
Vážení čtenáři, 
V květnovém vydání elektronického časopisu Infoli-
sty najdete důležité informace z dění ve společnosti 
a spoustu novinek, především k aktuální situaci kolem 
pandemie a očkování proti onemocnění COVID-19.

V tomto čísle časopisu Infolisty si můžete přečíst také 
řadu zajímavých rozhovorů. Na novinky ohledně vakci-
nace obyvatel Ústeckého kraje jsme se ptali Krajského 
koordinátora očkování Ing. Petra Severy, o (do)léčení 
a rehabilitaci postkovidových pacientů jsme si poví-
dali s primářem Oddělení následné péče Nemocnice 
Most MUDr. Tomášem Zelenkou. Zajímavosti z vakci-
načního centra nám sdělila hygienická sestra chomu-
tovské nemocnice Bc. Simona Řimnáčová. A přečíst 
si můžete také rozhovor s fotografem Jaroslavem No-
skou, který fotil Hrdiny doby covidové. 

Samozřejmě ale nechybí ani zajímavé odborné pří-
spěvky od našich zdravotníků. Doc. MUDr. Petr Vacha-
ta, Ph.D., MBA, popsal více-tyčové systémy v rekon-
strukci komplexních patologií krční páteře. Pod ruce 
jsme se pak dívali přednostovi Kardiologické kliniky 
prof. MUDr. Pavlu Červinkovi, Ph.D., FESC, FSCAI, jehož 
tým pomohl pacientovi unikátním zákrokem.

Přejeme příjemné čtení.

OČKOVACÍ CENTRA KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ
Děčín: Budova ČVUT (bývalý Kokos) 
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín 
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-16:00, Tel.:+420 705 693 467

Ústí nad Labem: Budova Univerzity J. E. Purkyně (bývalý rektorát) 
Očkovací místo 1 – Menza, jídelna v 1. NP 
Očkovací místo 2 – Tělocvična, vchod z parkoviště 
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem 
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00 
Tel.:+420 705 698 683; +420 705 698 684

Teplice: Sportaréna Teplice 
Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice 
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00, Tel.:+420 705 698 680

Most: Sportovní hala Most, a.s. 
tř. Budovatelů 112/7, vstup z ulice U Sportovní haly, 434 01 Most 
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00Tel.:+420 603 557 912

Chomutov: Nemocnice Chomutov, o.z., budova H (je označeno) 
Kochova 1185, 430 12 Chomutov 
PROVOZNÍ DOBA: Po-Ne 8:00-18:00, Tel.:+420 704 969 863

Litoměřice: Nemocnice Litoměřice, o.z. 
areál výstaviště Zahrady Čech, pavilon H, vchod jižní bránou 
Na vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 08:00-18:00, Tel.:+420 739 337

Podrobnější informace najdete na webu: www.kzcr.eu
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Velkokapacitní očkovací centrum na litoměřickém 
výstavišti se přesunulo do pavilonu H. V Ústí nad Labem 
se očkuje v budově bývalého rektorátu

Velkokapacitní očkovací centrum proti nemoci COVID-19 v pavilonu „H“ na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích je otevřeno. 
Ústecký kraj a Krajská zdravotní, a.s., jej uvedly do provozu v pondělí 10. května. Představitelé Ústeckého kraje, Krajské zdravot-
ní, a.s., a města Litoměřice si prohlédli nové očkovací centrum v pátek 7. května.

Litoměřické očkovací centrum s kapacitou 
1000 naočkovaných lidí denně funguje ka-
ždý den včetně víkendů od 8:00 do 18:00 
hodin. Rozšířilo tak počet nově otevřených 
očkovacích míst v Ústeckém kraji, jejichž 
velikost umožní zajišťovat plynulost a do-
statečnou rychlost vakcinace v regionu. 
Od 1. dubna zajišťují zdravotníci očkování 
v nových prostorech v pavilonu H chomu-
tovské nemocnice, 12. dubna začalo fungo-
vat nové očkovací místo v budově Českého 
vysokého učení technického v Děčíně, 14. 
dubna ve Sportaréně v Teplicích, 22. dubna 
ve Sportovní hale Most. Největší očkovací 
centrum v Ústeckém kraji zahájilo provoz 
3. května v budově bývalého rektorátu Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

„Dnes otevíráme v regionu poslední velko-
kapacitní moderní očkovací centrum, které 
umožňuje všem zájemcům o očkování, ale 
i zdravotníkům, mnohem komfortnější pro-
ces očkování. Po Děčíně, Teplicích, Mostě 
a Ústí nad Labem se od pondělí 10. květ-
na mohou v tomto centru na Zahradě Čech 

nechat očkovat obyvatelé Litoměřic a okolí. 
Jedná se o jedno z nejhezčích očkovacích 
center v našem kraji a já bych na tomto 
místě chtěl apelovat na všechny váhající 
obyvatele, aby se co nejdříve zaregistrovali 
a využili možnost nechat se očkovat. Jedině 
to je možnost postupného návratu k normá-
lu, jedině tak se budou chránit před vážným 
průběhem onemocnění COVID-19. Pojďme 
společně všichni udělat tečku za koronavi-
rem! Děkuji za spolupráci městu Litoměřice 
i Krajské zdravotní, a.s., a věřím, že kapacita 
tohoto očkovacího centra bude plně využi-
ta, protože očkovací látky bude mít centrum 
dostatek. Neméně děkuji výstavišti Zahra-
da Čech za poskytnuté prostory a přípravu 
zázemí pro očkovací centrum a věřím, že se 
zde příště společně setkáme již při nějakém 
veletrhu, všichni proočkovaní,“ sdělil při 
prohlídce očkovacího centra hejtman Ústec-
kého kraje Ing. Jan Schiller.
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Prohlídka očkovacího centra v areálu Zahrady Čech Litoměřicích. Zprava: MUDr. Petr Malý, MBA,  
Mgr. Dana Vaculíková, Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M

Litoměřické očkovací centrum s kapacitou 1000 naočkovaných lidí denně funguje sedm dní v týdnu
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„Děkujeme městu Litoměřice za to, že můžeme očkovat v prostředí, 
které umožní vakcinaci velkého počtu lidí. Stěhujeme se do nového 
pavilonu z kapacitně již nevyhovujících prostor, a tak doufáme, že 
to přiláká daleko víc očkovanců. Vyzývám proto obyvatele Litoměřic 
a okolí, aby sem na výstaviště přišli, vakcinačních dávek máme do-
statek. Naočkování může být i vstupenka na dovolenou, která se po 
dlouhé době blíží. Nebojte se očkování, možná vám uleví i od někte-
rých starostí,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a.s. 

Ústí nad Labem
Už v pondělí 3. května uvedly Ústecký kraj a Krajská zdravotní, a.s., 
do provozu velkokapacitní očkovací centrum v budově bývalého rek-
torátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Severní Terase. 
Vakcinační tým se do něj přesunul z dosavadního očkovacího centra 
v pavilonu „I“ ústecké Masarykovy nemocnice, kde poslední pacienty 
naočkoval v neděli 2. května.  

„Za společnost Krajská zdravotní děkuji všem, kdo se na zprovoznění 
očkovacích center v regionu podíleli a podílejí, je to nelehký úkol, 
který je nutný v poměrně krátkém čase realizovat. Ten je nyní splněn 
i v krajském městě, kde jsme připraveni zvládnout masivní očkování 
proti nemoci COVID-19. Věřím, že zdravotníci při dostatku očkovací 
látky budou mít plné ruce práce a občané sem dorazí v hojném po-
čtu,“ uvedl Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a.s.

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

redakce Infolistů

Otevření očkovacího centra v Ústí nad Labem. Zprava: Mgr. et Mgr. Adam 
Vojtěch, MHA, Ing. Jan Schiller, PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Očkovací centrum v Hoření ulici v Ústí nad Labem
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Krajský koordinátor očkování Petr Severa:  
Jsme připraveni očkovat až 45 tisíc dávek týdně

Krajským koordinátorem očkování proti onemocnění COVID-19 se na konci března stal vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého 
kraje Ing. Petr Severa. Od té doby se v Ústeckém kraji podařilo stabilizovat dodávky vakcín a otevřít potřebná očkovací centra. 
Nyní je potřeba především přesvědčit o důležitosti očkování dosud nerozhodnutou populaci. Vakcinace se totiž zatím jeví jako 
jediná cesta k návratu do normálního života.

Jaké byly první úkoly, které jste musel 
po nástupu do funkce krajského koor-
dinátora očkování řešit?

Bylo nutné především přenastavit roz-
dělování vakcín mezi očkovací centra, 
protože ze začátku se dbalo pouze na 
kapacity center a schopnost očkovat, 
ale zapomínalo se na to, na co upozor-
ňovali starostové obcí, že se v Ústec-
kém kraji neočkuje rovnoměrně, v ně-
kterých centrech se tak na očkování 
čekalo déle než v jiných. Snažili jsme se 
také dostat do Ústeckého kraje dodáv-
ky očkovacích látek navíc, protože v té 
době jsme byly poslední z krajů, i díky 
přerozdělování očkovacích látek přes 
Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, kte-
rý část dodávek očkoval mimo Ústecký 
kraj v Plzni, Praze a Liberci.

To se podařilo?

První čtyři týdny se nám podařilo získat 
očkovací látky navíc z pohotovostních 
zásob, především Comirnaty od firem 
Pfizer a BioNTech, a podařilo se nám 
postupně vyrovnávat rozdíl mezi okresy 
v očkovacích látkách. Dodávky Zdravot-
nímu ústavu se přestaly rozvážet mimo 
kraj a od poloviny dubna se postupně 
zvyšovaly i dodávky očkovacích látek 
pro celou republiku. Dnes můžeme říct, 
že rozdělování vakcíny na jednotlivá 
očkovací místa je rovnoměrně a hodně 
sledujeme to, jaký je zájem o očkování.

Jaký je dnes v Ústeckém kraji zájem 
o očkování proti COVID-19?

Můj osobní názor je, že překvapivě 
malý, čím dál častěji a v kratších dobách 
se pouštějí k očkování mladší lidé. Vel-
mi malý zájem se mi zdál ve věku mezi 
50 a 60 lety. Po otevření registrace po 
osoby starší 45 let byl zájem o trochu 
větší, ale z hlediska kapacit očkova-
cích center a dodávek očkovacích látek, 
jsme připraveni na větší zájem obyvatel 
Ústeckého kraje.

R O Z H O V O R

Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví a Krajský koordinátor očkování proti COVID-19
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Očkovacích látek je už v dnešní době do-
statek?

Očkovacích látek je už víc a zájem o očko-
vání, který v tuto chvíli je, nám pokryjí očko-
vací látky, které nám přicházejí. V druhé 
půlce května začneme očkovat druhé dáv-
ky lidem, které jsme očkovali na začátku 
dubna, kdy se postupně zvyšovaly dodáv-
ky. Bude proto menší procento prvních dá-
vek, než bylo poslední čtyři týdny, kdy jsme 
v podstatě očkovali jen první dávky i díky 
prodloužení doby mezi dávkami na 42 dnů. 
Pokud se pustí další skupiny, budeme ales-
poň vědět, jaký zájem o očkování je.

Jak dlouhé jsou čekací doby na očkování?

Když se zaregistrujete do velkých očko-
vacích center, což všem doporučuji, tak 
v současné době není výjimkou, že termín 
k očkování si vyberete teoreticky již v den 
registrace. Kapacity na to máme a očkovací 
látky jsou také. 

V poslední době se v Ústeckém kraji ote-
vřela řada očkovacích center, včetně těch 
velkokapacitních. Jedná se o konečný stav?

Už jsou otevřená všechna centra, která byla 
v plánu. Naopak budeme řešit v letních 
měsících situaci, kdy zájem o očkování 
nebude nijak velký. Budeme stát před roz-
hodnutím, kdy začít vracet velkokapacitní 
očkovací centra zpět do nemocnic nebo 
hledat jiné menší prostory, protože většina 
populace, která chce být očkována, by měla 
být proočkována během léta. Center je nyní 
celkem 16. Ve skutečnosti je jich víc, než se 
objevuje v registru, protože třeba Zdravotní 
ústav nyní očkuje jen druhé dávky, v systé-

mu je proto vypnutý, a Duchcov je na tom 
stejně, takže se ani tam už nelze registro-
vat. Ne všechna centra jsou tedy aktivní pro 
prvoregistrace.

Jak jste s fungováním očkovacích center 
spokojen? A jaká je jejich budoucnost?

Myslím, že žádná nemocnice v ČR nebyla 
a nemohla být reálně připravena na ma-
sivní očkování populace, které nyní reali-
zujeme. Celá situace okolo koronaviru byla 
a je pro nemocnice něco zcela nového. 
Byli jsme si vědomi toho, že prostory pro 
očkování v nemocnicích nebyly vždy zcela 
vyhovující. Přesunuli jsme některá očkova-
cí místa mimo nemocnice, aniž by šlo o ta 
velkokapacitní. Šlo nám o to, abychom pro 
občany Ústeckého kraje zajistili co nejkom-
fortnější prostory, které kapacitně a tech-
nicky více vyhovují celému procesu očková-
ní proti Covidu-19. Je dobře, že jsme našli 
velké prostory pro očkovací centra mimo 
nemocnice, a myslím si, že to funguje jak 
má. Na druhou stranu chápeme samosprá-
vy, že dejme tomu v září budeme muset 
minimálně sportovní haly opustit, protože 
je lidé budou chtít využívat k účelům, pro 
které byly určené. Nikdo teď ale neodhad-
ne, jak bude situace vypadat na podzim. 
Hovoří o třetí dávce Comirnaty, ale sám se 
domnívám, že velkokapacitní centra nebu-
dou moci být v této podobě provozována.

Je řešením jít cestou praktických lékařů, 
aby případné další dávky očkovali oni?

Určitě ano. Hovoří se o tom, že i Pfizer při-
pravuje vakcínu pro skladování ve stan-
dardních podmínkách 2 až 8 stupňů Celsia, 
jako jiné vakcíny. V tom případě by bylo 

ideální, kdyby přeočkovávali své pacienty 
praktici a nemocnice a jejich personál se 
mohli věnovat své základní práci. U ostat-
ních očkovacích látek Astra Zeneca, Jan-
ssen a Moderna od poloviny května platí, 
že téměř všechny dodávky jdou praktickým 
lékařům a v očkovacích centrech se očku-
je Comirnaty (Pfizer/BioNTech), protože 
Comirnaty nemůžeme distribuovat praktic-
kým lékařům, z důvodu přísných podmínek 
nakládání s ní po jejím rozmrazení.

Kolik lidí je naočkováno?

V očkovacích centrech jsme k 17. 5. podali 
259 tisíc dávek, v ordinacích praktických 
lékařů bylo podáno 42 tisíc dávek. V kraji 
máme proočkováno téměř 30 % obyvatel 
první dávkou, a skoro 10 % má ukončené 
očkování. Každý týden očkujeme v rám-
ci Ústeckého kraje až 33 – 35 tisíc dávek 
očkovací látky. Kapacity máme až na 45 ti-
síc dávek, ale vše je ovlivněno jak dodávka-
mi očkovacích látek a tak zájmem lidí.

Proč by se lidé měli očkovat proti COVID-19?

Očkování je jedinou cestou, jak se dostat 
z aktuální situace, jak omezit množství 
viru v populaci. Je to jediné řešení, jak se 
vyhnout těžkému průběhu onemocnění CO-
VID-19. Lidé se tak ochrání i tím, že nebu-
deme tolik zatěžovat nemocnice a jednotky 
intenzivní péče. Očkování není jen o ces-
tování po světě. Nikdo nechce mít zavřené 
restaurace, školy a podobně, ale jde o to, 
chránit sám sebe. Vir sám nezmizí. Čím víc 
lidí bude očkovaných, tím nižší bude šance, 
že budeme muset dělat nějaká omezení. 

Ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Ing. Petr Severa (druhý zleva) při otevření nového očkovacího centra v mostecké sportovní hale
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Více-tyčové systémy v rekonstrukci komplexních 
patologií krční páteře

Základní součástí používanou v operačních rekonstrukcích páteře jsou titanové tyče spojující stabilní fixační body ve formě 
transpedikulárních šroubů zavedených ze zadního přístupu do jednotlivých obratlových těl. 

Selhání kovové fixace ve formě zlomeni-
ny tyčí instrumentária patří k obávaným 
komplikacím komplexních spondylochi-
rurgických výkonů. K možnému selhání 
instrumentace dochází ve velmi širokém 
intervalu měsíců i mnoha let od vlastní 
operace.

Vznik fraktury masivní titanové tyče zna-
mená zpravidla selhání plánované fúze 
páteře, tedy stavu, kdy nedošlo k pevné-
mu a trvalému plánovanému kostěnému 
spojení mezi operovanými obratli. Nejvíce 
rizikovými jsou výkony v oblasti komplex-

ních deformit páteře, onkologická opera-
tiva a revizní operace, při kterých dochází 
k ohrožení stability inkriminovaných seg-
mentů páteře. Problém selhání instrumen-
tace byl dobře popsán v oblasti bederní 
páteře především u korekcí patologické 
osy páteře formou transpedikulárních sub-
trakčních osteotomií.

Nelichotivé výsledky publikované v posled-
ních dekádách vedly ke zvážení alterna-
tivních fixačních technik v oblasti lumbo-
sakrální páteře minimalizující potenciální 
budoucí riziko selhání titanové konstrukce. 

Strategie se během posledních let posunu-
la od revizních operací do oblasti prevence 
selhání s minimalizací nutnosti budoucích 
reoperací. V souladu s návrhy zlepšené in-
strumentace probíhaly také biomechanické 
studie jednotlivých modelů na kadaveróz-
ních preparátech.

První skutečnou biomechanickou studií 
prokazující benefit aplikace pouhé druhé 
tyče v stabilizačním konceptu byla práce 
autorů kolem Z. Jagera z kalifornské Loma 
Lindy publikovaná v časopisu Spine defor-
mity v roce 2016.

R E P U B L I KO V É  P R V E N S T V Í

Více-tyčové systémy u Th-L-S rekonstrukcí

6www.kzcr.eu

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



Tato dnes zpětně velmi jednoduchá biomecha-
nická studie prokázala při aplikaci systému 
dvou tyčí nutnost použít 10x více zátěžových 
cyklů k vyvolání selhání instrumentace.

Během posledních let byla dominantně v oblas-
ti lumbosakrální páteře vytvořena řada podpůr-
ných více-tyčových systémů, kdy můžeme podle 
zapojení rozlišovat mezi akcesorními, satelitní-
mi nebo delta tyčemi, přičemž může být použita 
pouze jedna doplňková tyč nebo dokonce dvě 
tyče křížící sagitální rovinu v takzvaném systé-
mu cross. Metody více-tyčových instrumentací 
jsme úspěšně zavedli i na našem pracovišti. Na 
rozdíl od operací v thorako-lumbo-sakrální ob-
lasti výkony v oblasti krční páteře s významnou 
destabilizací jsou méně časté a biomechanicky 
nedostatečně probádané. 

RTG kontrola a klinický stav před transportem pacienta zpět do zahraničí

Další případy komplexních více-tyčových rekonstrukcí krční páteře

Komplexní 360°rekonstrukce s využitím delta paralelních tyčí v kranio-cerviko-thorakální fúzi

První problémy s pozdním selháním instrumen-
tace jsme začali pozorovat před několika lety 
u našich pacientů po tzv. spondylektomiích, 
tedy radikálním odstranění postiženého obratle 
zpravidla pro nádorové postižení.

Prvním pacientem, kde jsme aplikovali systém 
více tyčí v oblasti krční páteře, byl zahraniční 
pacient po pěti operacích krční páteře pro me-
tastatické postižení při solitární metastáze Gra-
witzova tumoru ledviny. Pacient kromě několika 
operací podstoupil chemo a radioterapii. Dle 
stagingu nebyla přítomna jiná metastáza kro-
mě krční páteře a pacient byl potencionálním 
kandidátem biologické léčby, ovšem pokud by 
se podařilo opět stabilně připevnit hlavu ke 
krční páteři po několika měsících od poslední 
selhané operace a prolongovaném nuceném 
pobytu na lůžku. Po leteckém transportu byl 
pacient úspěšně operován na našem pracovišti 
z předního i zadního přístupu a byla provedena 

kranio-cerviko-thorakální fúze s aplikací dalších 
dvou podpůrných tyčí. Pacient byl po úspěšné 
provedené fixaci po několika měsících vertikali-
zován a transportován zpět do vlasti. Kontrolní 
grafické vyšetření rok od operace vyvrátilo mož-
nost selhání zvolené konstrukce.

Od prvního pilotního případu jsme více-tyčový 
systém úspěšně aplikovali u dalších pěti pa-
cientů s komplexním postižením krční páteře 
s výraznou nestabilitou v rámci revizních ope-
rací. Doposud jsme v těchto komplikovaných 
případech nezaznamenali selhání této nové 
strategie v rámci komplexních rekonstrukcí krč-
ní páteře a cerviko-thorakálního přechodu.

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika FZS UJEP a MNUL
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Krajská zdravotní vyplatila 
zaměstnancům odměny za boj 
s onemocněním COVID-19

Společnost Krajská zdravotní, a.s. (KZ), největší poskytovatel lůžkové péče v ČR a 
provozovatel šesti nemocnic v Ústeckém kraji, vyplatila zaměstnancům v souvis-
losti s COVID-19 na mimořádných odměnách už 327 milionů korun. Další více než 
miliardu korun společnost přerozdělila z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Zdravotníci dostávají také příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

„Našich zaměstnanců si velmi vážíme 
a dlouhodobě se snažíme pro ně vytvá-
řet ty nejpříhodnější pracovní podmínky. 
Těším mě, že je za jejich obětavou práci, 
za kterou jim velmi děkuji, můžeme ocenit 
i finančně. Formou mimořádných odměn, 
nad rámec odměn z dotací Ministerstva 
zdravotnictví ČR, byly dosud zaměstnan-
cům společnosti vyplaceny v souvislosti 
s COVID-19 odměny v objemu 327 milio-
nů korun,“ uvedl generální ředitel Krajské 
zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

Odměny z dotačního programu
V září loňského roku požádala KZ také 
o dotaci na úhradu mimořádných odměn 
v rámci dotační programu Ministerstva 
zdravotnictví České republiky s názvem 
„Dotační program na podporu mimořád-
ného finančního ohodnocení zaměst-
nanců poskytovatelů lůžkové péče v sou-
vislosti s epidemií COVID-19“. „Úhrada 
mimořádných odměn v souvislosti s CO-
VID-19 pro zdravotnické pracovníky a ne-
zdravotnické pracovníky byla vyplacena 
v celkové výši 524 221 839 Kč dle stano-
vených podmínek v pravidlech dotační-
ho programu. Částka byla stanovena dle 
uvedených kritérií dotačního programu 
pro zdravotnické pracovníky 25 000 ko-
run za měsíc (maximálně 75 000 Kč) a pro 
nezdravotnické profese 10 000 korun za 
měsíc (maximálně 30 000 Kč) za období 
od března 2020 do května 2020. Odmě-
ny z tohoto dotačního programu dostali 
zaměstnanci KZ ve výplatě za měsíc září,“ 
uvedla náměstkyně pro řízení lidských 
zdrojů KZ Ing. Mgr. Vlasta Kašparová.

Žádost o dotaci ze stejného programu 
ministerstva zdravotnictví pak společnost 
podala i letos v dubnu. „Celková poža-
dovaná výše dotace činí 626 851 694 Kč 
dle stanovených podmínek v pravidlech 
dotačního programu. Základ pro výši od-
měny je 75 000 Kč hrubého za období od 

října 2020 do února 2021 při úvazku 1,00 
pro zdravotnické pracovníky, pro ostatní 
(nezdravotnické) zaměstnance je základ 
pro výši odměny 30 000 Kč hrubého za 
uvedené období při úvazku 1,0 za období 
od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021. Odměny 
z tohoto dotačního programu dostali za-
městnanci KZ ve výplatě za duben,“ doda-
la Ing. Mgr. Vlasta Kašparová.

Ztížené pracovní prostředí
Zdravotníci aktuálně dostávají také odmě-
ny v garantované výši 600 korun za dva-
náctihodinovou směnu a příplatek ve výši 
4 560 korun za měsíc, v poměru odpra-
covaných služeb. Dále jsou zvýhodněna 
odběrová místa, a to ve výši 150 korun za 
hodinu a 4 560 korun za měsíc, v pomě-
ru odpracovaných služeb. Pro pracoviště, 
která poskytují akutní příjem (emergency, 
urgentní příjem, centrální příjem) za ak-
tuální měsíc náleží příplatek za ztížené 
pracovní prostředí ve výši 4 560 korun za 
měsíc, v poměru odpracovaných služeb.

Dále je zasílán ředitelům zdravotní péče 
jednotlivých nemocnic KZ doplatek, který 
rozdělují dle své gesce pro personál covi-
dových jednotek. Tyto finanční prostředky 
jsou hrazeny z kompenzační/úhradové 
vyhlášky.  

Od začátku letošního roku odsouhlasilo 
představenstvo KZ návrh na dočasné po-
skytovaní příplatku za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí v částce odpovída-
jící 30 % sazby  minimální mzdy (v roce 
2021 odpovídá hodnotě 4 560 Kč) formou 
mimořádné odměny pro zdravotnické pra-
covníky společnosti poskytující zdravotní 
péči pacientům s onemocněním COVID-19 
mimo Infekční oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

I N F O R M A C E  Z  V E D E N Í  S P O L E Č N O S T I

Personální změny
Gabriela Zvoníková

vykonává funkci vrchní 
sestry Oddělní ústní, če-
listní a obličejové chirur-
gie Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o.z.

 od
 1.

 5.
 2

02
1

Generálním ředitelem 
Krajské zdravotní se stal 

MUDr. Petr Malý, MBA

Krajskou zdravotní, a.s. (KZ), která pro 
Ústecký kraj spravuje nemocnice v Dě-
číně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mos-
tě, Chomutově a Litoměřicích, povede 
z pozice generálního ředitele MUDr. Petr 
Malý, MBA. Na základě doporučení výbě-
rové komise o tom rozhodlo představen-
stvo společnosti. 

Doktor Malý Krajskou zdravotní dočasně 
vedl od začátku března. „Jeho hlavním 
úkolem nyní bude stabilizace atmosféry 
ve společnosti, dořešení covidové pan-
demie spolu s očkováním a postupný 
návrat k běžnému provozu našich ne-
mocnic. Po generálním řediteli budeme 
také požadovat, aby se plně věnoval 
problematice investic v rámci společ-
nosti a problematice Evropských fondů,“ 
uvedl předseda představenstva KZ Mgr. 
et Mgr. Adam Vojtěch.

MUDr. Petr Malý, MBA, je absolven-
tem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a jeho odbornou specializací je chirur-
gie. Doposud vedl Lužickou nemocnici 
v Rumburku. V minulosti stál v čele Tho-
mayerovy nemocnice v Praze, působil 
také ve vedení Středomoravské nemoc-
niční, a.s., byl ředitelem zdravotní pojiš-
ťovny Média.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Vývoj litoměřické nemocnice  
aneb od městského špitálu k nemocnici 21. století

Trocha historie
Základy poskytování zdravotní péče byly 
v Litoměřicích položeny již ve 13. století, 
kdy zde poblíž Tyršova mostu začal fun-
govat vůbec první špitál a chudobinec 
v jednom, který provozoval řád Křížovníků 
s červenou hvězdou. Postupem času na 
něj navázaly další církevní a městské špitá-
ly, které se zaměřovaly především na péči 
o hrstku nemocných, a to převážně tako-
vých, o které se nikdo nestaral.

První větší veřejná nemocnice v Litoměři-
cích vzniká až roku 1856 v prostoru býva-
lých kasáren v Jarošově ulici. Roku 1874 
byla tato přestěhována do ulice Zahradnic-
ké, kde fungovala až do roku 1994.

Zpočátku šlo o ústav, kde byl zřízen mono-
primariát a litoměřičtí občané zde byli lé-
čeni velmi jednoduchými způsoby. Úroveň 
nemocnice byla v té době celkově špatná 

a monoprimariát se zde v podstatě udržel 
až do doby II. světové války. Okolní města 
zatím budovala kvalitní léčebné ústavy.

Během 2. světové války se také nedá o ja-
kémkoliv zlepšení či vzestupu zdravotní 
péče o litoměřické občany hovořit. Rezervy 
měla jak poskytovaná péče, tak i přístrojo-
vé vybavení a technický stav budov.

Po druhé světové válce byla k nemocnici 
ještě připojena budova Masarykova ústavu 
pro sirotky v Žitenické ulici, během války 
využívaná jako nemocnice pro zraněné vo-
jáky. V původní budově nemocnice v ulici 
Zahradnické zůstala chirurgie a gynekolo-
gie, soukromá vila poblíž nemocnice byla 
adaptována na porodnici. Do nové budovy 
v Žitenické ulici se přesunula interna a také 
dětské oddělení. Pro celou litoměřickou 
nemocnici sloužil pouze jediný operační 
sál. 

Příslib lepších časů
V roce 1960 bylo v rámci litoměřické ne-
mocnice otevřeno oddělení rentgenu 
a o rok později ORL oddělení, v roce 1965 
následovalo oddělení biochemie. Budovy 
ale dále stárly, objevovaly se stále častěj-
ší havárie, takže občas muselo být některé 
oddělení zavřeno, aby se opravilo to nej-
nutnější a budova byla schopna provozu.

Počátkem 70. let minulého století bylo po 
několika kontrolách z Ministerstva zdravot-
nictví uznáno, že litoměřická nemocnice 
je jednou z nejhorších v celé republice. Na 
základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto 
o výstavbě nové nemocnice. Začal se tak 
konečně realizovat záměr, který má svůj 
původ v období po druhé světové válce. Od 
položení základního kamene v roce 1946 
čekala litoměřická nemocnice na novou bu-
dovu neuvěřitelné více než tři desítky let.

P Ř E D S TA V E N Í  N E J N O V Ě J Š Í  N E M O C N I C E  K R A J S K É  Z D R A V OT N Í

Letecký pohled na litoměřickou nemocnici. Foto: Karel Pech
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Nakonec se stavba nové litoměřické ne-
mocnice, která byla zahájena v roce 1979, 
rozdělila do několika etap. V tzv. první stav-
bě byla postavena budova interny a kuchy-
ně, v její druhé etapě pak pavilon velkého 
a malého komplementu.  Na první stavbu 
navázala v roce 1988 stavba druhá, která 
zahrnovala výstavbu dětského a gyneko-
logického pavilonu spolu se vstupní halou 
a pavilonem centrálního příjmu. Ve třetí 
etapě výstavby litoměřické nemocnice pak 
vzniká poslední pavilon, kterým je budova 
chirurgie. 

Výstavba interny začala v roce 1979 a trvala 
šest let. Další pavilony nemocnice pak vzni-
kaly v obdobích 1985 – 1989 (malý a velký 
komplement), 1988 – 1993 (pavilon B, E, A 
a C) a 1993 – 1996 (pavilon G). Nemocnice 
se postupně ze starých objektů stěhovala 
do nových prostor. Oproti projektu však už 
nedošlo k realizaci stavby objektů patolo-
gie a polikliniky. 

Nemocnice 21. století
Nové tisíciletí přineslo litoměřické nemoc-
nici další možnosti a zdroje k potřebnému 
růstu a rozvoji. S novým, progresivním pří-
strojovým vybavením začala nemocnice 
využívat modernější medicínské postu-
py. Vstupem České Republiky do EU se 
naskytly nové finanční zdroje dotačních 
programů, které nemocnice od roku 2010 
pravidelně využívala ke spolufinancování 
větších investičních celků. Prvním z úspěš-
ných projektů byla modernizace lůžkové 
části ženského oddělení a pořízení nového 
CT přístroje, následovaly projekty moderni-

zace Iktového centra, rekonstrukce centrál-
ních operačních sálů a pořízení přístrojové 
techniky v hodnotě takřka stovky miliónů 
korun, které vévodí zcela nová magnetická 
rezonance. Nemocnice průběžně obměňo-
vala stávající přístrojové vybavení náku-
pem moderních technologií, investovala 
vlastní prostředky do modernizace vnitř-
ních prostor a s přispěním města začala 
s pravidelnou obnovou nemocničního vo-
zového parku. Neoddělitelnou součástí 
rozvoje nemocnice byla i certifikace systé-
mu managementu kvality, a to pro technic-
koprovozní a obchodně-ekonomickou část, 
dále pak pro lékárnu, prodejnu zdravotnic-
kých potřeb a centrální sterilizaci. Oddělení 

klinických laboratoří bylo akreditováno dle 
normy určené speciálně pro zdravotnické 
laboratoře. S vědomím potřebnosti vycho-
vávat nové lékaře nemocnice získala také 
akreditace pro specializační vzdělávání lé-
kařů napříč všemi obory. Pravidelná účast 
nemocnice a úspěšná umístění v celore-
publikových žebříčcích v nezávislém hod-
nocení spokojenosti společnosti HCI po-
skytuje užitečnou zpětnou vazbu a ukazuje 
na vysoké vnímání kvality služeb nemocni-
ce jak pacienty, tak i zaměstnanci.

V roce 2017 prošla nemocnice změnou 
právní formy. Z původní příspěvkové or-
ganizace města byla transformována na 
akciovou společnost s tím, že tento sub-
jekt plynule navázal na dosavadní činnost 
příspěvkové organizace. Od dubna 2021 
je litoměřická nemocnice součástí Krajské 
zdravotní, a.s., která sdružuje v této chvíli 
již šest nemocnic na území Ústeckého kra-
je.

Litoměřická nemocnice dnešních dní je 
moderním zdravotnickým zařízením posky-
tujícím kvalitní zdravotní služby v komfort-
ním prostředí s pomocí špičkových profesi-
onálů a moderním přístrojovým vybavením. 
Nemocnice kontinuálně vzkvétá a každým 
krokem potvrzuje punc moderního zdravot-
nického zařízení, které má co nabídnout. 
Zcela zaslouženě je litoměřická nemocnice 
nepostradatelnou součástí krajského i na-
dregionálního systému poskytování zdra-
votních služeb. 

Více o litoměřické nemocnici na webu: 
https://www.nemocnice-lt.cz/ 

Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.

Nemocnice disponuje moderním pracovištěm magnetické rezonance. Foto: MMR ČR

Operační sály prošly v nedávné době kompletní modernizací. Foto: MMR ČR
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Krátký rozhovor s ředitelem zdravotní péče Nemocnice 
Litoměřice, o.z., Ing. Radkem Lončákem, MBA
Jak dlouho pracujete v litoměřické nemoc-
nici?

V litoměřické nemocnici pracuji od roku 
2013, v těchto dnech je to přesně osm let. 
Před svým nástupem na pozici předsedy 
správní rady a představenstva jsem zde 
od roku 2006 působil jako člen a posléze 
i předseda dozorčí rady.

Jak tuto nemocnici osobně vnímáte?

Litoměřickou nemocnici vnímám jako 
úspěšné a moderní zdravotnické zařízení 
poskytující péči na vysoce profesionální 
úrovni a jako nepostradatelnou součást 
regionálního zdravotnictví. Je to nemocnice 
se skvělými lidmi, příjemným prostředím, 
kvalitním a moderním přístrojovým a tech-

nickým vybavením a s ekonomicky vyrovna-
ným hospodařením. 

Co byste si pro ni do budoucna přál?

Přál bych si, aby byla i nadále medicínsky 
i ošetřovatelsky odborně zdatnou nemoc-
nicí s lidským a individuálním přístupem ke 
každému pacientovi, nemocnicí s vyrovna-
ným hospodařením, poskytující dobré pra-
covní i platové podmínky pro zaměstnance. 
Za velmi důležité považuji i prohlubování 
spolupráce s vybranými nemocnicemi v ČR, 
praktickými lékaři, specialisty a ostatními 
partnery.  Jednoduše řečeno bych byl rád, 
aby se na nás pacienti vždy s důvěrou ob-
raceli a aby zde zaměstnanci pracovali rádi.

Ptala se Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D. 

R O Z H O V O R

Ing. Radek Lončák, MBA

Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanicí 
za dva roky provozu prošlo 1 728 klientů

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Teplice, o.z., funguje od 13. květ-
na 2019. Maximální kapacita stanice je 10 lůžek a na plný úvazek tam pracuje 10 zaměstnanců, ve službách vypomáhá dalších 
15 lékařů, zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s. 

„Od 13. 5. 2019, kdy byla uvedena do pro-
vozu, bylo do 11. 5. 2021 hospitalizováno 
celkem 1615 osob s poplatkem a 113 dal-
ších bylo ambulantně vyšetřeno. V průměru 
za jeden měsíc třítisícový poplatek uhradí 
zhruba 20 procent na stanici hospitalizo-
vaných. Od klientů, kteří částku nezaplatili, 
ani se nedohodli na splátkách a nekomuni-
kují, společnost Krajská zdravotní vymáhá 
úhradu pobytu na záchytné stanici soudní 
cestou,“ uvádí MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Ne-
mocnice Teplice, o.z.

Věk klientů se pohybuje nejčastěji mezi 
20 a 64 lety. „Většina jich je pod vlivem 
alkoholu, ale často se setkáváme i s kom-
binací alkoholu s drogami. Během dvou let 
provozu jsme zaznamenali návraty klientů, 
rekordmany jsou dva muži s dvacítkou po-
bytů na záchytné stanici v teplické nemoc-
nici,“ doplňuje MUDr. Tomáš Hrubý.

Náklady na provoz Protialkoholní a protito-
xikomanické záchytné stanice Krajské zdra-
votní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., činily 
v roce 2020 celkem 19,16 milionu Kč. S vý-
jimkou 150 000 Kč z vlastních zdrojů KZ je 
pokryla neinvestiční dotace od Ústeckého 

kraje. KZ na letošní rok požádala Ústecký 
kraj na pokrytí předpokládaných provoz-
ních nákladů o neinvestiční dotaci ve výši 
19,4 milionu Kč.

redakce Infolistů

N E M O C N I C E  T E P L I C E
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Tým kardiologické kliniky z Krajské zdravotní pomohl 
pacientovi unikátním zákrokem

Unikátní zákrok na katetrizačním sále mají za sebou tým Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a šestasedmdesátiletý pacient. 
Muž v minulosti prodělal několik operací na srdci a další kardiochirurgický zákrok již nepřicházel v úvahu. Náhrada chlopně 
v mitrální pozici - mezi levou síní a levou komorou – tak byla provedena perkutánně, tedy přes kůži, a chlopeň byla dopravena 
na místo nestandardní cestou. Ústecká intervenční kardiologie si tak připsala výkonem, který pacienti nepodstupují často nejen 
v Česku, ale i ve světě, další významný úspěch a potvrdila, že zdejší klinika patří mezi špičky ve svém oboru. 

„Většinou se taková náhrada řeší 
chirurgicky, perkutánně praktic-
ky vůbec ne. Náš pacient již byl 
po několika srdečních operacích 
a nahrazenu měl aortální chlopeň 
i mitrální chlopeň, která se mu ale 
znovu zúžila. Bioprotézy totiž ča-
sem degenerují. Pacient měl proto 
těžké příznaky, zadýchával se…,“ 
přiblížil přednosta kardiologické 
kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, 
Ph.D., FESC, FSCAI, jehož tým ope-
raci provedl. 

Její unikátnost, jak profesor Červin-
ka vysvětlil, spočívá jednak v ná-
hradě chlopně v mitrální pozici, 
také ale v řešení přístupu k samot-
nému orgánu. „Když nahrazujeme 
chlopeň v aortální pozici, jdeme 
k srdci přes tepnu. U tohoto způ-

sobu se k němu dostáváme také 
přes tříslo, ale žilou. Propíchneme 
přepážku mezi pravou a levou síní 
a chlopeň tam zavedeme tímto 
způsobem. Naprosto atypicky, přes 
mezisíňovou přepážku. Odkysliče-
ná krev se vrací do pravého srdce 
dolní dutou žilou, kterou jsme se 
do něj dostali. Po propíchnutí mezi-
síňové přepážky jsme přes zúženou 
chlopeň zavedli vodič, takovou ko-
lejničku, do levé komory, kam jsme 
s náhradou mitrální chlopně vstou-
pili. Po jejím umístění jsme dírku, 
kterou jsme v mezisíňové přepážce 
vytvořili, ucpali speciálním zaříze-
ním – okluderem,“ podrobně líčí 
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI, který je také vedoucím 
v roce 2018 založeného ústeckého 
Kardiocentra.

Ú S P Ě C H  L É K A Ř Ů  K R A J S K É  Z D R A V OT N Í

Tým pod vedením prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI, provedl u pacienta náhradu chlopně v mitrální pozici nestandardní cestou

Přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
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V letošním roce provedli specialisté v Čes-
ké republice doposud tři tyto výkony včetně 
právě úspěšně realizovaného v podání kar-
diologického týmu z ústecké Masarykovy 
nemocnice. Zvládnout je jsou schopna pou-
ze ta nejlepší centra vysoce specializované 
kardiovaskulární péče. „Jde o týmovou 
práci, provádí se za ultrazvukové kontroly, 
výkon je poměrně náročný na logistiku. Pa-
cientů není mnoho, ale jejich počet bude 
narůstat,“ je přesvědčen přednosta kliniky. 

Co je další metou mezi náročnými výkony 
pro ústecké specialisty? „Hitem součas-
nosti je náhrada původní postižené mitrál-
ní chlopně perkutánní cestou, pro pacienty, 
kteří nemohou podstoupit kardiochirur-
gickou operaci nebo kardiologický výkon 
s využitím MitraClipu. To se teprve rozjíždí 
a v Česku náhradu původní mitrální chlop-
ně perkutánně zatím provedli jen kolegové 
z Institutu klinické a experimentální medi-
cíny - IKEM u jednoho pacienta,“ uvedl prof. 
MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI.

„Jsem moc spokojený, cítím se výbor-
ně. Těším se na kamarády v domově 
důchodců, kde bydlím,“ řekl s dojetím 
pacient jen den po zákroku, když jsme 
jej na koronární jednotce navštívili. Tu 
mohl s novou chlopní a mnohem lepší 
kondicí, než ve které do nemocnice při-
šel, opustit již za tři dny po operaci. 

Mgr. Ivo Chrástecký

Segmenty kardiovaskulární péče v Krajské zdravotní, a. s.:
Krajská zdravotní, a.s., (KZ) získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je 
největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory 
vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární na komplexní prakticky čtyři 
předchozí roky. 

V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož 
roku pak kardioanesteziologické oddělení. Všechna tato pracoviště společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří od roku 2019 vše 
zastřešující Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké 
Masarykovy nemocnice na Severní Terase. 
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Primář Oddělení následné péče MUDr. Tomáš Zelenka: 
Tolik pneumotoraxů, jako je teď, jsem v životě neviděl

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., se sídlem v Zahražanech poskytuje následnou lůžko-
vou zdravotní péči. V praxi to znamená (do)léčení a rehabilitaci pacientů s převážně chronickými chorobami a po stabilizaci 
akutních onemocnění prakticky všech lékařských oborů vyjma pediatrie, nejvíce interny, neurologie, ortopedie, traumatologie, 
chirurgie. Pacientům je poskytována komplexní odborná lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče – fyzioterapie i ergotera-
pie. S pandemií nemoci COVID-19 se však na mosteckém oddělení objevují zcela noví pacienti, se kterými se zdejší zdravotničtí 
specialisté museli naučit pracovat. 

V čem jsou specifika péče o tyto rekonvalescenty, přibližuje 
primář oddělení MUDr. Tomáš Zelenka. 

„Postkovidové příznaky jsou u každého jiné. Někdo 
má omezeny plicní funkce, někdo srdeční funkce, 
někdo je celkově oslabený nebo má potíže s rovno-
váhou. Mladší pacienti mají většinou méně závažný 
průběh, ale i ti, kteří mají ten průběh horší, jej zvlá-
dají. Mají rodiny, které se o ně postarají, mají dosta-
tečnou kapacitu rezerv, kterou dokáží zalarmovat 
a využít. Starší pacienti už tolik rezerv nemají a po-
třebují pomoc odborníků. Potřebují rehabilitaci, 
nastavit léčbu, vědět, že se jim 
snažíme pomoci a pokusíme 
se je vrátit do běžného 
života. Průběh postkovi-
dových příznaků je dlou-
hodobý – není to o týd-
nech, ale o měsících, 
a odhaduji, že často 
půjde o roky.“

V čem je COVID-19 
se svými dopady 
oproti ostatním 
nemocem, s ni-
miž se k vám 
na oddělení 
n á s l e d n é 
péče lidé do-
stávají, jiný?

„Když sem 
nastoupíte po 
zlomenině, víme, 
že budeme reha-
bilitovat kotníky, 
koleno. Po infarktu 
taky víme, jak bude-
me postupovat. Pa-
cient je oslabený a za-
čneme s ním pracovat. 
U této nemoci jde často 
ne o jeden, ale o sou-
bor příznaků dávajících 
dohromady celek, ob-
rázek stavu tohoto pa-
cienta. K tomu se musí 

nastavovat medikace a samozřejmě terapie. Potom 
se s tím člověkem pracuje v rámci rehabilitace.“

Liší se u postkovidových stavů oproti jiným ne-
mocem také doba léčby?

„To je individuální. Roli hraje spousta pro-
měnných, které si pacient už s sebou přináší 
z doby před nemocí. Tedy: v jakém byl před 

tímto onemocněním stavu, jak hodně ho ko-
vid – řečeno lidově – semlel, a jak z toho vy-
jde. Důležité tak je, jaké měl člověk předtím 
kapacity, rezervu, přidružené choroby… Je to 

vidět. Někdo je polymorbidní, rezervy 
už neměl a odráží se prakticky 

ode dna. A jde o to, zda ho 
my od onoho pomyslného 
dna zvládneme odrazit. Na 
druhou stranu se stává, 
že člověk rezervy vyčerpal 
a dokáže jen ležet a ztrácí 
i vůli rehabilitovat. Viděl 
jsem to u seniorů, ale 
i u mladších ročníků. Je 

na nich vidět, že ne-
chtějí, že nechtějí nic. 
A je otázka, jestli jde 
jen o nějakou o po-

stkovidovou depre-
si a jestli to vzdali 
z vlastní vůle, či 
jestli k tomu při-
spělo poškození 
mozku, případně 
psychická dysba-
lance po proděla-

ném kovidu.“

Máte nyní 
i mladší paci-
enty, než na 
jaké jste byli 
dříve zvyklí?

„Máme, i když 
je potřeba říct, že 

mladších pacientů, kteří by u 
nás potřebovali postkovidovou 
rehabilitační péči, moc není. My 

R O Z H O V O R

Primář Oddělení následné péče v mostecké nemocnici MUDr. Tomáš Zelenka 
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jsme na oddělení měli přibližně šest měsí-
ců kovidovou stanici. Na lůžkách se střída-
ly všechny dospělé ročníky, starší i mladší 
lidé. Ošetřovali jsme lehčí pacienty s roz-
vinutými zápaly plic, kteří nebyli závislí na 
přívodu kyslíku.“ 

Co bylo pro vás při tom náporu v důsledku 
kovidu nejtěžší?

„Nejtěžší byl začátek. Protože nikdo pří-
liš nevěděl, jak těmto pacientům pomoct. 
Používala se symptomatická léčba jako na 
každé virové onemocnění. Lidé přesto umí-
rali. Postupem času jsme se naučili zvládat 
různé situace a získávali zkušenosti.“

Vzpomenete si, která situace vás naopak 
hodně potěšila? Na pacienty, které se po-
dařilo dostat z toho dna, jak říkáte?

„Takových pacientů byla spousta a vždycky 
jsem z toho měl radost. Sloužím i na dal-
ších odděleních nemocnice, takže jsem vi-
děl člověka, u něhož se předpokládalo, že 

nejspíš zemře, ale on se z těžkého stavu, 
v němž se v důsledku kovidu ocitl, dostal. 
Měl přitom všechny možné choroby – byl 
po infarktu, obézní a nyní oboustranný zá-
pal plic. Řekl „Dobrý den“ a dvacet minut 
se nemohl dodýchat, a to ani s připojením 
na vysokoprůtokový kyslík! Ale dostal se 
z toho a teď rehabilituje, byť je to po pěti 
měsících v nemocnici, v uvozovkách jen pár 
kroků v chodítku. To je něco neskutečného. 
Z odborného hlediska vám přitom vychází, 
že ten člověk nemůže něco takového pře-
žít. A přežije. Zaplať pánbůh!“

Z toho, o čem jsme dosud hovořili, a s ohle-
dem na to, jak v minulých měsících pande-
mie v Česku probíhala, mi bohužel vyplývá, 
že nápor postkovidových pacientů vaše od-
dělení následné rehabilitace teprve čeká. 
Souhlasíte?

„Předpokládám, že ano. Už v tuto chvíli vi-
díme, jaké množství postkovidových kom-
plikací se u lidí objevilo. Spousta případů 

prasklé plíce u mladých dvaceti třicetiletých 
lidí. Tolik pneumotoraxů, jako je teď, jsem 
v životě neviděl. Jsou po kovidu doma třeba 
už měsíc a najednou pocítí velmi prudkou 
bolest v plíci, vypadá to, jako by dostali in-
farkt či ústřel do zad. Jejich plíce jsou pak 
v důsledku prodělané covidové pneumonie 
zajizvené, změněné zmnožením vazivové 
tkáně, zanícené. U mladých lidí se prasklá 
plíce odléčí, nebo se v kooperaci s hrudní-
mi chirurgy řeší operačně. Starší pacienty 
navíc doběhne celková slabost, což se pro-
jevuje například pády, a ztrátou soběstač-
nosti. Zjištění, že jsou odkázáni na pomoc 
druhého, jim přináší psychickou zátěž, sra-
zí ho. Vypadají, že to vzdávají – a my se je 
z toho snažíme dostat. Připravujeme je na 
to, že nepůjde všechno hned, že jde o po-
stupný proces. Krůček po krůčku. Oni pak 
vidí, že to skutečně jde. Z toho pak máme 
všichni velkou radost. Že naše práce má 
smysl.“

Ptal se Mgr. Ivo Chrástecký

Život jí ztrpčuje roztroušená skleróza, kovid však zvládla
Paní Jaroslava Soukupová z Mostu se v minulých dnech léčila na kovidovém oddělení mostecké nemocnice a pak ji převezli do 
Zahražan. Naštěstí průběh onemocnění COVID-19 u ní nebyl dramatický, i když tomu tak být nemuselo. Život jí dlouhodobě ztrp-
čuje roztroušená skleróza. „Šla jsem na testy, protože jsme se cítila unavená. Jen jsem se ráno vždy trochu nasnídala a pak jsem 
spala jako Šípková Růženka,“ usmívá se. Ví, že brzy ji čeká propuštění domů a po několika dnech odjede s manželem na týdenní 
léčebný pobyt do lázní. Mírný průběh kovidu podle svých slov možná měla i díky první dávce očkování, kterou dostala čtrnáct 
před zjištěním, že je pozitivní. „Svým způsobem jsem už na možnost, že onemocním, byla připravená,“ říká.

„Manžel se nakazil o týden dříve a byl na 
tom hůř než já. Měl stále čtyřicítky teploty 
až do doby, než se nechal odvézt do ne-
mocnice. Na rozdíl ode mě potřeboval kys-
líkovou podporu,“ je si vědoma, že jí nová 
nemoc opravdu „jen lízla“, jak sama tvrdí. 
Manžel už je z nemocnice doma a ona ještě 
putovala na zahražanské oddělení násled-
né péče. „Měla jsem totiž ještě poslední 
den izolace ataku, kterou při roztroušené 
skleróze občas mívám. Způsobuje mi ne-
pohyblivost dolních končetin. Proto jsem 
musela do Zahražan. Bylo nutné, abych 
měla plíce v pořádku, žádný zánět, abych 
byla úplně zdravá. Pak teprve mohla začít 
léčba následků ataky. Dostávala jsem in-
fuzí velké dávky silného protizánětlivého 
léku,“ vysvětluje paní Soukupová. 

Léčbu s rehabilitací má podle svých slov 
ukončenou. Předtím veškeré činnosti pro-
váděla z vozíku. „Teď musím přimět sval-
stvo, aby fungovalo, jak potřebuji, to zna-
mená z vozíku se přesunout na postel, do 
křesla i na záchod. Až budu doma, musím 
všechny tyto úkony nacvičit, abych je moh-
la provádět. Jednoduše řečeno: potřebuji 
mít pořádné svaly,“ povídá viditelně od pří-
rody pozitivně laděná seniorka.

Když se loučíme, nezapomene na pochvalu 
pro zahražanské oddělení následné péče. 
„Je tu úžasná kuchyně. Jídlo má chuť, člo-
věk je dokáže pojmenovat. Opravdu – mít 
klobouk, tak smeknu.“ Její spolupacientky 
souhlasně přikyvují. „Starají se tu o nás 

výborně, moc děkujeme,“ míří na adresu 
personálu mosteckého oddělení, který se 
snaží vracet do života dnes již také lidi, na 
nichž se podepsala nová nemoc. 

Mgr. Ivo Chrástecký

Jaroslava Soukupová z Mostu už se těší na léčebný pobyt do lázní
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Školicí středisko Centra robotické chirurgie Krajské 
zdravotní po měsících znovu vítá specialisty z celé ČR

Činnost školicího střediska Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s., v ústecké Masarykově nemocnici nabírá na intenzi-
tě. Po relativním útlumu edukativních aktivit v důsledku kovidových opatření při roboticky asistovaných výkonech znovu nastává 
čas rozvoje a návratu do dob předkovidových – na pracovišti získávají zkušenosti chirurgové z celé České republiky. V uplynulých 
dnech to byla např. skupina specialistů z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Vedení školení během celodenního 
operačního programu se ujal MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity aJ. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., který 
je proktorem robotické chirurgie pro svou specializaci. 

„Po pominutí nejhorší fáze pandemie ne-
moci COVID-19 došlo, řekněme, k restartu 
školicího centra. Protože v době pandemie 
byly omezeny kontakty, školicí centrum 
– až na výjimky - běželo velice omezeně. 
Právě robotika v době pandemie prokáza-
la svoje obrovské výhody. Na jedné straně 
byl v nemocnicích obrovský tlak na inten-
zivní lůžka. Na druhé straně bylo potřeba 
udržet onkologickou operativu, protože 
ani během pandemie nádor pochopitelně 
nespí... Výhodou miniinvazivní chirurgie 
a hlavně robotické chirurgie je to, že pro 
pacienty v pooperačním období nepotře-
bujeme intenzivní lůžka. Roboticky asisto-
vaná chirurgie tak probíhala po celou dobu 
pandemie bez větších omezení,“ zdůraznil 
přednosta ústecké kliniky a hlavní školitel.

V České republice se v letošním a příštím 
roce podle přednosty Schramla plánuje in-

stalace až sedmi nových robotických systé-
mů. V tom vidí i důvod obrovského zájmu 
o další školení v ústeckém Centru robotic-
ké chirurgie, a to nejen v oblasti urologie. 
Druhým dlouholetým proktorem robotické 
chirurgie v Krajské zdravotní, a.s., je totiž 
MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického 
oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Pod jeho 
dohledem začala školení pro kolorektální 
chirurgii. 

Na sále během denního operačního pro-
gramu minulý týden sbírali zkušenosti 
s robotickou chirurgií specialisté z Urolo-
gické kliniky Všeobecné fakultní nemoc-
nice - přednosta kliniky prof. MUDr. Viktor 
Soukup, Ph.D., primář MUDr. Libor Zámeč-
ník, Ph.D., vrchní sestra Ing. Milan Bauštein 
a staniční sestra Radka Pospíšilová. „Aktu-
álně se v našem centru školí také MUDr. 
Vladimír Šámal, Ph.D., z Krajské nemocnice 
Liberec či kolegové z Fakultní nemocnice 
Plzeň,“ doplnil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

„Dá se říci, že paradoxně pandemie nám 
potvrdila, kde místo robotické chirurgie je, 

a v plné síle nám ukázala její přednosti, byť 
jsou některé výkony dražší než u klasické 
chirurgie. Limitací počtu prováděných ro-
boticky asistovaných výkonů je i nadále 
výše úhrad a spektrum schválených výko-
nů ze strany zdravotních pojišťoven. „Díky“ 
kovidu máme argument, aby došlo k roz-
šíření spektra výkonů tak, jak je tomu ve 
světě. Aby byl větší prostor pro obory, jako 
je gynekologie, všeobecná chirurgie, hrud-
ní chirurgie, chirurgie jater a koneckonců 
i větší spektrum i v samotné urologii. Proto 
bych viděl prostor, aby se začaly hradit cys-
tektomie a další výkony na střevech,“ nasti-
ňuje nabízející se možnosti blízké budouc-
nosti robotické chirurgie v Česku přednosta 
Schraml. „Další rozvoj „robotiky“ nám uleví 
od případného tlaku na intenzivní lůžka,“ 
dodává.

Mgr. Ivo Chrástecký

R E P U B L I KO V É  P R V E N S T V Í

O Centru robotické chirurgie
Centrum robotické chirurgie (CRCH) při 
Klinice urologie a robotické chirurgie 
(KURCH) ústecké Masarykovy nemoc-
nice zahájilo činnost 19. 8. 2008 první 
roboticky asistovanou operací.. 

Od roku 2008 do 6. 5. 2021 operatéři 
provedli 3 872 roboticky asistovaných 
operací, u 2 806 z nich šlo o prostatek-
tomii pro zhoubný nádor.

CRCH má své školicí centrum, které při-
pravuje pro nově vzniklá robotická pra-
coviště lékaře ze střední a východní Ev-
ropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly 
operatérům k dispozici dva robotické 
systémy da Vinci. V květnu roku 2015 je 
nahradil nejmodernější robot série da 
Vinci čtvrté generace s typovým ozna-
čením Xi, první v České republice, ale 
také ve střední Evropě. 

Ve školicím středisku sbírali zkušenosti specialisté z Všeobecné fakultní nemocnice
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Simona Řimnáčová: Očkujeme až 400 prvních dávek 
denně. Na nedostatek zájemců si stěžovat nemůžeme

V Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích i Litoměřicích fungují očkovací centra mimo nemocnice. V nemocničních prostorách 
se očkuje už jen v Chomutově. Na podrobnosti jsme se ptali hygienické sestry chomutovské nemocnice Bc. Simony Řimnáčové.

Od 1. dubna funguje v chomutovské ne-
mocnici nové očkovací centrum. Co se 
změnilo? A Jak se vám v nových prostorách 
pracuje?

Původní prostory byly zvoleny jako dočas-
né a nejrychlejší řešení s dobrou obsluž-
ností pro veřejnost – tedy známé místo 
a prostory, kdy není nutná návštěva celé-
ho areálu nemocnice. Co se týče prostoru, 
byly velmi nedostatečné, jak pro personál 
tak pacienty. Nové místo, tedy budova H, 
bylo nejlepší řešení, bylo zde volné celé 
patro, možnost vybudovat parkoviště pří-
mo u budovy a možnost zajistit dobré 
personální obsazení, přímo z nemocnice. 
Kompletní rekonstrukce (od pokládky lina, 
po snižování stropů, elektroinstalaci a vý-
malbu) proběhla v rekordním čase 21 dní 
a bylo nutné velké nasazení všech našich 
zaměstnancům oddělení údržby, za což 
jim velmi děkujeme. Vakcinační centrum 
je nyní v moderním a příjemném prostředí, 
lidé si ho velmi chválí. Centrum disponuje 
5 očkovacími ambulancemi a tak má očko-
vání hladký průběh.

Kolik lidí už jste v novém očkovacím cent-
ru naočkovali? A kolik lidí jste naočkovali 
celkově?

Od 5. ledna do 11. května 2021 jsme 
v Chomutově naočkovali celkem 15 743 
osob. V nových prostorách jich od 1. dubna 
do 11. května bylo 9 805.

Jaký je zájem lidí o očkování? 

Zájem o očkování je značný. Chomutov byl 
dlouho nedostatečně zásoben a tak má 
nyní dostatek zájemců. Očkujeme průměr-
ně 350 až 400 prvních dávek denně a na 
nedostatek zájemců si stěžovat nemůže-
me. Termíny jsou ihned po uvolnění obsa-
zené. Jsou ale pravidelně otevírány nové. 
Nyní je čekací doba na termín asi 5 dní. 

Jak moc se změnila vaše práce od vypuk-
nutí pandemie? Co bylo hlavní náplní vaší 
práce v době před covidem?

Práce se změnila většině zdravotnickému 
personálu. Pro všechny je to velká zátěžová 
zkouška, ve které většina obstála na výbor-

nou. Našeho oboru hygieny se samozřejmě 
dotkla také, přímo komplexně. Poukázala 
na nezbytnost opomíjeného oboru hygieny 
ve zdravotnictví. 

Hlavní náplní mé práce, jako nemocničního 
hygienika, je snižování rizika vzniku a šíře-
ní infekcí, vytváření lokální surveillance ne-
mocničních infekcí, zajištění hygienických 

a protiepidemických požadavků na zdra-
votnický provoz a vytváření zdravých pra-
covních podmínek a pracovní pohody pro 
zaměstnance, a také spolupráce s přísluš-
ným orgánem ochrany veřejného zdraví. A 
nyní také vše spojené s pandemií COVID-19 
včetně očkování.

Co se naopak daří, na co jste pyšná?

Práce mě baví a naplňuje. Mám skvělý tým 
spolupracovníků a na ten jsem opravdu 
pyšná, bez nich by to nešlo. Stejně tak, 
znovu vypichuji, neuvěřitelný výkon naší 
údržby a jejich úkol z ničeho vybudovat 
perfektní očkovací centrum, který splnili na 
jedničku. 

Zbývá vám nějaký volný čas? Při čem ráda 
odpočíváte?

Volného času moc nezbývá, a když je, po-
většinou je nutno být na telefonu a nebo 
u zapnutého PC. Nejvíce z volného času 
věnuji rodině a stavbě domu, což, i když se 
asi nezdá, je pro mne relaxace.

Ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

R O Z H O V O R

Očkovací tým v chomutovské nemocnici, kde vakcinace pacientů probíhá v pavilonu H

Bc. Simona Řimnáčová
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Seriál pro zdraví čtenářů: Vitamín E
Vitamín E je nezbytný k zachování zdravé buněčné stěny, pro zdravý stav kůže, nervů, svalů, červených krvinek, srdce a pro dob-
rou funkci krevního oběhu. Dále působí antioxidačně a pomáhá neutralizovat škodlivé volné radikály v těle. Napomáhá zmírnit 
riziko rakoviny. 

Vitamín C a selen podporují činnost vitamí-
nu E v těle. Vitamín C je v těle ukládán pou-
ze na krátkou dobu, to svědčí pro nutnost 
příjmu v pravidelných dávkách.

Doporučená denní dávka vitamínu E je 
10mg.

Nejlepší zdroje vitamínu E v potravinách:

PŠENIČNÝ OLEJ 137 mg/100g
SLUNEČNICOVÝ OLEJ 49 mg/100g
SLUNEČNICOVÁ SEMENA 37 mg/100g
LÍSKOVÉ OŘECHY 25 mg/100g

MANDLE 24 mg/100g
SLADKÝ BRAMBOR 4 mg/100g
AVOKÁDO 3 mg/100g
ŠPENÁT 2 mg/100g

Příznaky nedostatku mohou způsobit po-
malé hojení ran, křečové žíly, neplodnost, 
pokles sexuální výkonosti, ztrátu svalové-
ho tonu, vyčerpání po lehké fyzické náma-
ze, snadná tvorba modřin.

Jana Klabíková
nutriční terapeutka

Nemocnice Děčín, o.z.

N E M O C N I C E  D Ě Č Í N

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se zbarvil do růžova
Světový den boje proti mozkové mrtvici letos připadl na sobotu 15. května. Ústí nad Labem a celá řada dalších měst se připojila 
k iniciativě upozorňující na problematiku cévní mozkové příhody, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Ústecký 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl proto v sobotu večer osvícen růžově. Právě růžová je barvou projektu Čas je mozek, jehož 
posláním je informovat širokou veřejnost o příznacích mozkové mrtvice a možnostech včasné pomoci.

„Ani v době, kdy bojujeme s celosvětovou 
pandemií nemoci COVID-19, nesmíme za-
pomínat na další závažná onemocnění. 
Mozková mrtvice zasáhne každoročně té-
měř 30 000 pacientů a má na svědomí více 
než 2 000 lidských životů,“ říká předsed-
kyně správní rady Nadačního fondu Čas je 
mozek, Štěpánka Loužecká.

V případě řešení mozkové mrtvice je klíčo-
vým faktorem čas, a proto je jedním z cílů 
kampaně zaštítěné Cerebrovaskulární sek-
cí České neurologické společnosti ČLS JEP 

a Českou společností intervenční radiolo-
gie ČLS JEP zvýšit počet pacientů, kteří za-
včas rozpoznají její symptomy a co nejdříve 
zahájí léčbu. Víc než u kterékoliv jiné ne-
moci platí, že čím dřív léčba započne, tím 
vyšší je šance na úplné zotavení pacienta.

„Pacientům s mozkovou příhodou jsme 
schopni pomoci, pokud do nemocnice do-
razí včas. Je tedy důležité, aby veřejnost 
byla dobře obeznámena s jejími příznaky 
a dokázala je identifikovat co nejdříve. Ně-
kdy i po 2 hodinách už může být pozdě,“ 

vysvětluje MUDr. Ing. David Černík. Ph.D., 
MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebro-
vaskulárního centra Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o.z.

Kromě Kostela Nanebevzetí Panny Marie 
se růžově rozsvítil Tančící dům v Praze, olo-
moucká radnice, Sloup Nejsvětější Trojice, 
Galerie města Olomouce, radnice ve Zlíně 
a Karlových Varech, Morový sloup v Jihlavě 
a balkon Mahenova divadla v Brně.

redakce Infolistů

Č A S  J E  M O Z E K

Nadační fond  
Čas je mozek
Pořádá charitativní běhy, jejichž výtě-
žek je věnován na osvětovou činnost 
a na pomoc pacientům, kteří byli 
zasaženi mrtvicí. Například věnoval 
částku 36 100 Kč čtrnáctileté slečně 
Štěpánce Rytinové, kterou mrtvice 
postihla v pouhých čtyřech letech. 
Příspěvek pacientka využije na další 
rehabilitaci.Tradičně se při příležitosti akce Čas je mozek koná běžecký závod. Snímek z roku 2019
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Spisovatel Josef Formánek věnoval knihy zdravotníkům

Krásné poděkování si pro naše zdravot-
níky za jejich práci v kovidovém období 
přichystal ústecký spisovatel Josef Formá-
nek (Prsatý muž a zloděj příběhů, Úsměvy 
smutných mužů), který zdravotníkům vě-
noval své knihy. S personálem nemocnic 
Krajské zdravotní se navíc osobně potkává 

v jednotlivých nemocnicích, kde knihy po-
depisuje. „Před několika týdny jsem byl 
na PCR testu v ústecké nemocnici. Sestry 
a lékaři v atomoblecích se štíty a rouš-
kami se od tohoto okamžiku pro mě stali 
skutečnými hrdiny. Denně riskují vlastní 
nakažení covidem a poté i možné ohrožení 

svých rodin. Zůstávají v nemocnicích další 
hodiny navíc, jen aby dokázali pomoci bliž-
ním. Rád bych jim vyjádřil svou vděčnost. 
Poděkoval. Každému lékaři a každé sestře 
symbolicky potřásl rukou. A řekl, že si jejich 
práce vážím,“ uvedl Josef Formánek.

Tereza Komanová, koordinátorka Infolistů

P O D P O R A  Z A M Ě S T N A N C Ů M
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Boj o život vyhrál, teď vrací péči sestrám jako dobrovolník
Všechny příznaky jeho obtíží ukazovaly na kovid, ale nebyl to kovid. Žádný z laboratorních výsledků novou infekční nákazu u Jiří-
ho Jíry z Chabařovic nepotvrdil. Přesto jej skolila sepse, život ohrožující orgánová dysfunkce. Bez hospitalizace a intenzivní péče 
by si organizmus pětačtyřicetiletého muže neporadil a došlo by k tomu nejhoršímu. Příběh Jiřího Jíry je však příběh s dobrým 
koncem. A nejen pro něj. 

„Na Infekční oddělení ústecké Masarykovy 
nemocnice mě přijali 21. listopadu. Pak 
jsem dva týdny ležel v umělém spánku na 
koronární jednotce kardiologické kliniky 
s pacienty bez kovidu,“ připomíná si těžké 
chvíle Jiří Jíra. Jednotky intenzivní péče Kli-
niky anesteziologie, perioperační a inten-
zivní medicíny už v té době byly obsazeny 
především pacienty s nemocí COVID-19. 
„Na koronárce jsem byl dlouho, až do 
12. prosince,“ konstatuje. Uvědomuje si, 
že mu šlo o život. Ale z umělého spánku ho 
anesteziologové mohli probudit…

„Když jsem viděl ty sestřičky – jak se pořád 
opakovaly stejné obličeje, vnímal jsem ka-
ždý den ten nápor, kterému byly vystavené. 
Byly ve službách prakticky obden,“ dodnes 
je zdravotníkům vděčný. 

Pomáhat chodil o víkendech,  
v týdnu normálně pracuje

Po propuštění z nemocnice nemohl chodit, 
natolik ho infekce oslabila. „Když jsem se 
z toho nějak vyhrabal, manželka, která pra-
cuje jako sestra na anesteziologické klini-
ce, mi domluvila schůzku s hlavní sestrou. 
Chtěl jsem pomoct. Hlavně s manipulací 
pacienty. Protože z velké části jsou na tom, 
řekl bych, propozičně minimálně stejně 
jako já (směje se, figurou je opravdu „kus 
chlapa“). Nastoupil jsem jako dobrovolník 
na kovidové jednotce, která byla zřízena 
na plicním oddělení. Pomáhat jsem chodil 
o víkendech, protože v týdnu chodím do 
práce. Poponést, vytáhnout u toalety, aby 
se sestry s často robustními pacienty ne-
musely namáhat, polohovat pacienty – to 
byla moje parketa…,“ vypráví Jiří Jíra.

Přihlásil se jako dobrovolník. Nemusel. 
„Pan Jíra finanční ohodnocení, které jsem 
mu nabídla, dopředu odmítl. Měl jasno. 
Tvrdil, že to nemá zapotřebí, že takhle to 
nechce. Za to má, nejen můj, velký obdiv,“ 
říká hlavní sestra Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem Mgr. Markéta Svobodová.

„Chtěl jsem vrátit sestřičkám to úsilí a péči, 
se kterou se o mě staraly,“ přibližuje jed-
noduše svou motivaci Jiří Jíra. Ono přece 

nezáleží na formě pomoci, důležité je, že ji 
dáváte ze sebe. To je zásadní.

„Protože manželka v nemocnici pracuje, 
měl jsem možnost sledovat už začátku, co 
kovid umí. Na druhé straně jsme v první 
vlně pandemie před rokem viděli, jak všich-
ni přinášeli pomoc, jak mohli. Ale teď mám 
pocit, že si lidé už zvykli na fakt, že paci-
enti s kovidem jsou v nemocnicích, kde se 
o ně starají. Ta solidarita, myslím si, prostě 
opadla,“ říká Jiří Jíra a přesvědčivě dodává: 
„Každý by měl pomoct, jak může.“ 

Pacienti, kteří jsou na pokoji 
sami, kontakt oceňují
Nastoupil jako dobrovolník na kovidovou 
stanici v Masarykově nemocnici. „Sestry 
neměly ani čas postát u každého pacienta 
a povídat si s ním. Někteří pacienti jsou na 
pokoji sami, ti kontakt zvláště oceňují,“ na-
šel jednu ze svých parket dobrovolník.

„Lékaři příčinu mé sepse nezjistili. Někte-
ří kolegové v práci mě proto odrazovali, 
abych vzhledem ke stavu, v němž jsem se 
ocitl, do toho nešel. Viděli v tom jistý ha-
zard, měli o mě starost. Já tvrdil, že kro-
mě toho, že jsem dýchavičný jako všichni 
s mou postavou, mi nic není. Proti kovidu 
mě tady naočkovali, samozřejmě,“ gestem 
ukazuje, do které paže injekce mířila. Nyní 
ještě počkat na druhou dávku. „Vakcinace 
je jediná možnost, jak se dostat ze situace, 
ve které se už více než jeden rok nachází-
me,“ je Jiřímu Jírovi jasné.

„Vzhledem k tomu, že jsem kovid neměl, 
o to víc jsem musel při službách dbát na 
ochranu. Lhal bych, kdybych neměl přiznat 
obavy, které jsem měl. Byl jsi nemocný 
a můžeš se nakazit, probíhalo mi hlavou. 
Na druhou stranu jsem si říkal, že obleče-
ný jsem, jak mám být, chráním se, jak mám 
a dodržuji všechna pravidla. Tak jsem pře-
svědčen, že před nákazou jsem chráněný 
lépe, než kdybych šel někde po ulici…“

Vnímá podporu spolupracovníků z fir-
my, kde má jako interní trenér na starosti 
kontrolu dodržování postupů, standardů, 
předpisů. „Projevilo se to, když se kolego-

vé před Vánocemi dozvěděli, že jsem ne-
mocný – ale ne běžně nemocný – že jsem 
v umělém spánku. Za to jim moc děkuji,“ 
cení si Jiří Jíra.

„Přeji si, aby očkování proti nemoci CO-
VID-19 zabralo, jak všichni očekáváme, 
a mohli jsme se vrátit k normálnímu životu. 
A přeji to všem, nejen zdravotníkům,“ říká 
Jiří Jíra.

Děkujeme.

Mgr. Ivo Chrástecký

CO V I D - 1 9

Jiří Jíra z Chabařovic, který po dramatickém po-
bytu na jednotce intenzivní péče začal pomá-
hat na kovidové jednotce
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Virtual Charity Run a Metrostav ocenily zdravotníky
Ani mrazivé počasí neodradilo v únoru více než 200 sportovců z celé České republiky, aby vysportovali pro Kliniku anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., celkem 34 000 Kč v rámci akce Virtual Charity Run. Šek s vý-
těžkem z této akce včera předal ředitel sportovního seriálu Milada Tour Michal Neustupa primáři KAPIM MUDr. Josefu Školovi, 
EDIC.

Účastníci Virtual Charity Run změřili síly na-
příč Českem na běžeckých trasách 5 a 10 
km. Kdo neběžel, mohl přispět v rámci 5 km 
procházky nebo jen dobrovolným příspěv-
kem. Odměnou k dobrému pocitu z pomoci 
byly také krásné medaile, certifikáty s po-
děkováním nebo losované ceny. Druhý roč-
ník virtuálního závodu navázal na loňskou 
dubnovou akci, kdy se organizátorům po-
dařilo vybrat přes 180 000 Kč.

„Uvědomujeme si, že poslední měsíce jsou 
pro zdravotníky i ostatní zaměstnance ne-
mocnic velmi náročné a jsme moc rádi, že 
jsme společně s naším generálním partne-
rem mohli podpořit KAPIM jak finančně, tak 
pozvánkou na naše závody. Už jen tato spo-
lečná iniciativa je dalším důkazem toho, že 
v Ústeckém kraji dokážeme všichni táhnout 
za jeden provaz,“ zmínil ředitel sportovní-
ho seriálu Milada Tour Michal Neustupa.

Další překvapení totiž připravilo pro zdra-
votníky oblastní zastoupení společnosti 
Metrostav pro Ústecký kraj, které společně 
s organizátory sportovního seriálu Milada 
Tour věnovalo zdravotníkům a zaměst-
nancům nemocnic Krajské zdravotní 100 
startovných zdarma právě na sportovní 
akce u jezera Milada. „Velmi si vážíme těž-
ké práce, které v současnosti nemocniční 
personál dělá. Jsem rád, že můžeme tuhle 

drobnost zdravotníkům poskytnout a dou-
fám, že se spolu budeme moct v létě potkat 
na nějaké sportovní akci pořádané Milada 
Tour,“ doplnil oblastní ředitel společnosti 
Metrostav pro Ústecký kraj Ing. Petr Ort.

„Za podporu v boji s covidem organizáto-
rům Milada Tour děkujeme. Jsme rádi, že se 

běh, byť to nebyl skupinový závod, odehrál. 
Jsme přesvědčeni, že v této náročné době 
je sport velmi dobrým způsobem, jak se se 
současnou situací vypořádat a jak se z toho 
po těch několika měsících nezbláznit,“ do-
dal primář KAPIM MUDr. Josef Škola, EDIC.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

P O D Ě KO V Á N Í

Zprava Josef Škola, Michal Neustupa, Zuzana Kotěšovcová, Petr Ort

Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové věnovala nový 
inhalátor dětskému oddělení v Mostě
Nový dětský inhalátor k léčbě nemocných 
dětí s astmatem a respiračními infekty vě-
novala dětskému a dorostovému oddělení 
nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle. 
Jde o nový typ inhalátoru Pari Boy SX, kte-
rý nahradí starý typ. Je to moderní přístroj, 
který má větší výkon, je menší, uživatelsky 
příjemnější a bezpečnější (obsahuje napří-
klad virový a bakteriální filtr při výdechu 
par do prostoru). Ročně pomůže okolo 300 
hospitalizovaným dětem na Mostecku. 

Dar převzali primářka dětského oddělení 
MUDr. Marie Váchová spolu s MUDr. Jiřím 

Kunešem, který má v péči dětské astmati-
ky v rámci dětské alergologické ambulance 
a dlouhodobě s nadací spolupracuje. Při 
převzetí byly dále přítomny vrchní sestra 
dětského oddělení Eva Mašková a staniční 
sestra Radka Willertová.

Za dar velice děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci.

MUDr. Marie Váchová
primářka 

Dětské oddělení
Nemocnice Most, o.z.Zdravotníci převzali nový dětský inhalátor
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Fotografie Jaroslava Nosky oslavují hrdiny z první linie
Smyslem projektu Hrdinové doby covidové je zachy-
tit momenty z centra dění a následně vše přenést do 
hmotné podoby tak, aby se i člověk, který je skep-
tický k současnému dění, mohl sám pokorně sklonit 
k poděkování. Na podrobnosti jsme se ptali chomu-
tovského fotografa Jaroslava Nosky, který některé ze 
svých snímků pořizoval i v nemocnicích a očkovacích 
centrech Krajské zdravotní.

Jaký je smysl projektu Hrdinové doby covidové?

Projekt vznikl v návaznosti na rozpolcenost našeho ná-
roda, na dezinformace a jako reakce na popírače veške-
ré reality doby covidové. Tato doba bude brzy minulostí 
a rychle se zapomene na všechny dobré činy. Zapomene 
se nejen v jakém vypětí pracují zdravotníci, záchranáři, lé-
kaři a všichni, kteří se snaží zmírnit stav pandemie.  

H R D I N O V É  D O B Y  CO V I D O V É

Dalším důvodem je poukázat nejen na práci v nemocni-
cích, ale vyzdvihnout všechny profese. Zapomíná se třeba 
na prodavačky v supermarketech. Nikdo se je na nic neptá 
a jsou svým způsobem v první linii.

Podle čeho vybíráte lidi, které fotíte?

Nejde o výběr, ale o vyzdvihnutí profesí, které jsou v této 
exponované a těžké době zasažené. Samozřejmě, že vždy 
budou na první místě zdravotníci, ale co třeba pokladní 
v krámech, pracovníci v domovech důchodců, zaměstnan-
ci ve fabrikách nebo učitelé?

Kde už jste fotil a kde ještě budete?

Focení se již realizovalo v domově důchodců, školách, 
supermarketech, továrnách či očkovacích centrech. Fotila 
se práce hasičů, policie, armády, zdravotnické záchranné 
služby (ZZS) či přímo na dispečinku ZZS. Mnoho materiálu 
se pořídilo za pomoci Krajské zdravotní.

Fotil jsem na Emergency či v laboratořích, na které se také 
zapomíná. Nedávno jsem pořizoval snímky na KAPIM a in-
fekčním oddělení, čímž bych měl mít vše kompletní.

Momentálně v rámci projektu ještě běží výzva SPOJME 
ČESKO. Lidé z celé ČR nám posílají látkové roušky, které 
jsou symbolem jara 2020. V této době tato rouška spoji-
la celý národ, aby následně o několik měsíců celý národ 
rozdělila. Lidé píšou na roušku jméno a město a ze všech 
nakonec sešijeme společně velké srdce, které bude sym-
bolem celé výstavy.

Kde si budou moci lidé fotografie prohlédnout?

Samotná výstava začne na podzim 2021 v rámci Dnů ev-
ropského dědictví v Jirkově a následně se bude přesouvat 
po celé ČR a pokud vše dobře dopadne, tak se dostane 
i do zahraničí.

Ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Zdravotníci dostali za boj s COVID-19 poukazy na relaxaci

Hlavní sestra ústecké Masarykovy nemoc-
nice Mgr. Markéta Svobodová převzala 400 
poukázek od viceprezidentky České asocia-
ce sester Mgr. Lenky Kalábové, Ph.D., LL.M., 
a regionálního ředitele ústeckého regionu 
Generali České pojišťovny Ing. Ladislava 
Hříbala.

Poukazy na ozdravné pobyty a relaxační 
procedury od společnosti Slevomat, každý 
v nominální hodnotě 2000 Kč, byly poříze-
ny z veřejné sbírky k projektu „Pomáháme 
sestřičkám“. Ta dala široké veřejnosti mož-
nost poděkovat zdravotníkům za jejich pra-
covní nasazení v rámci boje proti COVID-19.

„Poukazy dostanou především zaměstnan-
ci, kteří byli „převeleni“ ze svých pracovišť 
na covidová oddělení. Často se museli 
urychleně zapracovat na nové podmínky, 
na jiné spektrum pacientů, na práci, kterou 
do té doby nedělali,“ uvedla Mgr. Markéta 
Svobodová.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

P O D Ě KO V Á N Í

Květiny pro 
zdravotníky
V pátek 23. dubna přišel poděkovat za-
městnancům do očkovacího centra v ústec-
ké Masarykově nemocnici primátor PhDr. 
Ing. Petr Nedvědický. 

Ten spolu se zástupcem ředitele městské 
policie Bc. Janem Novotným předal pracov-
níkům v očkovacím centru růže a drobné 
dárky. 

„Rád bych takto alespoň trochu poděkoval 
za obětavou práci lidem, kteří zde odvádě-
jí neuvěřitelný kus práce,“ uvedl primátor 
města Ústí nad Labem.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Mgr. Markéta Svobodová (vlevo) převzala 400 poukázek od Mgr. Lenky Kalábové, Ph.D., LL.M., a Ing. Ladislava Hříbala

Primátor města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petr Nedvědický navštívil zdravotníky v očkovacím centru

24www.kzcr.eu

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



Poděkování Gynekologicko-porodnickému oddělení 
Nemocnice Litoměřice 
Ráda bych touto cestou vyjádřila srdečné poděkování celému Gynekologicko-porodnickému oddělení Nemocnice Litoměřice. 29. ledna se 
nám pod vedením paní primářky MUDr. Hejtmánkové, paní doktorky MUDr. Vaníčkové a porodní asistentky Mazačové narodil syn Mikuláš. 
Profesionální a především také lidský přístup všech zúčastněných mi dodal odvahu, sílu a jistotu i přesto, že se Mikuláš rozhodl jít na svět 
koncem pánevním. Vytvořili nám tím krásný okamžik, na který budeme rádi navždy vzpomínat – na celý průběh porodu, nejen na závěr s 
tou největší odměnou. Poděkování patří také všem sestřičkám a lékařům na novorozencích i šestinedělí. 

Dostalo se nám opravdu skvělé a milé péče. Děkuji všem také za veškerou péči spojenou s mými poporodními komplikacemi. Celý tým 
oddělení je vysoce profesionální, laskavý, trpělivý a ochotný. 

Ještě jednou jim všem velmi děkujeme a přejeme hodně energie a radosti v jejich další velmi náročné práci.

Manželé Jakovcovi

Poděkování Gynekologicko-porodnickému oddělení 
Nemocnice Most
 Vážené sestřičky, vážení lékaři,

 obracím se na vás, abych vám vyjádřila obrovské DĚKUJI za neobvykle náročný porod, který zažila má dcera.

V pátek 16. dubna 2021 jsem k vám přivezla dceru, Nicolu Poljanskou, která v sobotu krátce po půlnoci porodila našeho milovaného Hon-
zíčka. Její porod byl nadmíru komplikovaný, protože chlapeček se zamotal do pupeční šňůry. Dcera i vnuk zažili příšerné chvíle, a já jako 
přihlížející matka a babička prožívala noční můru. Lékaři a sestřičky na sále však byli nejen hrozně moc šikovní, ale po celou dobu porodu 
byli ochotní nám/mně vše vysvětlit, obětavě se o nás obě (vlastně všechny tři) starali a Nicolce i Honzíčkovi pomohli i v těch nejhorších 
chvílích. Za to, že jste nám pomohli a Honzíka zachránili, vám patří to největší DÍKY.

Ráda bych též poděkovala sestřičkám i lékařům na šestinedělí. Dcera si vás nemohla vynachválit za vaši obětavost a starostlivost po celou 
dobu hospitalizace. Dcera těžce nesla, že z důvodu pandemie jsem již nemohla jít k ní a pomoct ji se vším ohledně miminka, od kojení, 
přebalování po rozmazlování (a že to my babičky umíme nejlépe). Sestřičky však byly moc hodné a zastoupily mou roli, jak jen mohly. 
Dcera byla nadšená. To nejdůležitější pro mě jako pro maminku a babičku je, aby mé děti i s vnoučaty byly spokojené, šťastné a bylo o ně 
postaráno. 

To personál na šestinedělí zvládl za mě výborně.

 Za vše výše zmíněné – a vše, co jsem možná opomněla zapsat – vám ze srdce děkuji.  

S pozdravem,
Radka Březinová

Poděkování Oddělení hrudní chirurgie v ústecké 
Masarykově nemocnici
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat skvělému týmu lékařů a sester hrudní chirurgie 1, kde jsem podstoupil operaci plic ve dnech 
8. 4. – 15. 4. 2021. Oceňuji hlavně velmi lidský přístup celého personálu. I při tak náročné a odpovědné práci mají při kontaktu s pacien-
tem vždy dobrou náladu a na tváři úsměv. 

Děkuji za Vaší péči, starost, ochotu a trpělivost, kterou jste mi poskytovali ve dne i v noci – prostě profesionálové. 

S pozdravem, 
Petr Kroupa

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vám vyslovit poděkování a úctu k práci v Masarykově nemocnici, konkrétně hrudní chirurgii, pod vaším vedením. Dovoluji si 
vaším prostřednictvím, poděkovat operatérům hrudní chirurgie za perfektně zvládnutou operaci plic. Poděkování bezesporu patří také 
zdravotním sestrám, které jsou perfektní k pacientům, tady bych o malinko vyzdvihl zdravotní sestru Tranovou Thuy Linh za práci a přístup.

S pozdravem
Josef Hauptman

P O D Ě KO V Á N Í  P E R S O N Á L U  N A Š I C H  N E M O C N I C
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Děkujeme za dary pro naše zdravotníky

Krásní barevní motýlci přistáli na unifor-
mách personálu stanice C1, pečující o co-
vid pozitivní pacienty v litoměřické ne-
mocnici. Moc za ně děkujeme Křesťanské 
základní škole Litoměřice .

Poděkování patří také ESOZ Chomutov 
(SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, 
Chomutov, p. o.), a to za 2 kusy klimatizací 
a obrázky do očkovacího centra v chomtuv-
ské nemocnici.

Panu Šindlerovi děkujeme za Nemocni-
ci Chomutov, o.z., jménem paní ředitelky 
prim. MUDr. Ireny Voříškové a jménem 
hlavní sestry Ing. Bc. Lucie Šimkové za  
opětovnou nezištnou pomoc.

Pastvou pro oči, koncertem pro chuťové 
pohárky a hlavně jedním velkým poděko-
váním pro personál covidových stanic byl 
dort od manželů Kuldových z Litoměřic. 
Byl výborný. Moc děkujeme za podporu 

a povzbuzení nejen manželům Kuldovým, 
ale také paní Martině Masopustové, která 
tento úžasný kousek vytvořila.

Krajská zdravotní děkuje i těm, kteří své 
jméno v tomto seznamu nenašli, ať už pro-
to, že dary věnovali bez sdělení svého jmé-
na, nebo proto, že jejich dary nebylo možné 
do uzávěrky tohoto vydání zaevidovat. 

redakce Infolistů

P O D Ě KO V Á N Í

Internetový obchod věnoval dětem lampičky
Internetový obchod mosteckého 
badmintonového trenéra Lukáše 
Kroce „vsenabadminton.cz“ věno-
val dětskému oddělení mostecké 
nemocnice badmintonové lam-
pičky ke každému lůžku na oddě-
lení větších dětí. Malí pacienti tak 
budou mít u svého lůžka každý 
večer jemné barevné osvětlení, 
které jim alespoň částečně zpří-
jemní pobyt v nemocnici.

Pětadvacet lampiček si od inter-
netového obchodu vsenabadmin-

ton.cz převzala primářka dětské-
ho oddělení MUDr. Marie Váchová 
a vrchní sestra Eva Mašková. Na 
tento dar již brzy naváže další 
projekt Nadačního Fondu Future 
Dreams, aby i ostatní mohli při-
spět na nákup lampiček pro děti 
v dlouhodobé nemocniční péči.

MUDr. Marie Váchová
primářka 

Dětské oddělení
Nemocnice Most, o.z.
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Žáci ušili pro zdravotníky nahřívací polštářky
Žáci, studenti i vyučující na Střední zdra-
votnické škole v Mostě si velice dobře uvě-
domují, jak velkou zátěž a pracovní vypětí 
prožívá zdravotnický personál na covido-
vých jednotkách.

Žáci oboru Masér ve zdravotnictví se svojí 
vyučující Mgr. Hanou Elexovou se rozhodli, 
že by chtěli zdravotníkům v první linii tro-
chu ulevit a také jim poslat zprávu, že na ně 
myslí a váží si jejich náročné a zodpovědné 
práce.

Více jak rok lékaři, zdravotní sestry, ale 
i ostatní zaměstnanci ve zdravotnictví ne-
sou na bedrech tíhu fyzické práce a psy-
chického vypětí. Budoucí maséři ve zdra-
votnictví navrhli, že ušijí exponovaným 

zdravotníkům tzv. hot packy – nahřívací 
polštářky na unavené svaly. K hřejivým pol-
štářkům přidal domov mládeže této školy 
jako poděkování papírová srdce. 

Přes třicet dárkových balíčků na konci dub-
na zástupci školy předali vrchní sestře plic-
ního oddělení Bc. Naděždě Dohnalové.

Při společném setkání škola poděkovala 
zdravotníkům za jejich dlouhodobé pracov-
ní úsilí. Naopak, vrchní sestra Bc. Dohnalo-
vá vyjádřila pochvalu žákům a studentům 
zdravotnických oborů, kteří v rámci pracov-
ní povinnosti, dobrovolné činnosti či od-
borné praxe pracovali na nejvíce vytížených 
zdravotnických pracovištích. 

PaedDr. Soňa Valušková
zástupkyně ředitelky školy

P O D Ě KO V Á N Í

Předškoláci malovali obrázky pro ústecké zdravotníky
Poděkování za obětavou práci v podobě 
obrázků od dětí z MŠ Pomněnka převzali 
zdravotníci Kliniky anesteziologie, periope-
rační a intenzivní medicíny Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a Infekčního oddělení ústecké 

Masarykovy nemocnice. Obrázky, které děti 
malovaly ve školce i doma s rodiči,  převzali 
z rukou ředitelky školky Bc. Denisy Bukoro-
vé a učitelky Ivety Dvořákové primář KAPIM 
MUDr. Josef Škola, EDIC, vrchní sestra klini-
ky Bc. Hana Oliva a vrchní sestra Infekčního 
oddělení Mgr. Lada Merunková.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Nadační fond FK Teplice zakoupil rehabilitační klín  
do MS centra v teplické nemocnici
V pondělí 17. května předali v teplické ne-
mocnici zástupci vedení Nadačního fon-
du FK Teplice Alice Tylová a Oldřich Slavík 
pracovnicím místního MS centra speciální 
rehabilitační klín, který nadační fond za-
koupil. Rehabilitační klín najde uplatnění 
v tělocvičně MS centra při rehabilitaci dětí 
i dospělých. Často se používá u malých pa-
cientů s dětskou mozkovou obrnou, k ná-
cviku zlepšení stability a koordinace pohy-
bů či k protahování svalů. Budou ho také 
využívat pacienti s roztroušenou sklerózou, 
ať již ke zlepšování narušené rovnováhy či 
k uvolňování spasticity ve svalech.

Teplický klub se snaží s teplickou nemocni-
cí dlouhodobě spolupracovat a podpořil ji 
v poslední době například nákupem respi-
rátorů FFP3, výtěžkem z virtuálního zápasu 
či pomohl bývalé sestře ze zdejší ortopedie 

nákupem speciálního antidekubitního pro-
gramu Alpha. 

V minulém roce navíc v teplické nemocnici 
hráči A týmu darovali krev a zároveň si pro-

hlédli pracoviště MS centra. Osobní účastí 
juniorských hráčů a darováním klubových 
předmětů do tomboly se podílel také na 
dobročinné akci Běh s čelovkou, pořádané 
teplickým MS centrem. 

„Děkujeme Alici Tylové a Oldřichu Slavíkovi 
nejen za předání rehabilitačního klínu, ale 
zároveň i za opětovnou finanční podporu 
Nadačního fondu FK Teplice ze strany jejich 
firem AH Finance, respektive Olpe,“ řekl na 
setkání v MS centru předseda správní rady 
nadačního fondu Martin Kovařík.

Ing. Jaroslava  
Brhlíková, DiS.

sociální pracovník
Neurologické oddělení

Nemocnice Teplice, o.z.
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Aktuální nAbídkA
DĚČÍN   |   ÚSTÍ NAD LABEM   |   TEPLICE   |   MOST   |   CHOMUTOV

1. 4. – 30. 6. 2021

GS Betakaroten s měsíčkem
90+45 kapslí

179,-
 210,- 

139,-Biocid.

 177,- 

Repelent Predator Forte  

◊	 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

 spray 150ml

V nabídce také
Repelent Predator Junior spray 150ml 229,-     179,-
Repelent Predator Maxx Plus spray  
 80ml 272,-     219,-

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

 469,- 

Voltaren Forte 20 mg/g gel   

◊	 analgetikum	ve	formě	gelu	s	
účinkem	proti	bolesti	až	na	24h	
při	aplikaci	2x	denně	ráno	a	
večer

◊	 tlumí	bolest	zad,	svalů	a	kloubů

150g

V nabídce také
Voltaren Forte 20 mg/g gel 100g 357,-     289,-
Voltaren Forte 20 mg/g gel 50g 220,-     179,-

Doplněk stravy.

◊	 	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

Analergin 
   

30 tablet

 99,-
 119,- 

 

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

◊	 pro	zmírnění	příznaků	alergické	
rýmy	a	chronické	kopřivky

  169,-Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži.  
Obsahuje dimetindeni maleas. 

 202,- 

Fenistil 1 mg/g gel   30g     
◊	 rychlá	a	účinná	úleva	od	svědivé	po-
drážděné	pokožky	různého	původu:	
svědivá	vyrážka,	poštípání	hmyzem,	
spálení	od	slunce,	povrchové	popá-
leniny,	kopřivka	

◊	 účinkuje	 přímo	 v	 místě	 svědění	 a	
podráždění,	forma	gelu	má	chladivý	
účinek

◊	 rychle	se	vstřebává,	nemastí,	nelepí

V nabídce také
Fenistil 1 mg/g gel 50g      293,-  239,-

149,-
 209,- 

Allergodil  oční kapky 6ml

◊	 léčí	 příznaky	 alergického	 zánětu	 spo-
jivek	 jako	 zarudnutí,	 svědění	 nebo		
slzení	očí	včetně	příznaků	zánětu	nos-
ní	sliznice

◊	 vhodné	od	4	let	věku

V nabídce také
Allergodil nosní sprej 10ml   229,-      159,-

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

V nabídce také
Analergin 10 tablet     80,-     65,-
Analergin 90 tablet     228,-  189,- 

V nabídce také
GS Betakaroten s měsíčkem 30 kapslí   90,-       75,-
GS Betakaroten Forte s měsíčkem 
 30 kapslí   120,-     99,-
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Nabídka	platí	od	1.	4.	do	30.	6.	2021	nebo	do	vyprodání	zásob.	Před	použitím	si	vždy	pečlivě	prostudujte	příbalový	leták.	Účinky	a	použití	léků	konzultujte	s	lékařem	nebo	lékární-
kem.	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.

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

www.kzcr.eu

X

Chomutov

Most

Teplice Ústí nad Labem

Děčín

DĚČÍN

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM

TEPLICE

CHOMUTOV

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

Tel.:  412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.00 — 15.30

Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem

Tel.:  477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 16.00

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

budova A, vchod z ulice U Nemocnice 
Duchcovská 53, 415 01 Teplice

Tel.:  417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu 
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 17.00

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Tel.:  478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 17.00

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice 
Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Tel.:  474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu 
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 18.00

MOST

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

199,-
 299,- 

Flector® EP Tissugel 180 mg
◊	 léčivá	náplast	k	místní	krátkodobé	
léčbě	bolesti	pohybového	aparátu

◊	 	léčí	 bolest,	 zánět	 a	 otok	 kloubů,	
svalů	a	šlach

◊	 	pro	starší	16	let

V nabídce také
Flector® EP Tissugel 180 mg  
 léčivá náplast 2ks 139,-     99,- 
Flector® EP 10 mg/g gel 60g  113,-     79,-
Flector® EP 10 mg/g gel 100g 199,-  139,-

179,-Zdravotnický prostředek.

 225,- 

Vividrin ectoin  oční kapky 10ml   
◊	 	účinná	ochrana	očí	proti	alergenům
◊	 	potlačuje	 příznaky,	 předchází	 aler-
giím	a	tlumí	zánětlivé	procesy	v	oku

◊	 	bez	 konzervantů	 a	 obavy	 z	 nežá-
doucích	účinků

◊	 	bez	omezení	věku	a	délky	užívání

 

V nabídce také
Vividrin ectoin nosní sprej 20ml    245,-    199,-

Flector® EP Tissugel 180 mg léčivá náplast je lék s účinnou 
látkou diklofenak epolamin ke kožnímu podání.159,-Volně prodejný lék k vnějšímu použití s účinnou látkou 

naftifin hydrochlorid.

 190,- 

Exoderil® 10 mg/ml

◊	 léčí	kožní	a	nehtové	plísně,	včetně	
vlasaté	části	hlavy

◊	 	rychle	 ulevuje	 od	 svědění,	 odstra-
ňuje	zarudnutí

◊	 	aplikace	na	kůži	pouze	1x	denně

kožní roztok 10ml

V nabídce také
Exoderil® 10 mg/ml kožní roztok 20ml  287,-   239,- 
Exoderil® 10 mg/g krém 15g  119,-       99,- 
Exoderil® 10 mg/g krém 30g  207,-   169,- 

◊ široký sortiment léčivých přípravků  
a doplňků stravy

◊ pestrá příprava léčivých přípravků  
včetně očních kapek

159,-
  199,- 

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

◊	 	rychlý	nástup	analgetického	účin-
ku

40 potahovaných tablet 

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

léčivá náplast 5ks

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

Nalgesin S 275 mg
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Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem  
nabízí zdravotníkům registraci zdrarma

P O D P O R A  Z A M Ě S T N A N C Ů M
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