlouho trvá
čekání na výsledek?
MUDr. Lenka Dvořáková: Momentálně to
stačí. Vše, co v daný den přijde, vyšetříme.
Výsledky tak většinou máme ještě ve stejný den, nejpozději druhý den dopoledne.
MUDr. Jan Špička, MBA: V tomto ohledu
jsme relativně unikátní i v rámci republiky.
Na výsledek od nás se nikdy nečeká déle
než 24 hodin.

na mikrobiologii, kde se nyní jsme schopni
střídat a postupně se bude vše provádět
pouze v režii mikrobiologie.

MUDr. Jan Špička, MBA: Nutno říci, že
nám výrazně pomáhá také RNDr. Petr Štolba z transfuzního oddělení, molekulární
biolog, který má z nás zdaleka největší
zkušenosti z hlediska interpretace a možných úprav těchto vyšetření. Pro rutinní
diagnostiku totiž běžně používáme aplikace, které dodá výrobce, a my „pouze“
dodržujeme postupy. Doktor Štolba má

testování probíhá i zácvik laborantek
z oddělení mikrobiologie, který provádí
zkušené laborantky z biochemie. Metoda je náročná na přesné provedení, takže
čím budou laborantky mít větší praxi, tím
může být testování rychlejší a můžeme se
snadněji dostat na maximální počty vyšetřených vzorků za den (tj. 150–200).

MUDr. Lenka Dvořáková: Nedávno jsme
navíc dostali diagnostickou soupravu pro
náš automat (GeneXpert), kterou je možné
využít k urgentním statimovým vyšetřením.
Vyšetření pomocí tohoto přístroje je rychlejší než klasická RT-PCR.

Primářka oddělení klinické mikrobiologie MUDr. Lenka Dvořáková

MUDr. Jan Špička, MBA: Na tomto analyzátoru se vyšetřuje po jednom pacientovi.
Vyšetření je sice dražší, ale výsledek by
měl být hotový do jedné, maximálně dvou
hodin, takže se hodí pro opravdu urgentní
případy.
ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Krajská zdravotní změnila způsob třídění příchozích
do nemocnic a přestěhovala odběrová místa

Informace z jednání představenstva společnosti

Krajská zdravotní

FINANCOVÁNÍ STRATEGICKÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB SPOLEČNOSTI
Členové představenstva Krajské zdravotní, a. s., v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem
projednali vedle řady veřejných zakázek a hospodaření také informace o financování strategických
investičních potřeb společnosti. Představenstvo projednalo předloženou informaci o poptávkovém
řízení na poskytnutí investičního úvěru pro finanční krytí realizace strategických investic Krajské
zdravotní, a. s., navrhlo Ústeckému kraji rozhodnout o uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční
banka, a.s., a požádalo Ústecký kraj o převzetí ručitelského závazku k zajištění úvěru poskytovaného
Krajské zdravotní, a. s. Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 20. 4. 2020 souhlasilo
s uzavřením smlouvy o úvěru a rozhodlo o převzetí ručitelského závazku k zajištění úvěru.

Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ

NAŠI ZAMĚSTNANCI MAJÍ OD 1. DUBNA NAVÝŠENÉ MZDOVÉ TARIFY
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti, v návaznosti na vývoj vedeného sociálního dialogu na úrovni sociálních
partnerů, je v realizaci uzavření dodatku č. 1 kolektivní smlouvy, který zajišťuje pro všechny zaměstnance společnosti navýšení
mzdových tarifů ve všech mzdových třídách a mzdových stupních minimálně o 1 500 Kč. Navýšené mzdové tarify mají letos již
všichni zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. Od 1. dubna 2020 bylo realizováno navýšení u zaměstnanců, kteří nebyli dotčení
úpravou realizovanou na základě opatření schválených představenstvem společnosti a účinných od začátku roku, jež zahrnovala například úpravu systému odměňování mladých lékařů a některých nezdravotnických profesí. Vedení společnosti považuje
odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Proto v době koronavirové krize uvolňuje další významné finanční prostředky
pro zdravotníky pracující v první linii. Představenstvo společnosti rozhodlo o navýšení příplatku za výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí na trojnásobek zaměstnancům poskytujícím zdravotní péči pacientům s COVID-19 a realizujeme další mzdová
opatření, zejména ve formě mimořádných odměn. Poděkování si zaslouží všichni, kdo v našich nemocnicích pracují s obrovským nasazením více než dva měsíce s pacienty, u nichž byla potvrzena nákaza novým koronavirem SARS-CoV-2 nebo s pacienty
s podezřením na onemocnění COVID-19.
redakce Infolistů

Poděkování personálu našich nemocnic
PODĚKOVÁNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉMU ODDĚLENÍ NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

V pondělí 10. 2. jsem byla objednaná na vyšetření před plánovanou operací močového měchýře. Byla jsem objednaná na devátou hodinu. Ihned po příchodu se mě sestra zeptala, s čím přicházím a po mé odpovědi mě nasměrovala ke své kolegyni, která
mě po chvíli pozvala do vyšetřovny. Po mém příchodu se mi sestra představila včetně podání ruky a omluvila se mi za zpoždění,
které bylo cca 15 minut. Poté došlo k vyšetření. Když přicházíte poprvé za tímto účelem, většinou nevíte, co vás čeká a jste
ve stresu, alespoň trochu. To by i můj případ. Ten mě však během krátké chvilky opustil. Po vyšetření následovalo vyšetření
u pana primáře. Ten samý scénář. Představení, podání ruky, omluva za zpoždění s odůvodněním. Takovýto přístup jsem doposud viděla pouze v zahraničních filmech. Proč to někde jde a někde ne? Kéž by se tento přístup k pacientům stal standardem.
Vyšetření u pana primáře, vysvětlení postupu při léčbě, termín operace. Vše klidně, vlídně, profesionálně. Jistě víte, která jména
nyní uvedu. Jedná se o pana primáře MUDr. Petera Krause a sestru Hanu Martinkovou. Děkuji. Doufám, že vás můj dopis potěší
a přeji sobě i ostatním, aby to takto fungovalo i na jiných odděleních.
S díky Irena Křížová

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI

Můj veliký dík patří lékařům, sestřičkám a personálu Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za příkladnou péči o mého manžela. Jako dar jsem za to klinice objednala a zaplatila televizor. Vím, co péče obnáší a velmi mi záleží,
na tom, aby bylo manželovi lépe, jsme spolu manželé již 58. rok... Srdečné poděkování a posílám přání klidných dnů.

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.

Alžběta Ciperová

Dne 21. 2. se nám v chomutovské nemocnici narodila dcerka. Porod byl vyvolán, neboť holčička byla trochu větší -:) A to, co
předvedli lékaři a sestřičky na porodním sále, byl doslova koncert. To nejmenší, co můžeme udělat, je opravdu velké a upřímné
poděkování všem – prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D., MUDr. Anna Součková, MUDr. Radek Kochlöfl, MUDr. Jan Jonáš, sestřička
Drahuška, která nás svým úžasným přístupem podržela i psychicky, a prostě všichni ostatní, bez kterých by to nešlo a jejichž
jména jsme nestačili zjistit. Zároveň velký dík patří sestřičkám na novorozeneckém oddělení se staniční sestrou p. Schovánkovou a děvčatům na oddělení šestinedělí se staniční sestrou Miroslavou Futerovou. Pane primáři Zemane a pane primáři Krohu
– máte úžasný tým pracovníků. Všem Vám přejeme, ať se Vám dále daří – pracovně i osobně.
Kateřina a Stanislav Fantovi a malá Elenka

10

www.kzcr.eu

V teplické nemocnici odběry probíhají v bývalé
ambulanci dětského oddělení v pavilonu J

Odběrové místo v chomutovské nemocnici zájemci najdou v pavilonu A

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) začala v souladu s výzvou Ministerstva zdravotnictví
České republiky postupně obnovovat standardní chod svých nemocnic. Společnost
také změnila způsob třídění příchozích
do svých nemocnic a v areálech přestěhovala odběrová místa do budov.

kapacity plánované péče a výkonů jsme
v minulých týdnech mohli posilovat místa pro třídění pacientů přicházejících
do našich nemocnic, odběrová místa
pro pacienty s indikovaným podezřením
na nákazu COVID-19, postupně zřizovaná

podle platného „Algoritmu péče o nemocné s podezřením/průkazem onemocnění
COVID-19 v Ústeckém kraji“, jehož účinnost schválila Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje od 27. dubna 2020.

ho zdraví neumožňovala. Díky uvolnění

mocnice přicházejí. Triáž bude probíhat

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Pacienti již nepřicházejí na jednotlivá
oddělení,
TESTOVÁNÍ NA KORONAVIRUS V NEMOCNICÍCH KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
respektive ambu„Opatření
umožlance přes centrální
nilo zdravotníkům
Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H, telefon 603 392 217 (samoplátci na objednání)
triážové body/stave všech pěti našich
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1, telefon 603 392 207
ny a nově vyplňují
nemocnicích navrá(samoplátci kdykoliv během provozní doby)
na místě čestné
tit se k dosud omeprohlášení formou
zené
plánované
Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení), telefon
dotazníku. Na zá603 392 210 (samoplátci 8.45–12.00 hodin)
operativě a přiblíkladě jeho vyhodžit se poskytování
Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí), telefon 603 392 209 (samoplátci
nocení
příslušný
veškeré ambulant8.00–10.00 hodin)
zdravotnický
praní péče v běžném
Nemocnice
Chomutov,
o.
z.:
Pavilon
A
(bývalé
platební
místo
u
hlavní
vrátnice),
covník
rozhodne,
rozsahu.
Krajská
telefon 603 392 206 (samoplátci 9.30–11.30 hodin)
zda pacient může
zdravotní tak reapokračovat s obdrguje na doporučení
ženým potvrzením
ministerstva a aktuální příznivý vývoj epidemiologické situace od 19. března, a také emergency a infekční – kartou k lékaři, či vykazuje známky podev České republice a v Ústeckém kraji. Jsme oddělení. Situace je ale jiná než před měsí- zření na COVID-19 a dále postupuje podle
rádi, že můžeme pacientům opět poskyto- cem,“ upozornil MUDr. Aleš Chodacki, ná- platného algoritmu.
vat zdravotní péči v co nejširším portfoliu, městek pro řízení zdravotní péče KZ.
Rovněž s platností od pátku 1. května
které nám současný stav v době pandemie
S platností od pátku 1. května 2020 z dů- 2020 zahájila KZ provoz odběrových míst
umožňuje,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, genevodu zajišťování navyšujícího objemu v budovách nemocnic. Nová místa odrální ředitel KZ.
zdravotní péče a zlepšení průchodu pa- běru jsou v provozu každodenně v čase
„Musíme umožnit pacientům vstup do ne- cientů do zdravotnických zařízení KZ změ- 8.00–12.00 hodin, v Děčíně do 14.00 homocnic tak, abychom mohli poskytovat nila ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí din. Doposud, od 19. března 2020, zdrazdravotní péči všem, pro něž nám to za- nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově votníci odběry uskutečňovali ve stanech
vedená opatření nařízená orgány veřejné- organizaci třídění pacientů, kteří do ne- a buňkách v areálech nemocnic.
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Vyhlásili jsme 7. kolo Interní grantové soutěže
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala vyhlásil ke dni
4. 5. 2020 7. kolo grantové soutěže v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců
Krajské zdravotní, a. s., na léta 2020 až
2023.

Krajská zdravotní

Svaz Vietnamců předal hejtmanovi 800 tisíc korun na plicní
ventilátory. Krajský výbor KSČM věnoval 150 tisíc na lůžka

Krajská zdravotní

VĚDECKÁ RADA KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ
Zabývá se rozvojem vědecké, výzkumné a vývojové práce a postgraduálního vzdělávání v Krajské zdravotní, a. s. Zpracovává koncepci
této činnosti a stanovuje mj. kritéria hodnocení vědecké, výzkumné
a vzdělávací činnosti jednotlivců
a pracovišť a zásady pro udělování
cen za nejlepší vědeckou práci.

Účelem interní grantové podpory Krajské
zdravotní, a. s., je stimulace vědeckých,
výzkumných a inovačních aktivit zaměstnanců KZ. Předpokladem soutěže je předložení grantového projektu v souladu s aktuálními pravidly Interní grantové podpory
vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s.

projektů je 1. 8. 2020, ukončení řešení
projektů nejpozději do 31. 7. 2023.

Termín pro podávání přihlášek (soutěžní
lhůta) projektů a žádostí: 1.–30. 6. 2020.
Předpokládané zahájení řešení vybraných

Alokace této výzvy je maximálně 5 milionů Kč v závislosti na kvalitě předložených projektů. Maximální výše rozpočtu

Předseda vědecké rady a pětičlenné grantové
komise prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

jednoho projektu je 500 000 Kč vč. DPH.
Je možné předkládat žádosti na nové i pokračovací projekty. Hodnoticí lhůta začíná
1. 7. 2020 a končí 31. 7. 2020.

Oldřich Bubeníček (uprostřed) a Ing. Petr Fiala
se zástupci Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji

redakce Infolistů

Krajská zdravotní v době vládních opatření vzdělává studenty
s využitím interaktivní technologie

Krajská zdravotní

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.,
v době karanténních opatření schválených
vládou ČR vzdělává studenty Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem
a vyšších a středních zdravotnických škol
napříč Ústeckým krajem. K výuce využívá
interaktivní technologii za pomoci streamingu na internetu.
„Středisko multimediální podpory využilo dlouholeté spolupráce s Cesnetem,
zájmovým sdružením právnických osob,
a streaming je studentům poskytován právě pomocí serverů sdružení. Bylo potřeba rozšířit systém streamování pro větší
počet účastníků a k tomu zavést zpětnou
vazbu komunikace student – učitel. Tuto
technologii jsme zvolili z důvodu, že není
ze strany studenta potřeba nic instalovat,
ani složitě ovládat. Student si na webu
společnosti Krajská zdravotní pouze otevře
živě streamované video. V druhém okně,
nejlépe na chytrém telefonu, se přihlásí
pro interakci do aplikace Sli.do, na chytrém telefonu pouhým načtením QR kódu,
nebo napsáním webové adresy do prohlížeče a zadáním kódu daného výukového
cyklu. Tím je vše technicky dokončeno
a student se vyučujícímu přihlásí a může
mu pokládat dotazy k probíhající přednášce,“ uvedla Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová,
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Zleva hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala a předseda Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji Trinh Van Minh

Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji předal hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi pro společnost Krajská zdravotní, a. s., finanční dar ve výši 800 tisíc korun na nákup plicních ventilátorů a dalších přístrojů potřebných v boji proti pandemii COVID-19. Kromě finančního
daru věnovala vietnamská komunita Ústeckému kraji také 950 kusů osobních ochranných pomůcek.
Moderní technologie k výuce studentů využívá MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH

náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
Moderní technologie k výuce studentů využívá MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, lékař
Gastroenterologického oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. „Domnívám se, že
ani v současné situaci, která přináší zvýšené nároky na personál nemocnic a současně limituje zažité výukové metody v prostředí vysokých a vyšších odborných škol
nelze rezignovat na kvalitní vzdělávání
studentů vytvářejících nastupující generaci
zdravotnických pracovníků všech profesí.

Proto jsem velmi uvítal příležitost využít
technických možností, kterými Vzdělávací institut Krajské zdravotní ve spolupráci
s dotčenými školami disponuje. Je to pro
mě nová zkušenost a nezvyk přednášet
v prázdné učebně s absencí bezprostřední
audiovizuální reakce v auditoriu. Jsem velmi potěšen zájmem studentů o tento způsob výuky, který dávají najevo množstvím
přihlášených účastníků a celou řadou jimi
zaslaných dotazů,“ dodal MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

www.kzcr.eu

Celou sbírku inicioval a zastřešil Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji. V rámci jednotlivých okresních svazů se vybralo celkem
800 tisíc korun. Částku 471 450 korun,
která byla posbírána v okresech Teplice,
Ústí nad Labem a Most, již vietnamská komunita jednotlivým nemocnicím v těchto
oblastech předala. Zbylá částka, kterou
společnost Krajská zdravotní, a. s., obdržela, bude využita k nákupu zdravotnických
přístrojů. Celkem 120 tisíc korun připadne Nemocnici Teplice na nákup plicního
ventilátoru, 100 tisíc korun je určeno pro
Nemocnici Most na nákup ozonového generátoru a zbylá částka poputuje do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ta
za ně nakoupí plicní ventilátory.

Kromě finančního daru věnoval svaz Ústeckému kraji také osobní ochranné pomůcky,
a to konkrétně 250 kusů ochranných obleků, 120 kusů ochranných brýlí, 150 kusů
respirátorů FFP2, 400 kusů látkových roušek a 80 kusů dezinfekčních gelů na ruce.
Vietnamská komunita v regionu projevila
soudržnost již dříve. Nemocnicím, ale
i zařízením poskytujícím sociální služby,
například domovům pro seniory nebo dětským domovům, darovala celkem 45 tisíc
kusů ručně šitých roušek. V některých
okresech darovala těmto institucím také
drobné občerstvení a nápoje.
„Chtěl bych Svazu Vietnamců v Ústeckém
kraji i jednotlivým okresním svazům, které

Předání šeku od Ústeckého krajského výboru
KSČM a krajských zastupitelů za KSČM

se na sbírce podílely, nesmírně poděkovat za jejich solidaritu. Díky nim i dalším
lidem, kteří nezištně pomáhají v situacích
ohrožujících život, se nám úspěšně daří
bojovat s takovými nebezpečími, jako je
pandemie koronaviru. S pomocí takových
lidí se nám situace kolem COVID-19 mnohem lépe zvládá. Mezi vietnamskou komunitou mám mnoho přátel a musím říci, že
to jsou skvělé osobnosti a druzí jim nejsou
lhostejní,“ vyjádřil se k mimořádnému
daru vietnamské komunity hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Šek na 150 tisíc korun pak Krajská zdravotní, a. s., převzala od Ústeckého krajského výboru KSČM a krajských zastupitelů
za KSČM. Peníze jsou určeny na nákup pediatrických lůžek na Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Ing. Martin Volf, mluvčí Ústeckého kraje
redakce Infolistů
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Krajská zdravotní děkuje za dary pro zdravotníky

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI
a emergency přivezl před Velikonocemi
mazance a beránky.

Krajská zdravotní

Vedení Krajské zdravotní děkuje všem, kteří se na zástupce společnosti stále obracejí
s nabídkou darů a pomoci.
Děkujeme Ing. Miroslavu Falbrovi, který
daroval 200 tisíc korun na provoz Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., v souvislosti s epidemií
koronaviru.
Naše poděkování patří také společnosti
RESPECT, a.s., za finanční dar – peněžitou částku ve výši 100 tisíc korun, která
je určena výhradně na pořízení plicního
ventilátoru Respironics V60 do Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.,
potřebného pro řešení situace související
s pandemií COVID-19.

Nadě Moravcové děkujeme za 250 kusů
textilních roušek. Za 100 kusů roušek
děkujeme Nadačnímu fondu Kapka naděje. Za roušky děkujeme také společnosti
SPP CZ, a.s., Janu Harmachovi, paní Kůsové a všem dalším dárcům, kteří nám roušky věnovali, často i bez oznámení svého
jména.

Velmi si vážíme i pomoci společnosti INSTAS Melíšek s.r.o., která darovala částku
100 tisíc korun na provoz Pneumoonkochirurgického centra Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici.
Částku 100 tisíc korun chomutovské nemocnici věnoval Libor Houdek.

Dary poskytli také firmy Průša research
3D printers či Covmask.cz. Další štíty věnovali Ústecký kraj, starosta Benešova nad
Ploučnicí pan Urx a Dům dětí a mládeže
Ústí nad Labem.

Dále děkujeme ústecké pobočce Člověk
v tísni za 600 kusů respirátorů FFP2/N95
pro Nemocnici Chomutov, Andree Tatíčkové za darování potravin pro zaměstnance a sloužící policisty a společnosti
REMEI CZ, spol. s r.o., za 140 l dezinfekce
Aseptic v hodnotě 55 tisíc korun pro Nemocnici Chomutov.

S rouškami pomohli Dominika Malinová,
Žaneta Šefčíková, Mýdlárna Šafrán Česká
Kamenice, Klárka Šafránková, Dana Hanáková, MIVET Iveta Moudrá, Eva Audyová,
Barbora Jedličková, Jiřina Jedličková, Karin
Skálová, Lucie Horová, Petr Krach, Barbara
Kunte, Jana Neškodová, Kateřina Nováková, Denisa Houšková, Dominika Malinová,
Dana Dvořáková, Nela Votápková, Vlaďka
Franzová, Jana Malcová, Blanka Zajíčková,
Helena Hantáková, Blanka Liščáková, Jarka
Baboráková, Hana Schneidrová, MUDr. Iva
Beranová a její pacientky, Ivana Růžičková,
Zdena Hagarová, Ivana Riegerová či klub
amerických fotbalistů Ústí nad Labem Blades. Rukavice sehnali Kateřina Hrušková,
Kristýna Valerie Heráková či Tran Khuong.

Společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. věnovala 3 888 ks AQUA
MARIA 0,5 litru Perlivá, 1 296 ks AQUA
MARIA 0,5 litru Neperlivá a 1 296 ks HEAD
voda Perlivá 0,5 litru v celkové hodnotě
68 558 Kč vč. DPH.
Sportovní soukromá základní škola s.r.o.
Litvínov Krajské zdravotní darovala 10 obličejových štítů z 3D tiskárny pro Nemocnici Chomutov, o. z.
Děkujeme také společnosti UNIPETROL
RPA, s.r.o., za 250 l dezinfekce Anticovid.
Společnost VERY GOODIES a.s. nemocnicím věnovala 140 kg zrnkové a 100 kg
instantní kávy, Palírna U Zeleného stromu a.s. 35 kusů 0,5l lahví 80% lihu, zástupci firmy L’Oréal přivezli kosmetiku.

Krajská zdravotní děkuje i těm, kteří své
jméno v tomto dlouhém seznamu dárců
nenašli, ať už proto, že dary věnovali bez
sdělení svého jména, nebo proto, že jejich
dary nebylo možné do uzávěrky tohoto vydání zaevidovat. Jejich jména rádi zveřejníme v dalším vydání našeho časopisu.

Děkujeme také společnosti HP TRONIC
Zlín, spol. s r.o., která nám věnovala
pračky a sušičky do děčínské, teplické
a chomutovské nemocnice, stejně jako
Štěpánu Batelkovi, jednateli společnosti
Aplica s.r.o., který zdravotníkům z KAPIM

14

Přikrývky a nábytek věnovala společnost
H - REKULTIVACE, a.s., polštáře a nábytek
společnost MALTOP - EKO s.r.o. Celotělové overaly darovaly Severočeské doly a.s.,
respirátory Donaldson Industrial CR s.r.o.
Respirátory FFP2 a celotělové overaly věnovala firma GRAMMER CZ, s.r.o., roušky BOS
Automotive Products CZ s.r.o., JUDr. Hana
Zvalová či kavárna Jacques café. S nákupem potřebné dezinfekce, ochranných
štítů a dalších pomůcek pomohl i chomutovský primátor JUDr. Marek Hrabáč. Dorty
věnovalo Chomutovské café.

redakce Infolistů

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

Exoderil® 10 mg/ml

kožní roztok 10ml

Fypryst combo spot-on

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

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

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA
bídk

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

◊
◊
◊
◊
◊

Allergodil

386,159,-

Analergin

329,129,-

169,199,-

oční kapky 6ml

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

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

V nabídce také
Analergin 10 tablet

V nabídce také
Allergodil nosní sprej 10ml

215,-

149,-

139,195,-

78,-

59,-

89,119,-

GS Betakaroten s měsíčkem

Doplněk stravy.

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

85,-

69,-

115,-

95,-

50+10 kapslí

16

179,169,-

349,450,-

Biocid.

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

179,219,-

181,-

139,-

10ml

249,299,-

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

152,204,239,296,-

Děčín

Doplněk stravy.

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

570,570,-

449,449,-

449,570,-

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.: 412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.00 — 15.30

ÚSTÍ NAD LABEM

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

164,-

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

Most

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

129,90 kapslí

Chomutov

www.kzcr.eu

119,159,189,239,-

Protectum Omega 3

DĚČÍN

Teplice Ústí nad Labem

205,-

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

189,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

169,-

spray 150ml

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

215,-

90+45 kapslí

Swiss NatureVia Mega Brusinky Repelent Predator Forte

Doplněk stravy.

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml

◊ 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

Lék s účinnou látkou azelastini hydrochloridum.
K očnímu podání.

229,99,169,-

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek. Pouze pro zvířata.

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

30 tablet

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

Léčivý přípravek s účinnou látkou diosminum micronisatum
k vnitřnímu užití.

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

60 tablet

274,119,207,-

149,-

Hyabak 0,15% gtt.

1. 4. – 30. 6. 2020

Diozen 500mg

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

CHOMUTOV

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

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

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

177,-

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

Stanice rizikových novorozenců září novými barvami

V polovině března proběhlo na porodnickém oddělení teplické nemocnice malování. Toho jsme využili i my z dětského
oddělení a nechali jsme vymalovat stanice
fyziologických a rizikových novorozenců.
Stanici rizikových novorozenců jsme vybavili i novými závěsy na výhřevná lůžka
a potahy na inkubátory. Dětem do postýlek jsme pořídili nové barevné povlaky
na polštáře.

Děti dostaly do postýlek nové barevné povlaky na polštáře

Velkou zásluhu na celém novém vybavení
má paní Helena Kondrlová, která pro nás
celou tu parádu ušila, za což jí moc děkujeme. Poděkování patří i paní Marii Kybalové, která ušila závěsy do místnosti určené
matkám ke kojení a klokánkování. Také
moc děkujeme všem maminkám, které se
podílely na šití nových body a čepiček pro
naše nedonošené děti. Dodávku pestrobarevných oblečků zajistila koordinátorka

A5 inzerce - TISK.pdf 1 22.1.2020 15:23:32

sdružení Nedoklubko paní Hana Machová,
které též děkujeme za spolupráci.
Vše máme ve veselých barvách, které
maminkám i celému zdravotnickému personálu dodávají dobrou náladu a optimismus. Ten zvláště v této nelehké době
všichni potřebujeme.

Jaroslava Hašková

Bc. Dagmar Mandovcová

vykonává funkci vedoucí
Oddělení nemocniční
hygieny Krajské
zdravotní, a. s.

vykonává funkci vrchní
sestry Ortopedického
oddělení Nemocnice
Chomutov, o. z.

vykonává funkci vrchní
sestry Ortopedické kliniky
Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
náměstkyně pro řízení lidských zdrojů
Krajské zdravotní, a. s.

placená inzerce

Nové závěsy na výhřevná lůžka a potahy na inkubátory

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

od 1. 5. 2020
Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků
a zajímavých námětů do tohoto časopisu. O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete
diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty
jsou Vaším časopisem!

Mgr. Dana Vaculíková

od 1. 5. 2020

Nemocnice Teplice

od 1. 5. 2020

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Iva Dlouhá
staniční sestra stanice fyziologických
a rizikových novorozenců
Nemocnice Teplice, o. z.
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POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

K

sever.rozhlas.cz
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LINKA
KOLEGIÁLNÍ
PODPORY

pro pracovníky
ve zdravotnictví

Linka je k dispozici nepřetržitě a je určena vám, pracovníkům ve zdravotnictví, v různém pracovním
zařazení a pozicích. Můžete ji využít, když na vás dopadá aktuální krizová situace a:
•
•
•
•
•
•
•

vnímáte vyšší profesní zátěž, než obvykle
prožíváte duševně nadlimitní události při své práci
jste v přímém styku s pacienty, jejich nemocí, umíráním nebo smrtí
neposkytujete přímou péči (farmaceuti, operátoři ZZS, vedoucí pracovníci)
jste vystaveni zátěžovému pracovním režimu, obavě z nákazy
máte také obavy o zdraví své a svých blízkých
cítíte potřebu psychické podpory

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav,
frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora vám tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajišťují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

V těžké situaci nemusíte zůstávat sami… jsme tu pro vás.

www.spis.cz

www.soggiorno.cz

