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setkáváme se na stránkách našeho časopisu, abychom
se s vámi podělili o zajímavé informace a novinky z naší
Nemocnice Teplice, o. z.

Ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice MUDr. Tomáš Hrubý:
Rekonstrukcemi se snažíme naplnit představy pacientů
Nemocnice Teplice

Historie teplické nemocnice sahá již na počátek minulého století. Většina budov nemocnice včetně těch, ve kterých jsou hospitalizováni pacienti je dosud původních, a z toho
důvodu patří teplická nemocnice mezi nejhezčí nemocnice Krajské zdravotní, a. s. Ačkoliv mají původní budovy své vizuální kouzlo, jsou dnešní představy a nároky pacientů
na prostředí, kde musí z důvodu svého zdravotního stavu trávit svůj čas někde zcela jinde. Právě z tohoto důvodu se snažíme postupnou rekonstrukcí jednotlivých oddělení tyto
nároky a představy naplnit.

Jelikož moderní doba a pokrok v medicíně přináší jisté
nároky a požadavky na pohodlí pacientů, ani naše nemocnice neotálí a prochází postupnou modernizací a rekonstrukcí. Dovolte mi proto, abych vás v tomto čísle časopisu seznámil s významnými investičními akcemi, kterých nebylo málo a za které patří velký dík
představenstvu a vedení Krajské zdravotní, a. s.
Především mě těší výstavba nových centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a také zcela nové ARO a JIP chirurgických oborů, čímž by mělo dojít
k výraznému zvýšení komfortu pro pacienty i ošetřující personál. Nemalou radost mám z i otevření nízkoprahového urgentního příjmu vybudovaného s cílem zkvalitnění diagnosticko-terapeutického procesu přicházejících pacientů.
I když nás hodně trápí a částečně omezuje nedostatek zdravotnického personálu, velice mě těší, že naší nemocnicí i nadále prochází spousta spokojených
pacientů. Naším cílem je i nadále poskytovat maximálně kvalitní zdravotní
péči.

Nemocnice Teplice, o. z., má celkem 22 pracovišť, 376 akutních lůžek a 51 lůžek následné péče.

Na závěr bych rád při této příležitosti poděkoval za spolupráci všem zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., a popřál jim příjemné čtení a mnoho pracovních úspěchů.

zlepšení a urychlení poskytovaných zdravotních služeb v konečném důsledku naplnění celkové koncepce směřování péče
k pacientovi, což v pavilonovém uspořádání nemocnice nebylo dříve zcela možné.

MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z.
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příjmu bylo v prvním čtvrtletí roku 2019
poskytnuto 10 200 ošetření. V tomto pavilonu je pacientům poskytována vstupní
komplexní ambulantní péče v chirurgických a interních oborech včetně oborů
neurologie, ortopedie, urologie a očního
lékařství. V praxi to znamená, že záchranná
služba transportuje pacienta na urgentní
příjem, kde je přijímán na expektační lůžko
a následně dle vstupní diagnózy ošetřován
daným specialistou, který eventuálně následně při multioborovém problému konzultuje a řeší zdravotní problém pacienta
s dalšími lékařskými pracovišti. Vybudováním urgentního příjmu došlo k výraznému

Letecký pohled na budovu F, v popředí nový urgentní příjem teplické nemocnice
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Je nutno si připomenou fakt, že od konce
devadesátých let, kdy byla dostavěna poliklinika, nebyla v nemocnici realizována
žádná velká investiční akce. Nyní v rámci
KZ, a. s., a za významné podpory Ústeckého kraje dochází k realizaci významných investic v naší nemocnici, což mě velmi těší.

po krátkém čase fungování oddělení lze
konstatovat, že z hlediska zajištění poskytování zdravotní péče se stalo pracovištěm
klíčovým. Jen pro ilustraci, na urgentním

Co se dalších významných investičních
akcí týká, je nutno zmínit dokončenou
rekonstrukci centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kde se léčí pacienti
nejenom z celého Ústeckého kraje, ale
i z části Libereckého a Karlovarského kraje.
Z hlediska počtu pacientů se jedná o třetí

Nejvýznamnější a pro rozvoj nemocnice
nejdůležitější investiční akcí je v roce 2017
zahájená výstavba centrálních operačních
sálů, pooperačního pokoje a centrální sterilizace, u které bylo následně rozhodnuto
o realizaci dostavby této budovy o 3. nadzemní podlaží, kde bude umístěno nové
oddělení ARO a JIP pro chirurgické obory.
Součástí této zakázky je také vybudování
parkoviště o celkové kapacitě 89 míst. Tato
investice bude dokončena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Dokončením tohoto nového pavilonu dojde ke splnění představ již
minimálně jedné generace zaměstnanců,
protože první studie a projekty o této výstavbě se datují již na počátek devadesátých let minulého století.
Další významnou investiční akcí bylo
vybudování urgentního příjmu, kde byl
provoz zahájen na konci roku 2018. A již

Jedno z expektačních lůžek na novém urgentním příjmu v Nemocnici Teplice, o. z.
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lékařů a v poslední době hlavně sestřiček.
Nedostatek hlavně zdravotních sester je
způsoben i tím, že práce u lůžka v nemocnici je po všech stránkách velmi namáhavá
a po stránce finanční ne zcela adekvátně
ohodnocena.

Prohlídka stavby operačních sálů. Vpředu zleva: Náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Roman
Prymula, CSc., Ph.D., ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý, předseda
představenstva KZ Ing. Jiří Novák, primář teplické chirurgie MUDr. Martin Sessek

největší pracoviště v ČR. Výsledky centra
jsou na velmi vysoké úrovni, a to především díky primářce MUDr. Martě Vachové
a všem dalším lékařům a zaměstnancům
oddělení.
Naše neurologické oddělení má statut
iktového centra, což je centrum pro léčbu cévní mozkové příhody. Je jedním ze
čtyř takových center v Ústeckém kraji. Pacientům v něm poskytujeme velmi kvalitní
diagnostiku, akutní a následnou péči včetně následné intenzivní rehabilitace. Z hlediska rychlosti poskytované trombolytické
léčby v indikovaných případech se toto
centrum umisťuje na předních příčkách
v rámci celé ČR.
Ze starších akcí nemohu opomenout rekonstrukce sociálních zařízení na oddělení
chirurgie 1, gynekologie 7 a rekonstrukce
příjmové gynekologické ambulance, dále
modernizace části výtahů a části stravovacího provozu atd.

Také je nutno zmínit zahájení a otevření
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, jež je umístěna v pavilonu C nemocnice. Jelikož v Ústeckém kraji
není záchytná stanice od roku 2001, věříme, že se otevřením nové záchytné stanice
problém s podnapilými a intoxikovanými
obyvateli alespoň částečně vyřeší, hlavně ve smyslu menší zátěže pro oddělení
akutní lůžkové péče, kde do té doby tito
klienti končili (více o záchytné stanici čtěte
na straně 5).
Nicméně máme i další vize rozvoje nemocnice a z mého pohledu je nejdůležitější celková rekonstrukce porodnice a porodního
sálu, kde současný technický stav ne zcela
naplňuje představy rodiček 21. století.
V současné době nejen mě velmi trápí
a částečně i omezuje činnost nemocnice, tak jako téměř ve všech nemocnicích
v republice, nedostatek zdravotnického personálu na některých odděleních,

Na druhou stranu je třeba konstatovat, že
vedení společnosti KZ, a. s., si toto uvědomuje a v posledních letech byly navýšeny
finanční prostředky do platů zdravotních
sester o několik desítek procent. Ovšem
i přes nepříznivý stav personálu se snažíme držet kvalitu a rozsah poskytované
zdravotní péče. Neustále se snažíme vylepšovat přístup k pacientům, takže připravujeme celou řadu kurzů pro zaměstnance
jak z hlediska prevence – například jak
bojovat se syndromem vyhoření, tak třeba kurzy asertivního chování. Snažíme se
prostě personál naučit, že pacient je klient,
kterému poskytují službu. Ale zase na druhou stranu, nedělejme si iluze, i přístup
pacientů ke zdravotnickému personálu se
za posledních dvacet let také změnil. Znatelně přibývá agresivity, a to nejen slovní.
Na závěr bych chtěl podotknout, že naše
nemocnice nabízí kromě zaměstnání
i možnost osobního rozvoje a aktivní podíl
na realizovaných změnách spolu s aktivním přístupem ke každému jednotlivci.
MUDr. Tomáš Hrubý
ředitel zdravotní péče
Nemocnice Teplice, o. z.
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Krajská zdravotní představila nové prostory protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné stanice

Nemocnice Teplice

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila v úterý 30. dubna 2019 v teplické nemocnici nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
stanice pro Ústecký kraj. Akce se uskutečnila za účasti prof. MUDr. Romana
Prymuly, CSc., Ph.D., náměstka ministra zdravotnictví ČR, Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, Ing. Petra Fialy, generálního ředitele
společnosti, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče,
a ředitelů zdravotní péče nemocnic KZ. Krajská zdravotní, a. s., prezentovala i další investiční akce v teplické nemocnici.

• Zahájení stavebních prací: 29. 10. 2018
• Dokončení stavebních prací: 15. 4. 2019
Celkové náklady na stavební
18 100 172,30 Kč včetně DPH.
Prostory nové protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice – na malém
snímku prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., (vpravo) a ředitel zdravotní péče
Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý

„Chceme otevřít v Ústeckém kraji po 18 letech záchytnou stanici. Ta poslední skončila v roce 2001 v Bílině a od té doby náš kraj záchytnou stanici
neměl. Zvažovali jsme, kde ji vybudovat. Možnosti odpovídaly počtu pěti
nemocnic, které Krajská zdravotní spravuje. Díky vstřícnosti ředitele zdravotní péče teplické nemocnice MUDr. Tomáše Hrubého a faktu, že Teplice
jsou ideální i díky geograficky příznivé poloze uprostřed pomyslné osy kraje, padla volba právě na zdejší nemocnici. Jsme si vědomi, že toto zařízení
přinese i starosti a jeho provoz vysoké náklady. Na druhou stranu jde o zařízení, které všichni potřebujeme – obzvlášť nemocnice, protože doposud
opilce a zdrogované přiváželi na emergency a příjmy v nemocnicích, což nesmírně zatěžovalo jejich provoz. Je nutné připomenout, že zřízení záchytné
stanice financoval Ústecký kraj, za což mu patří poděkování,“ řekl Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva KZ. Dodal, že se zahájením provozu záchytné stanice Krajská zdravotní, a. s., počítá v polovině května.

Podrobnou prezentaci investičních akcí v teplické nemocnici přítomným
zprostředkoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
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MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., poté
provedl účastníky akce prostory záchytné stanice a také urgentního příjmu,
uvedeného do provozu loni v listopadu, a probíhající stavbou zcela nového
pavilonu pro centrální operační sály a centrální sterilizaci, který bude dokončen v letošním roce.

Stavba operačních sálů

Na základě jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou
představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém
jednání dne 29. listopadu 2017 rozhodlo o realizaci
záměru zřízení Protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice (dále jen PZS) v Krajské zdravotní, a. s. Pro realizaci prioritního záměru bylo vytipováno umístění v Nemocnici Teplice, o. z., pavilonu C,
v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky.
• Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

„Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice je zařízení, jehož umístění v řadě regionů řeší, bojuje se, kde by mělo a nemělo být…
Není to zařízení profitní, ale většina argumentů, proč ho potřebujeme,
je skutečně důležitá. A pokud ho nemáme, zatěžujeme systém urgentní péče. Jsem rád, že jste šli touto – podle mého soudu – správnou cestou,“ uvedl prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra
zdravotnictví ČR.

Chodba zrekonstruovaného MS centra

O VYBUDOVÁNÍ PROTIALKOHOLNÍ
A PROTITOXIKOMANICKÉ ZÁCHYTNÉ STANICE

práce

činí

Tato částka obsahuje i přibližně 1,27 milionu Kč
vč. DPH za vybavení interiéru (kuchyňské linky, skříně na léčivé přípravky, vyšetřovací lůžko, sprchovací
lůžko a křeslo, křesla pro pacienty a macerátor).
Za vybavení zdravotnickou technikou Krajská zdravotní, a. s., bez započítání té, která je součástí stavby (viz předcházející odstavec), dosud vynaložila
291 965,28 Kč včetně DPH. Od Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s., obdržela investiční dotaci ve výši
17,83 milionu Kč, v roce 2019 předpokládá neinvestiční dotaci na vybavení drobným dlouhodobým
hmotným majetkem, zejména zdravotnické techniky,
ve výši přibližně 610 tisíc Kč.
Kapacita záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice v Teplicích je 10 lůžek. Stabilně zde
budou působit dva lékaři a dvě sestry, dalšími kmenovými i externími zaměstnanci zajistí Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., služby tak, aby
byl pokryt nepřetržitý provoz stanice. Roční náklady
na provoz jsou počítány 22 milionů Kč.
Částka za pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici byla stanovena ve výši
3 000 Kč, a to s ohledem na charakter této veřejné
služby a s přihlédnutím k poplatkům, které jsou vybírány v obdobných zařízeních v ČR. Poplatek slouží
ke krytí nákladů na zajištění této nepřetržité služby, tedy vlastní provoz záchytné stanice, přičemž
nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní
náklady.

INVESTICE BYLY PODPOŘENY
ÚSTECKÝM KRAJEM

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

www.kzcr.eu
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé

Masarykova nemocnice a Nemocnice Chomutov

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov – zajišťuje kompletní péči o onkologické pacienty v regionu.
Jedná se o jediné pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji, které se věnuje zejména radiační onkologii a klinické onkologii, podpůrné a paliativní terapii, dispenzarizaci nemocných v rámci oboru a zajišťuje aplikaci biologické léčby pro pacienty celého regionu.
Součástí ústeckého pracoviště je paliativní ambulance s mobilním hospicem a onkologická ambulance Nemocnice Teplice. Všechna tato pracoviště spadají od 1. 7. 2013 pod
jeden primariát, v jehož čele stojí MUDr. Martina Chodacká. Vrchní sestrou ústeckého
onkologického oddělení je Jana Švandová, v Chomutově stejnou pozici zastává Bc. Ivana
Minaříková.

Rekonstruovaný areál V Podhájí, kde sídlí centrum komplexní onkologické péče

V rámci Nemocnice Most, o. z., funguje
onkologická ambulance se zaměřením
na dispenzarizaci a systémovou léčbu
(s výjimkou cílené léčby).
V současnosti, vzhledem k neustále rostoucímu počtu pacientů s onkologickou
diagnózou, kdy aktuálně žije v ČR přes půl
milionu lidí, kteří měli nebo mají rakovinu
a stále jich přibývá, není péče o onkologického pacienta jen záležitostí onkologa.
U každého pacienta je nutný interdisciplinární přístup, na kterém se podílí mnoho odborností dle typu onemocnění, kdy
jediným cílem tohoto přístupu je správná
léčba správnému pacientovi ve správný
čas a na správném místě. Tento přístup
je důležitý ve všech fázích nádorového
onemocnění od stanovení diagnózy přes
léčbu až do fáze tzv. paliativní léčby, kdy
jsou veškeré léčebné možnosti vyčerpány
a je nutné se zaměřit na léčbu symptomů
způsobených nádorovým onemocněním
(např. zajistit dostatečnou výživu, léčbu
bolesti, hydrataci apod.).
V rámci této péče je rovněž nutná spolupráce s ostatními obory včetně praktických
lékařů, neboť nelze všechny tyto pacienty
z kapacitních důvodů hospitalizovat pouze
na onkologickém oddělení.
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Ústecké i chomutovské onkologické oddělení disponují stejnými částmi. Aktuální kapacita na třech lůžkových stanicích
v areálu V Podhájí v Ústí nad Labem je
32 lůžek, v Chomutově má lůžková stanice
30 lůžek. Na obou pracovištích jsou ambulance radiační onkologie, ambulance
klinické onkologie, ambulance klinického
psychologa a chemoterapeutický stacionář. V Ústí nad Labem i v Chomutově je
v provozu paliativní ambulance. Za podpory Nadačního fondu AVAST byl k 1. 9. 2014
zahájen provoz Mobilního hospice Masarykovy nemocnice.

komplexního onkologického centra (KOC)
vyléčit skoro dvě třetiny onkologických pacientů. Moderní onkologie je komplexem
oborů diagnostických, operačních, radiačních a interních, a kvalita onkologické péče
závisí na jejich součinnosti a multidisciplinární spolupráci. Snaží se o časný záchyt nádorových onemocnění moderními
diagnostickými metodami, protože včas
zachycené nádory zpravidla zcela vyléčíme. Využívá nové léčebné postupy a nové
moderní léky nejenom k léčbě vlastních
nádorových onemocnění, ale i nové léky
ke zmírnění nežádoucích účinků způsobených léčbou. Každoročně se v onkologických centrech léčí kolem 3 000 pacientů
s nově diagnostikovaným nádorovým
onemocněním.
Pracoviště jsou vybavena moderní generací ozařovací techniky, tzv. duálními
lineárními urychlovači, které umožňují
nejmodernější metody modulační (IMRT)
a obrazem řízené radioterapie (IGRT), a tím
se výrazně zdokonaluje léčebné ozařování.
Současně jsou zaváděny i nové plánovací
systémy, které umožňují plánovat nejmodernější ozařovací techniky, a nové verifikační systémy, které zajišťují správné nastavení ozařovače dle ozařovacího plánu
a pacienta. Nová moderní přístrojová technika umožňuje přesné ozáření cílového
objemu s minimálním dávkovým zatížením
okolních zdravých tkání. Kompletní obnova
ozařovací techniky na obou onkologických
odděleních výrazně přispěla ke zkvalitnění
onkologické péče a umožnila poskytovat
pacientům významně vyšší kvalitu péče.
Prim. MUDr. Martina Chodacká

I přes nárůst počtu nových nádorových
onemocnění již dnes dokáží specialisté

Primářka MUDr. Martina Chodacká u lineárního urychlovače v Nemocnici Chomutov

www.kzcr.eu

Krajskou zdravotní navštívil velvyslanec Kubánské republiky

Masarykova nemocnice

Do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které
společnost Krajská zdravotní, a. s., (KZ) sdružuje, zavítali ve čtvrtek 18. dubna 2019 velvyslanec Kubánské republiky v České republice pan Danilo Alonso Mederos s manželkou
a konzulka paní Evelyn León Pérez s manželem. Během své návštěvy si prohlédli oddělení
emergency a Neonatologickou kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., která je součástí jednoho z 12 perinatologických center v České republice.

Společný snímek na heliportu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Kubánské hosty doprovodili Jitka Hanousková, členka představenstva KZ,
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, primář
MUDr. Ivan Staněk, MBA, zástupce ředitele zdravotní péče ústecké Masarykovy
nemocnice a hlavní sestra Mgr. Markéta
Svobodová.
V lékařské knihovně Vzdělávacího institutu
KZ hosty přivítala členka představenstva
KZ Jitka Hanousková. „Krajská zdravotní je

největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji a zároveň s více než sedmi
tisíci zaměstnanci i největším zaměstnavatelem v kraji. Společnost se neustále
rozvíjí i díky velké finanční investiční podpoře svého jediného akcionáře, kterým je
Ústecký kraj, a díky důslednému využívání
všech dostupných dotačních titulů,“ řekla
na úvod Jitka Hanousková, která také připomněla, že Krajská zdravotní, a. s., v posledních letech hospodaří se ziskem.

„Zdravotnictví patří na Kubě mezi prioritní
obory a dosahujeme v něm mnoha kladných ukazatelů. Tato návštěva je pro mě
vítanou možností seznámit se s českým
zdravotnictvím a hledat další alternativy
spolupráce v této oblasti,“ uvedl Danilo
Alonso Mederos, velvyslanec Kubánské
republiky, který svou misi v České republice zahájil teprve nedávno a jeho návštěva
Ústeckého kraje je podle jeho slov první
cestou do regionů.
Generální ředitel Ing. Petr Fiala představil
Krajskou zdravotní, a. s., a jejích pět nemocnic v prezentaci. „Každá z našich nemocnic poskytuje základní a specializovanou péči, řada z nich, zejména pak ústecká
nemocnice, i péči superspecializovanou.
V loňském roce jsme otevřeli v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem kardiochirurgické pracoviště, které dosud chybělo
nejen v Ústeckém kraji, ale i v sousedních
krajích Libereckém a Karlovarském. Naší
prioritou je získat od ministerstva zdravotnictví pro zdejší kardiocentrum statut
centra vysoce specializované komplexní
kardiovaskulární péče a tím portfolio superspecializované péče pro pacienty ještě
více rozšířit,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Krajská konference sester 2019: Společně a s jedním cílem

Nemocnice Most

V kinosále Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., proběhla 25. dubna
2019 Krajská konference sester 2019.
Mottem letošního ročníku bylo: „Společně
a s jedním cílem“. Záštitu nad regionální
konferencí převzali hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří
Novák.
„Nesmírně si vážím práce každého pracovníka ve zdravotnictví, sester ještě o to více,
protože jejich práce je velmi specifická,
a právě od jejich přístupu se mnohdy odvíjí i rekonvalescence pacientů. Od své ženy,
která toto zaměstnání léta vykonávala,
vím, jak je tato práce náročná. Proto mohu
slíbit, že i do budoucna se budeme snažit
připravit sestrám co nejlepší podmínky
pro jejich práci, ale také nalákat budoucí
studenty například formou stipendií, která
jsme před pár lety zavedli,“ uvedl hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

až po moderní vybavení vnitřních interiérů
jednotlivých oddělení. Při této příležitosti
musím poděkovat všem zaměstnancům
mostecké nemocnice, bez nichž by revitalizace nebyla možná. Poděkování rovněž patří našemu jedinému akcionáři, kterým je
Ústecký kraj,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer.

Konference sester v kinosále Nemocnice Most

Předsedu představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka na konferenci
zastoupil místopředseda představenstva
společnosti Mgr. Radek Scherfer. „Nemocnice v Mostě je druhou největší v rámci
pěti nemocnic, které sdružuje společnost
Krajská zdravotní. V posledních letech prošla za plného provozu několika etapami
revitalizace od nového opláštění pavilonů

Krajské konference sester 2019 se zúčastnilo přes sto šedesát účastníků – hlavně
zdravotních sester. „Záměrem přednášek
bylo poukázat na společný cíl všech zdravotnických pracovišť v rámci společnosti
Krajská zdravotní, kterým je úspěšné zakončení právě probíhajícího akreditačního šetření. Jednotlivá témata přednášek
se zaměřila na cestu pacienta nemocnicí
od jeho přijetí až po propuštění do domácí
péče,“ uvedla Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra mostecké nemocnice.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ
Čtvrtá magnetická rezonance v Krajské zdravotní

Devátý ročník ceremoniálu Dobrovolník roku města Děčín

Nemocnice Děčín

Nemocnice Chomutov

V pátek 29. 3. 2019 proběhla v Městské
knihovně Děčín nádherná akce – slavnostní udílení cen pro dobrovolníky v oblastech
sportu, kultury, sociálně-zdravotní péče
a práce s dětmi a mládeží – Dobrovolník
roku 2018 města Děčín.
Slavnostní večer zorganizovalo Dobrovolnické centrum Slunečnice, z. s.
Celou akcí nás provázelo jazzové duo Tomáš Kostka a Iva Šulcová a také byl nachystán pro všechny zúčastněné slavnostní raut.
Já jako koordinátorka dobrovolníků z děčínské nemocnice jsem spolu s hlavní sestrou Mgr. Danuší Tomáškovou nominovala
několik dobrovolníků, kteří působí v děčínské nemocnici na různých odděleních.
Čtyři naše dobrovolnice byly oceněny, a to
paní Fišerová, Horká, Bártová a Burešová.
S dovolením bych si vypůjčila krásná slova
jedné z oceněných dobrovolnic, jak vnímá dobrovolnictví v nemocnicích: „Dokud

MUDr. Milouš Derner, který v roli koordinátora péče pro radiodiagnostiku pomáhá radiologům
v našich nemocnicích, při zahájení provozu magnetické rezonance v chomutovské nemocnici

Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Chomutov v loňském roce nově zahájilo provoz
magnetické rezonance na přístroji Ingenia Philips 1,5 T.
V listopadu byl přístroj po všech potřebných zkouškách a měřeních předán výrobcem do provozu. Aplikačním technikem
byly vytvořeny vyšetřovací protokoly a byl
zaškolen odborný personál.
V prosinci jsme již zahájili zkušební provoz
za laskavé asistence MUDr. Milouše Dernera a radiologických asistentů z ústecké
Masarykovy nemocnice, kdy došlo ještě
k úpravě vyšetřovacích protokolů a jejich
synchronizaci s ústeckým pracovištěm
magnetické rezonance (MR).

principu získání obrazu je nelze srovnávat
s CT vyšetřeními. Základní vyšetření MR
trvá cca 30 minut, ale může se prodloužit
až na 60 minut v závislosti na diagnóze
a předpokládané patologii. U mnoha vyšetření z důvodu lepšího získání diagnostické informace může být během vyšetření
do žíly podána kontrastní látka, což také
prodlužuje celkovou dobu vyšetření.

Od ledna 2019 provádíme vyšetření mozku, celého úseku páteře, kolenních a ramenních kloubů. Se získanými zkušenostmi jsme postupně navýšili počty výkonů.
Avšak zájem o MR vyšetření je tak velký,
že objednací doby jsou mnohem delší,
než bychom si přáli, a to hned z několika
důvodů.

Není neobvyklé, že se někteří objednaní
pacienti na (jakékoliv) vyšetření vůbec nedostaví, nebo ho (v případě MR) hned v počátku vyšetření odmítnou z důvodu strachu ze stísněných prostor, čímž zbytečně
blokují místa v objednávkovém systému.
Proto všem pacientům nabízíme možnost
se před objednáním přijít podívat, případně si i vyzkoušet uložení na vyšetřovací
lůžko (velikost otvoru gantry je 70 cm, což
je v současnosti největší možný průměr).

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou
časově náročná, vzhledem k odlišnému

Pacienty, jejichž zdravotní stav z nějakého důvodu vyžaduje potřebnou sedaci,

8

popř. anestezii (děti, klaustrofobici, pacienti ARO…) v současné době nevyšetřujeme. Pro jejich monitorování životních funkcí je potřeba speciálních monitorovacích
přístrojů kompatibilních s MR, které prozatím nemáme.
Stále ale vše zlepšujeme. Od června 2019
budeme rozšiřovat spektrum nabízených
služeb, a to o cílená vyšetření orgánů dutiny břišní (jater, ledvin, pankreatu…). Čeká
nás zase stejný postup jako na začátku:
vytvoření vyšetřovacích protokolů aplikačním technikem a jejich synchronizace
s ústeckým pracovištěm, nezbytné zaškolení personálu a zkušební provoz těchto
vyšetření.
V dohledné době plánujeme zařadit
do naší nabídky i další vyšetření, např. orgánů malé pánve, ostatních kloubů (loket, zápěstí, kyčel, hlezno) a v návaznosti
na místní mamografické centrum a vyšetření prsů. Vyšetření prsů magnetickou rezonancí budeme poté provádět jako jediné
pracoviště v Ústeckém kraji.
Věříme, že klienti z Chomutova a okolí přivítali dostupnost vyšetření magnetickou
rezonancí v naší nemocnici. Ostatně – nabitý objednávací diář tomu odpovídá.
Bc. Alexandr Kuchař, Gabriela Grospičová
Radiodiagnostické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

www.kzcr.eu

Oceněná paní Bártová (vpravo)

jsme zdraví, myslíme si, že nikoho nepotřebujeme. Když je nám ouvej, uvědomíme si,
jak důležité jsou lidské vztahy, jak pohladí
vlídné slovo, jak zahřeje upřímné objetí,
jak nám život ulehčí něčí pomoc.“

Oceněná paní Horká (vpravo)

Dobrovolníkům děkuji za jejich činnost
a budu se těšit na další spolupráci.
Anna Navrkalová
koordinátorka dobrovolníků
Nemocnice Děčín, o. z.

V Krajské zdravotní se školili operatéři ze Slovenska

Masarykova nemocnice

Na operačních sálech Gynekologicko-porodnické 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., se v měsíci dubnu školili laparoskopičtí operatéři ze Slovenské republiky, ze soukromé nemocnice v Košicích. Výcvik proběhl u pacientek, které
podstoupily radikální operace s lymfadenektomií pro gynekologické malignity.
Hlavním školitelem operatérů ze Slovenska byl MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., chirurg
gynekologicko-porodnické kliniky ústecké
Masarykovy nemocnice. „Naše zdravotnické pracoviště patří mezi sedmnáct onko-gynekologických center v České republice,
kde se provádějí radikální operace s lymfadenektomií pro gynekologické malignity.
Laparoskopický přístup běžně používají
pouze čtyři pracoviště včetně našeho.
Na základě zkušeností s tímto typem operativy jsme byli vybráni pro školení laparoskopických týmů. Při školení spolupracujeme s firmami Olympus a Meditronic.
Od února 2019 proběhlo na naší klinice
proškolení týmů z klinik v Hradci Králové,
Michalovců a Košic. Zúčastnění lékaři ocenili odborné zajištění akce a operační techniku. Další tři školicí akce jsou naplánované. Těší nás zájem o tyto akce a podpora
vedení společnosti Krajská zdravotní v této
oblasti. Pro další školení v laparoskopické operativě bude nezbytná rekonstrukce

Gynekologičtí operatéři na školení

operačního sálu, která by měla proběhnout v příštím roce,“ uvedl MUDr. Marcel
Vančo, Ph.D.

soukromé nemocnice Košice-Šaca. „Účelom stretnutia bola prezentácia nových
operačných postupov s použitím rozšírenej bipolárnej koagulácie v onkogynekológii pod záštitou firmy Medtronic
v zastúpení Ing. Petra Doubravy. Oboznámili sme sa s najnovšími produktami firmy
Medtronic v oblasti pokročilej koagulácie
v elektrochirurgii. V priebehu pracovného
stretnutia sme sa okrem získavania teoretických poznatkov zúčastnili aj operačných
výkonov so zameraním na retroperitoneálnu lymfadenektómiu a omentektómiu s použitím uvedenej prístrojovej techniky pod
vedením zástupce prednosty MUDr. Iva
Blšťáka a MUDr. Marcela Vanča, Ph.D. Týmto chceme vyjadriť poďakovanie kolegom
z Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem za inšpiratívne skúsenosti, ktoré sme
získali. Vážime si ich ochotu odovzdať nám
svoje poznatky. Veríme, že toto pracovné
stretnutie je základom k rozvoju ďalšej
vzájomne prospešnej spolupráce,“ pochvaloval si MUDr. Ján Richnavský, Ph.D.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Jedním ze školených operatérů byl
MUDr. Ján Richnavský, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky I.
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Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Zaměstnanci Krajské zdravotní zvolili členy dozorčí rady
Ve dnech 9. a 10. dubna 2019 proběhly ve společnosti Krajská zdravotní, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče
3316/12a, volby členů dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a. s., zaměstnanci společnosti.

Naši robotičtí chirurgové použili jako první v České republice
nový typ stapleru
Krajská zdravotní, a. s.
Robotičtí chirurgové Krajské zdravotní, a. s., ve školicím centru robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici jako první v České republice operovali za pomoci nového
typu stapleru nízkou resekci rekta. Nejmodernější technologii použili při školení chirurgického týmu z Nemocnice České Budějovice, a. s.

Na základě výsledků voleb hlavní volební komise konstatovala, že volby jsou platné a že členy dozorčí rady společnosti Krajská
zdravotní, a. s., se stali dnem 10. dubna 2019:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

MUDr. Tomáš Hanek

Vladimír Vaněk

Voleb se zúčastnilo
29,2 %
oprávněných
voličů z celkového počtu
7 450 oprávněných voličů. Úplné složení dozorčí
rady společnosti Krajská
zdravotní, a. s., naleznete na www.kzcr.eu/cz/
kz/o-spolecnosti/o-nas/
vedeni-spolecnosti

Informace z jednání představenstva společnosti
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na jednání dne 26. dubna 2019 projednalo přípravu k zahájení kolektivního vyjednávání se zástupci odborových organizací působících u zaměstnavatele o kolektivní smlouvě na období následující po skončení účinnosti
stávající kolektivní smlouvy. Současná kolektivní smlouva končí k 30. 6., obsah zůstává
zachován, byla provedena aktualizace. Představenstvo společnosti vzalo projednaný
materiál na vědomí a zároveň uložilo Ing. Petru Fialovi, generálnímu řediteli, zahájit kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě předložením písemného návrhu na uzavření
kolektivní smlouvy odborovým organizacím působícím u Krajské zdravotní, a. s., a vést
kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě v Krajské zdravotní, a. s.

Tým lékařů se v ústecké nemocnici školil pod vedením MUDr. Jana Rejholce (vpravo)

Předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na jednání také projednalo informaci o stavu naplňování opatření pro
zajištění kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a. s., podanou společně se zprávou předkládanou
v návaznosti na rozhodnutí 39/1/2018 o zajištění provedení opatření vyplývajících ze zákona č. 181/2014
Sb., o kybernetické bezpečnosti, a jeho prováděcích předpisů. Pro rok 2019 byly na základě jednání výboru pro kybernetickou bezpečnost KZ stanoveny dvě oblasti k realizaci a financování pro splnění základních
požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, a to systém provádění analýzy síťové komunikace a log-management systém. Ke dni předložení materiálu jsou pro rok 2019 zvolena dvě technická opatření, která mají
zajistit kontrolu datového provozu v KZ a možnost vyhodnocování logů jak z hlavních, tak z podpůrných aktiv
společnosti. Současně bylo rozhodnuto o nutnosti urychleně zajistit role architekta a manažera kybernetické
bezpečnosti tak, aby se tyto role již od počátku mohly zapojit do připravovaných akcí a zdroje na nově pořizované investiční celky byly vynakládány koncepčně a maximálně efektivně.
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., schválilo aktualizaci finančního a investičního plánu pro rok 2019.
Aktualizace finančního plánu pro letošní rok byla zpracována dle požadavku vedení společnosti na základě
nových a aktualizovaných informací, které zohledňují zejména konečné výsledky hospodaření za rok 2018
a informace z aktualizovaných podkladů pro kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami. Aktualizace
finančního plánu 2019 je zpracována s kladným výsledkem hospodaření ve výši 222 659 Kč, celkové náklady
činí 7 826 329 062 Kč a celkové výnosy pak činí 7 826 551 721 Kč. Plánovaný výsledek hospodaření všech
nemocnic sdružených do KZ je rovněž kladný.
redakce Infolistů
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„Nový typ stapleru SureForm TM 60 Stapler
se od minulého liší automatickou detekcí
komprese tkáně při řezu, větší artikulací
a délkou branží, což snižuje riziko komplikací při tvorbě nového spojení střeva,“
zmínil výhody proktor (školitel) MUDr. Jan
Rejholec, zástupce ředitele zdravotní péče
a primář Chirurgického oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
MUDr. Milan Kobza, školený robotický operatér z chirurgického oddělení

českobudějovické nemocnice, si přístup
týmu ústeckého školicího centra robotické
chirurgie pochvaloval.
„Výuka probíhala na nízké resekci tlustého střeva pro karcinom rekta. Kromě dvou
operatérů se školení účastnily i instrumentářky. V českobudějovické nemocnici jsme
v těchto dnech začali provádět roboticky
asistované operace. Celé týmy se jezdí postupně školit do ústecké nemocnice. Máme
možnost se zde podílet na samotných

výkonech pod vedením zkušených proktorů, což má pro nás školené lékaře obrovský
přínos,“ uvedl MUDr. Milan Kobza.
V měsíci únoru se ve Školicím centru Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově
nemocnici připravoval z českobudějovické nemocnice tým robotické chirurgie
z urologického oddělení. Proktorem byl
přednosta Kliniky urologie a robotické
chirurgie Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan
Schraml, Ph.D.
Výhodou současného školicího centra
robotické chirurgie je provádění operací
za pomoci nejnovějšího typu robota da
Vinci Xi, který disponuje dvěma konzolemi. V praxi to znamená, že na jedné konzoli
operuje zkušený operatér a vedle toho se
na druhé konzoli operace účastní školený
operatér. Školicí centrum rovněž disponuje
tréninkovým modulem, na kterém se operatéři zdokonalují ve vedení robotického
systému, aniž by zatížili pacienta.
Petr Sochůrek, člen redakční rady Infolistů

Děčínské chirurgické dny se uskuteční už popáté na zámku

Nemocnice Děčín

Páté děčínské chirurgické dny se uskuteční
od 27. do 28. května v nádherné scenérii
děčínského zámku. Akce se uskuteční pod
záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a generálního ředitele
Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petra Fialy. Odborným garantem je primář Chirurgického
oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Jan Rejholec.
Chirurgické oddělení děčínské nemocnice poskytuje specializovanou a v některých oblastech superspecializovanou
péči pro oblast děčínského okresu v oblasti chirurgie štítné žlázy, chirurgie prsu,
celé abdominální chirurgie, celou šíři laparoskopické chirurgie. Vše s důrazem

na onkologickou problematiku a rozsáhlou
péči traumatologickou, s výjimkou zvláštní
péče určené pro traumatologická centra.
V indikovaném rozsahu se oddělení zaměřuje i na dětsko-chirurgickou péči.
V lůžkové péči poskytuje chirurgické oddělení léčebnou konzervativní a operační
péči v oblasti všeobecné chirurgie s důrazem na laparoskopické techniky, onkochirurgie prsu se záchovnými výkony, chirurgii
štítné žlázy, v oblasti GIT se zaměřením
na laparoskopickou onkochirurgii a transanální endoskopickou mikrochirurgii a chirurgii hiatu včetně bariatrické chirurgie.
Výrazně je rozšířená miniinvazivní terapie
hemorhoidální choroby.

Lůžkovou částí oddělení v minulém roce
prošlo téměř 3 tisíce hospitalisovaných
pacientů, úrazová ambulance loni ošetřila téměř 36 tisíc pacientů, dalších 14 tisíc
pacientů prošlo částí, která se věnuje neakutním pacientům. Chirurgové děčínské
nemocnice v minulém roce provedli 2300
operačních výkonů, z toho 950 laparoskopických výkonů. Chirurgické oddělení je
Centrem excelence laparoskopické chirurgie Krajské zdravotní, a. s.
redakce Infolistů
Bližší informace k V. děčínským
chirurgickým dnům najdete na webu
www.kzcr.eu/konference/chirdny2019
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Krajská zdravotní uspořádala desátý ročník celostátní
konference Emergency

Ústecký hematologický den opět přilákal významné hosty

Masarykova nemocnice

Masarykova nemocnice

Na akademické půdě kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádalo
oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve dnech 3. a 4. dubna desátý ročník celostátní konference „Emergency
2019“. Záštitu nad jubilejním ročníkem převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého
kraje, a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., kterého na akci
zastoupil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Vpravo hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, vlevo generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala

„Desátý ročník svědčí o tom, že si konference získala popularitu. Jsem rád, že se
akce koná podruhé na půdě ústecké univerzity, kde jsou studenti, kteří jednou mohou nastoupit ve zdravotnických oborech.
Věřím, že nastoupí právě do společnosti
Krajská zdravotní, která je základem zdravotní péče v našem regionu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Úspěch dnes již celostátní konference
vyzdvihl rovněž generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Konference
Emergency začínala jako jednodenní vzdělávací akce a postupně se stala uznávanou

celorepublikovou prestižní konferencí se
dvěma stovkami účastníků. Děkuji Ústeckému kraji a Radě Ústeckého kraje v čele
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem za finanční podporu této konference a dalších
vzdělávacích akcí. Podpora společnosti
Krajská zdravotní a jejích pěti nemocnic
od Ústeckého kraje je však především investiční, což nám umožňuje realizovat řadu
významných projektů,“ řekl Ing. Petr Fiala,
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Jednotlivé přednášky se letos věnovaly
nejen pacientům, s nimiž se každý den setkáváme na emergency, ale také tématům
mimo naše zdravotnické pracoviště, která
se však zdravotnictví dotýkají. S přednáškami na konferenci vystoupili kriminalisté
z Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje, člen Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo ředitel Věznice
Valdice. Těší mě, že letošní ročník byl nejúspěšnější ze všech, o čemž svědčí i zájem
účastníků a zdravotníků z nemocnic napříč
republikou,“ řekla MUDr. Jana Bednářová.
Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
v nepřetržitém provozu zajišťuje příjem,
ošetření a vyšetření příchozích pacientů
s akutními potížemi, zraněných a nemocných přepravených do ústecké nemocnice
posádkami Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje. Zajišťuje pro Policii České
republiky vyšetření zadržených osob před
umístěním do cely. Oddělení pro závažně
nemocné pacienty je rovněž součástí zdejšího traumacentra, kardiocentra a iktového centra se spádovou oblastí pro celý
Ústecký kraj a přilehlé regiony.

Odborným garantem konference byla, stejně jako při všech předchozích ročnících,
MUDr. Jana Bednářová, primářka oddělení

Bylo obdivuhodné, že 3 žákyně, které
své vlasy darovaly, ve stejný den skládaly
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písemnou maturitní zkoušku. Jedna žákyně,
která chtěla také podpořit Nové háro, z.s.,
poslala dle svých možností i finanční částku přímo na účet Nového hára, z.s.
Vlasy byly slavnostně předány dne
16. 4. 2019 v Ústí nad Labem při udělování ceny Křesadlo 2018, které každoročně
pořádá Dobrovolnické centrum v Ústí nad
Labem. Hlavním poselstvím této ceny je
ocenit práci dobrovolníků. Jedná se o cenu
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci. Letos se konal již 17. ročník a mezi
25 nominovanými byla i zakladatelka

„Jsem velice rád, že se hematologický den
stal již tradicí a kromě významných hostů
z jiných pracovišť se prezentují i zástupci
našeho oddělení se svými sděleními a zkušenostmi z klinické praxe. Pro mne je účast
zde také příležitostí poděkovat za velké
nasazení při každodenní práci všem zaměstnancům hematologického oddělení
Masarykovy nemocnice v čele s primářkou
MUDr. Janou Ullrychovou v podmínkách
velkého personálního oslabení oboru
v Ústeckém kraji,“ řekl MUDr. Josef Liehne.
V úvodu konference vystoupila s přednáškou s názvem Antifosfolipidový syndrom
– pohled hematologa MUDr. Alena Bulíková, Ph.D., z Oddělení klinické hematologie
Fakultní nemocnice Brno. Stejnou problematikou, avšak z pohledu imunologa, se
zabýval příspěvek MUDr. Dalibora Jílka,
CSc., primáře Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské zdravotní, a. s.

Květinu MUDr. Janě Ullrychové předal ředitel
zdravotní péče MUDr. Josef Liehne

– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., ze
IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové přednášel
na téma Cytopenický pacient v hematologické ambulanci. Mgr. Ilona Fátorová z téhož pracoviště svůj příspěvek nazvala Pancytopenie v obvodové krvi – morfologicky

SZŠ Most

Nového hára Markétka Zagrapanová, která se za činnost spolku Nové háro probojovala až mezi šestici oceněných. Cenu,
kterou získala in memoriam, za ní převzala
její maminka a předsedkyně spolku Lucie
Staňková.
SZŠ Most

Kromě dalších přednášejících ze specializovaných pracovišť v Praze, Hradci Králové
a Liberci, se o své poznatky z praxe a pohledy na odbornou problematiku, vedle
primářky MUDr. Jany Ullrychové, podělili
s kolegy i další pracovníci ústeckého oddělení klinické hematologie – Ing. Pavla Bradáčová, MUDr. Tomáš Kohoutek
a MUDr. Petra Hájková. „Velice nás potěšily
kladné ohlasy účastníků naší konference,
odborný program hodnotili jako velmi zajímavý a přínosný a vyjádřili zájem o příští
hematologický den,“ shrnula MUDr. Jana
Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
která byla odborným garantem konference.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Masarykova nemocnice

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala 10. dubna v prostorách zámečku Větruše osmý Ústecký
radiologický den. Záštitu nad prestižní
nadregionální konferencí převzal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák, kterého zastoupil generální
ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.
„Osmý ročník nadregionální konference
Ústecký radiologický den dokazuje, že jde
o prestižní a vyhledávanou akci, které se
účastní specialisté napříč Krajskou zdravotní i odborníci z celé České republiky.
Při této příležitosti musím poděkovat emeritnímu primáři MUDr. Milouši Dernerovi,
který v roli koordinátora péče pro radiodiagnostiku pomáhá radiologům ve všech
pěti našich nemocnicích dále se vzdělávat
a je jejich odborným rádcem,“ uvedl při zahájení konference Ing. Petr Fiala.
„Letošní radiologický den byl tematicky
zaměřen na zobrazování na magnetické
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zajímavé kazuistiky. MUDr. Dana Mikulenková z Ústavu hematologie a krevní
transfuze Praha a doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., z Fakultní nemocnice Hradec
Králové připravili pro účastníky zajímavé
kvízy z oblasti morfologie a interpretace
koagulačních nálezů.

Radiologický den byl zaměřen na magnetickou rezonanci

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Studentky podpořily zapsaný spolek Nové háro
Žákyně Střední zdravotnické školy v Mostě,
pod vedením odborné učitelky Bc. Petry
Stanislavy Meinlschmidtové, se rozhodly
podpořit spolek Nové háro, který pomáhá
onkologicky nemocným dětem a mladým
dospělým pacientům se zprostředkováním
paruk z pravých vlasů. Dne 10. 4. 2019
se nechalo 14 žákyň SZŠ v Mostě ostříhat
profesionální kadeřnicí a své vlasy darovaly Novému háru, z.s. O akci byl mezi žáky
opravdu velký zájem.

Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., uspořádalo odbornou konferenci s názvem III. Ústecký hematologický
den. Odborná konference se konala v úterý 9. dubna 2019 v Hotelu & Restaurantu Větruše v Ústí nad Labem za účasti stovky zájemců z řad lékařů, sester a laboratorních pracovníků. Záštitu nad akcí převzal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

rezonanci a je reakcí na postupnou instalaci těchto přístrojů do všech nemocnic
Krajské zdravotní. Tímto se Ústecký kraj zařazuje mezi velmi dobře vybavené regiony
v rámci České republiky. Magnetická rezonance je nenahraditelná v diagnostice řady
onemocnění a lepší dostupnost této metody zkvalitňuje poskytovanou léčebnou
péči. Akce bohatě splnila cíl, kterým bylo
předávání zkušeností mezi jednotlivými
pracovišti. Historicky nejvyšší počet účastníků včetně lékařů z jiných krajů je dokladem atraktivnosti zvoleného programu,“

MUDr. Milouš Derner

zhodnotil konferenci její odborný garant
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické 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
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Lékaři kliniky úrazové chirurgie uspořádali republikově první
AOTrauma Masters kurz chirurgie hlezna a nohy

Háčkované chobotničky pro Krajskou zdravotní zpříjemní
nedonošeným dětem pobyt v ústecké nemocnici

Nejen tenisový svět má své masters. Světovou extraligu má i Organizace pro otázky osteosyntézy (AO/ASIF), zaštiťující celosvětově vzdělávání odborníků v oboru muskuloskeletární chirurgie. Díky intenzivnímu lobbingu byla její evropskou sekcí přidělena vzdělávací kapacita pro nejvyšší stupeň vzdělávacího kurzu v oblasti chirurgie hlezna a nohy
do České republiky. A díky vedoucí úloze lékařů Kliniky úrazové chirurgie MNUL v oblasti
chirurgie nohy na území České republiky byl výborem české sekce AO organizací kurzu
pověřen MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., z této kliniky.

Krajská zdravotní, a. s., získala v pondělí 15. dubna 2019 sto háčkovaných chobotniček
spolu s dvaceti páry ponožek pro nedonošená miminka. Zástupkyně Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem je předaly hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markétě Svobodové a zdravotníkům Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Masarykova nemocnice

Spokojený kolektiv fakulty a účastníků kurzu AOTrauma Masters Foot and Ankle v Seči

Přípravy zcela nového vzdělávacího formátu zabraly půl roku, vytvořit se muselo od základu vše, počínaje curriculem,
edukačním týmem, vzdělávacími tématy
přes rozčlenění do jednotlivých vzdělávacích aktivit, přípravu praktických cvičení
na modelech, diskuzních skupin či přednášek a zavedení nových, dříve nevyzkoušených vzdělávacích činností, k nimž patřily interaktivní případové studie a akční

diskuzní skupiny, simulující reálné rozhodovací situace. Do fakulty bylo povoláno
devět předních odborníků z Německa,
Čech i Slovenska, a to včetně tří lékařů
Kliniky úrazové chirurgie MNUL. Hlavním
zahraničním odborníkem byl prof. Stefan
Rammelt z Univerzitního centra Drážďany,
jeden z kmotrů světové chirurgie nohy.

se uskutečnil ve dnech 9.–12. 4. 2019
v „českém Davosu“, městě Seči na řece
Chrudimce. Vzdělávat se přijel plný plánovaný počet 36 velmi zkušených odborníků,
ortopedů i traumatologů, se zájmem o chirurgii hlezna a nohy, a to nejen z Čech, ale
i ze Slovenska. Čekaly je interaktivně pojaté výukové bloky, hands-on praktická
cvičení, debaty nad složitými klinickými
situacemi a účastníci měli poprvé možnost
plánovaně představit své problémové případy a řešit je v širokém fóru.
Ohlasy na celkovou odbornou úroveň,
začlenění nových vzdělávacích prvků
i připravenost členů fakulty byly velmi
pozitivní, všichni účastníci proběhlý kurz
hodnotili v superlativech a osobně děkovali za tvůrčí a přátelské prostředí, které se
během něj spontánně ustavilo. Doufáme,
že kurz dále prohloubí zájem a povědomí
o chirurgii nohy v českých a slovenských
zemích a v konečném důsledku zlepší úroveň odborné péče o naše pacienty. A to byl
také hlavní cíl této nové vzdělávací akce.
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie MNUL

První český kurz AOTrauma Europe Masters
Foot and Ankle Trauma and Reconstruction

V Krajské zdravotní přednášel ředitel Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví Antonín Malina
Masarykova nemocnice

zdravotnictví nepřinese nějaké zásadní
problémy, které jsou někdy očekávány,“
přiblížil téma přednášky MUDr. Antonín
Malina, Ph.D., MBA.

Zdravotní stav české populace v kontextu
demografických změn byl tématem další
z cyklu přednášek „Osobnosti české medicíny“. Na setkání se zdravotníky přijal
pozvání do Vzdělávacího institutu Krajské
zdravotní, a. s., (VIKZ) MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
(IPVZ), který zde vystoupil se svou přednáškou ve středu 24. dubna 2019.
„Rád bych sdělil, jaké jsou pohledy veřejného zdravotnictví na zdravotní stav
populace v České republice, jaký bude demografický vývoj a jak bychom se na něj
měli připravit. Chci využít svého pohledu,
kdy dvacet let řídím školu veřejného zdravotnictví, které na tyto záležitosti nahlíží
trochu specifickým pohledem. Snad se
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MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

mi podaří všechny přesvědčit, že stárnutí
populace není tak dramatická skutečnost,
že jde o situaci, s níž se umí zdravá společnost nějakým způsobem srovnat. Že pro

Ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví přivítal na půdě
VIKZ ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.
„Troufnu si říci, že Institut postgraduálního vzdělávání zná v této zemi každý lékař.
Je mi proto velkou ctí přivítat v Masarykově nemocnici jeho ředitele a zároveň připomenout, že jedním z jeho předchůdců
byl i zakladatel ústecké poválečné chirurgie profesor MUDr. Jiří Rödling,“ uvedl
MUDr. Josef Liehne.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

www.kzcr.eu

Masarykova nemocnice

Háčkované chobotničky přinesly do ústecké nemocnice zástupkyně klubu dovedných rukou

„Pro nedonošené novorozence mají chobotničky velký význam jak z lidského, tak
z medicínského hlediska. Nejenže děti
zklidňují, miminka si s chapadýlky hrají
a mnohem méně se personál kliniky setkává s tím, že si vytahují kanyly nebo výživové sondy. Chobotnička bývá první hračkou
pro miminko po jeho narození, kterou si
díky dárcům odnáší domů. Jsem ráda, že

s námi klub dovedných rukou při Domu
dětí a mládeže v Ústí nad Labem spolupracuje dlouhodobě. Jde již o jejich třetí návštěvu,“ uvedla Mgr. Markéta Svobodová,
hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

a mládeže, doplnila, že s nápadem uháčkovat chobotničky pro novorozence přišla
v loňském roce jedna z žákyň. „Na internetu jsem zjistila, že chobotničky pro novorozence jsou v dnešní době žádané, vytiskla
jsem návody a vznikl tento projekt. Chtěla
bych tak poděkovat ústeckému magistrátu
za finanční podporu, Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem za poskytnutí prostor
a v neposlední řadě všem členkám klubu
dovedných rukou, bez kterých by nebyl
projekt realizován,“ řekla Helena Svatková.
Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je
jedním ze dvou perinatologických center
Krajské zdravotní, a. s., přičemž druhé se
nachází v mostecké nemocnici, a dvanácti
center v ČR. „V rámci třístupňové diferencované péče naše ústecké zdravotnické pracoviště zajišťuje všechny tři úrovně péče
o novorozence. Spádová oblast oddělení
sahá až do Libereckého kraje,“ doplnil
přednosta MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Helena Svatková, vedoucí klubu dovedných rukou v ústeckém Domu dětí

Staniční sestra neonatologické kliniky získala cenu Křesadlo
Masarykova nemocnice

do kterých jsem dětem vkládala jejich první fotografii po narození, jejich první hračku apod. V roce 2016 jsem oslovila Nadační fond LA VIDA LOCA, zda by nevstoupil
do našeho ústeckého projektu. Podařilo
se. Kufřík vybavený fotografií, otiskem ručičky, památníčkem a hračkou s novorozencem putuje buď k adoptivním rodičům
či do kojeneckého ústavu,“ řekla Zdeňka
Hrbková.

Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, získala za loňský rok staniční
sestra Neonatologické 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., Zdeňka Hrbková. Cenu Křesadlo
získala za projekt Život v kufříku.
Sympatická zdravotnice již více než pět let
pomáhá novorozencům určeným k adopci
vracet vzpomínky na první dny jejich života. „Získání ocenění je pro mě velká čest.
Když jsem byla před časem na konferenci v Praze, tak jedno z témat se věnovalo
problematice miminek určených k adopci,
která mají rovněž právo na vzpomínky ze

Staniční sestra Zdeňka Hrbková

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

svého narození a minulosti. Řekla jsem si,
že tuto dobrou myšlenku rozjedu u nás.
Začala jsem schraňovat malé kufříky,
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Dětská klinika ústecké Masarykovy nemocnice má
od Kapky naděje nové přístroje a vybavení

Nutriční poradna nabízí i edukaci v oblasti zdravé výživy

Nemocnice Děčín

Masarykova nemocnice

Nové přístroje a vybavení předala zdravotníkům Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního
fondu Kapka naděje (vpravo). Spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje s nemocnicí Krajské
zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem slaví letos kulaté 10. výročí.

Za Krajskou zdravotní, a. s., dar převzal
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské 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. „Od Nadačního fondu Kapka naděje, který je již

Nové přístroje a vybavení předala zdravotníkům Vendula Pizingerová, prezidentka
Nadačního fondu Kapka naděje. „Spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje
s nemocnicí Krajské zdravotní, a. s., v Ústí
nad Labem slaví letos kulaté 10. výročí.
Nadační fond Kapka naděje je hrdý na skutečnost, že za tuto dobu nakoupil přístroje a vybavení pro nemocnici za více než
3 385 000 Kč. Dnes slavnostně předáváme
monitor vitálních funkcí, dva dětské kočárky, sestavu nábytku a manipulační vozík
v celkové hodnotě přesahující 133 000 Kč.
Doufáme, že toto vybavení zjednoduší práci lékařů a sester na oddělení a usnadní
léčbu nemocným dětem,“ uvedla prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

Andrea Poláková,
vykonává funkci vrchní sestry
Oddělení centrálních operačních
sálů Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Teplice, o. z.

Následně vystoupil MUDr. David Ambrož
z 2. Interní kliniky VNF a 1. LF UK v Praze s přednáškou na téma Diferenciální
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Jana Klabíková a Karla Brnová, DiS.
nutriční terapeutky (dietní sestry)

Lázně
Teplice
v

Nemocnice Teplice, o. z.
Zdeňka Hoffmannová,
vykonává funkci vrchní sestry
Nefrologicko-dialyzačního
oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Teplice, o. z.

Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

ZE ZEMĚ
DO VANY
JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA

Nemocnice Chomutov

V úvodu primář interního odd. MUDr. Miroslav Šofr seznámil lékařskou veřejnost se
současným personálním stavem interního
oddělení a s některými aktuálními problémy medicíny z pohledu internisty.

Najdete nás ve stravovacím provozu, budova B (vedle vrátnice), II. podlaží. S sebou si vždy vezměte kartičku pojištěnce.

Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

230x152.ai 1 14.2.2017 22:45:14

„Počty mecenášů rok od roku klesají. Kapka naděje nám ale zůstává věrná a my
zůstáváme věrni jí. Za dlouholetou spolupráci a za všechno, co nadační fond
do ústecké Masarykovy nemocnice poskytl, upřímně děkuji,“ zdůraznil MUDr. Josef
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., který se setkání s představiteli Nadačního fondu Kapka naděje
rovněž zúčastnil.

naším pravidelným donátorem, jsme pro
naše pracoviště získali další nové přístroje a vybavení potřebné pro malé pacienty
a zdravotníky. Štědrost dárců, jako je Kapka naděje, nám v naší péči významně napomáhá. Moc děkujeme,“ uvedl MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

diagnostika dušnosti. Přednáška byla
koncipována jako přehledná diferenciální
diagnostika s algoritmem vyšetřovacích
metod. Zmíněna byla subjektivnost hodnocení dušnosti, a to i v hodnocení systémem NYHA (dokladována na kazuistikách). Následně vystoupil doc. Pavel Jansa
ze stejné kliniky s přednáškou na téma Aktuální možnosti plicní hypertenze (o plicní
hypertenzi jsme informovali v předchozím
čísle STATIMu). V diskuzích obou řečníků
byl mj. zmíněn význam často opomíjené
vyšetřovací metody: ventilačně perfuzní

od 1. 4. 2019

od 1. 4. 2019

Nemocnice Teplice, o. z.

Interní oddělení uspořádalo 438. lékařský večer
Ve středu 17. dubna 2019 se v salonku
Městského divadla v Chomutově konal
438. lékařský večer. Pořadatelem večera
bylo interní oddělení v Chomutově.

provedeno na základě doporučení lékaře
(praktického lékaře, specialisty). Můžete
nás navštívit vždy po telefonické domluvě
v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., tel.: 412 705 426.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

placená inzerce

Novými přístroji a vybavením v hodnotě 133 561 Kč disponují zdravotníci Dětské 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. V loňském roce je zakoupil Nadační fond Kapka naděje a ve středu 24. dubna 2019 je zdravotníci slavnostně převzali
z rukou zástupců nadačního fondu, kteří zároveň přivezli dětem právě hospitalizovaným
na klinice dárky. Do Ústí nad Labem přijeli Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního
fondu Kapka naděje, jeho ředitel Jan Fischer, MLitt., a Bc. Stanislav Polívka, marketingový manažer společnosti HET, jež se na daru významně podílela.

Potřebujete poradit ohledně stravy, dietního omezení při onemocnění či sestavit
dietu? Provádíme poradenství ohledně
stravovacích návyků, edukaci v oblasti
zdravé a léčebné výživy. Vyšetření bude

scintigrafie plic v diagnostice chronické
trombembolické plicní nemoci. Taktéž byla
v diskuzi zmíněna existence moderního
oddělení nukleární medicíny v Chomutově
a užitečnost některých metod (konkrétně
perfuzní scintigrafie myokardu) v diagnostice ischemické choroby srdce a viability
myokardu u některých pacientů.

MUDr. Miroslav Šofr
Interní oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

www.kzcr.eu

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ
45.7
45
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DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA.

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto
časopisu. O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou
a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty jsou Vaším časopisem!
Kontakt: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu
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Hyabak 0,15% gtt. 10ml

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA
bídk

Analergin 30 tablet

V nabídce také
Analergin 10 tablet

59,-

78,-

89,119,-

Voltaren Forte 2,32%

V nabídce také
Voltaren forte gel 100g
Voltaren forte gel 50g

331,209,-

gel 150g

359,-

259,169,-

460,-

Exoderil® 10 mg/ml

kožní roztok 10 ml

Lék s účinnou látkou azelastini hydrochloridum.
K očnímu podání.

V nabídce také
Allergodil nosní sprej 10ml

V nabídce také
Exoderil ® 10 mg/ml kožní roztok 20ml 274,Exoderil ® 10 mg/g krém 15g
119,Exoderil ® 10 mg/g krém 30g
207,-

18

229,99,169,-

139,170,-

129,-

194,-

119,179,-

Protectum Omega 3

Doplněk stravy.

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí 570,Protectum Vital 90 kapslí
570,-

449,449,-

90 kapslí

V nabídce také
260,Blephasol 100ml
Blephaclean 20 sterilních tamponů 180,-

◊ pro krásné opálení a zdravou pokožku
s dlouhotrvajícím efektem
◊ obsahuje komplex karotenoidů
9,6 mg (beta-karoten 6 mg,
lutein 3 mg, zeaxantin 0,6 mg),
sedmikrásku obecnou, biotin (příznivě
ovlivňuje stav pokožky), vitaminy E a C

120,-

89,-

265,-

229,159,-

229,-

◊ úleva pro těžké, bolavé, oteklé
nohy
◊ pro léčbu křečových žil a jejich příznaků, pohmožděnin,
modřin, otoků

Lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu.
Ke kožnímu podání.

V nabídce také
Lioton gel 50g

159,235,-

www.kzcr.eu

259,314,-

spray 150ml

129,-

Biocid.

165,-

DĚČÍN

Děčín

159,-

◊ 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

260,-

Teplice Ústí nad Labem

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

Most
Chomutov

TEPLICE

www.kzcr.eu

MOST

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy
◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

X

201,-

Repelent Predátor Forte

570,-

80+40 tablet zdarma

V nabídce také
Revital Super Beta-karoten
40+20 tablet zdarma

229,-

◊ každodenní hygiena očních víček
a očního okolí
◊ základem úspěšné léčby očních
onemocnění je hygiena víček
(zvýšení účinku umělých slz, léčba blepharitid)
◊ rozpouští a odstraňuje sekrety
a čistí oční víčka
◊ hypoalergenní, bez parfému, alkoholu a bez konzervačních látek

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

449,-

Revital Super Beta-karoten

Doplněk stravy.

159,-

Kosmetický přípravek.

◊ doplněk stravy obsahující různé živiny
a zinek, který přispívá k udržení normálního stavu zraku
◊ ke každému balení oční kapky
Protectum Sensitive zdarma

◊ léčí kožní a nehtové plísně, včetně
vlasaté části hlavy
◊ rychle ulevuje od příznaků zánětu,
zejména svědění
◊ vhodný pro dospělé i děti

Lék s účinnou látkou naftifini hydrochloridum.
K vnějšímu užití.

186,-

Blephagel 30g

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

◊ analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin
◊ ulevuje od bolesti zad, svalů
a kloubů
◊ stačí aplikovat pouze 2x denně
◊ snadno otevíratelný uzávěr

Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.

Zdravotnický prostředek.

Allergodil oční kapky 6ml

◊ přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních a očních příznaků
sezónní a celoroční alergické rýmy
◊ ke zmírnění příznaků chronické
kopřivky nejasného původu

Lék s účinnou látkou cetirizini dihydrochloridum.
K vnitřnímu užití.

◊ umělé slzy s aktivní ochranou před
UVb zářením
◊ Hyabak vyrovnává osmotickou nerovnováhu a zlepšuje symptomy
syndromu suchého oka
◊ bez konzervačních látek a vhodné
pro nositele kontaktních čoček
◊ pro všechny, kteří vyzkoušeli více
umělých slz a stále nejsou spokojeni

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml

1. 4. — 30. 6. 2019

Lioton 100 000 gel 100g

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: ppondělí—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. 2019 nebo do vyprodání zásob. Vždy si 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.
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Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
21. 5., 23. 5., 27. 5.,
28. 5., 29. 5. 2019
21. 5. 2019
22. 5. 2019
28. 5. 2019
3. 6., 4. 6., 10. 6.,
11. 6., 17. 6., 18. 6.,
20. 6. 2019
5. 6., 19. 6. 2019
6. 6. 2019
11. 6. 2019
12. 6. 2019
12. 6. 2019

místo konání

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

Bezpečné podání intravenózního léčiva
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře
Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Psychologické typy osobnosti ve dvanácti symbolech

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

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

datum
22. 5. 2019
27.–28. 5. 2019
31. 5. 2019
31. 5. – 1. 6. 2019
5. 6. 2019
13.–14. 6. 2019
20.–21. 6. 2019
13. 9. 2019
26. 9. 2019

odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory

místo konání

Výroční vědecká konference MNUL
V. Děčínské chirurgické dny
19. Ústecká rehabilitační konference
Sympozium severočeských psychiatrů 2019
Interlab 2019
17. Perinatologické dny Ústeckého kraje
IV. Konference COS a CS
Slámův ORL den
Výroční vědecká konference KZ, a. s.

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Zámek Děčín
UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
Hotel Port, Doksy
UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem
Hotel Ostrov, Tisá
UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference
Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Pozvánky na odborné konference
31. května – 1. června 2019

5. června 2019

13.–14. června 2019

20.–21. června 2019

Sympozium
severočeských
psychiatrů

Interlab 2019

17. Perinatologické
dny Ústeckého
kraje

IV. Konference centrálních
operačních sálů
a sterilizace

Hotel Ostrov, Tisá

Kampus Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Hotel Port, Doksy

Kampus Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem

www.kzcr.eu/konference/
sysep2019

www.kzcr.eu/konference/
interlab2019

www.kzcr.eu/
konference/
perinal2019/prihlasky

www.kzcr.eu/konference/
cos2019

