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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
V červnovém vydání elektronického časopisu
Infolisty najdete zajímavé 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 rozhovorů. Na aktuální situaci
v Krajské zdravotní i plány do budoucna jsme
se ptali generálního ředitele společnosti Petra Malého. O Světovém dni dárců krve jsme
si povídali s primářkou Hematologicko-transfuzního odělení chomutovské nemocnice Vladimírou Kaškovou. O činnosti Chirurgického
oddělení Nemocnice Děčín a robotické chirurgii nejen v době pandemie si můžete přečíst
v rozhovoru s primářem Janem Rejholcem.
S fotoaparátem jsme se pak podívali na nové
interní ambulance v ústecké Masarykově nemocnici, do krásně barevné čekárny a jídelny dětského oddělení Nemocnice Most či do
prádelny v Ústí nad Labem, kde se teď starají
o téměř šest a půl tuny prádla denně.
Samozřejmě ale nechybí ani zajímavé odborné příspěvky od našich zdravotníků.

Úvodní slovo
předsedy představenstva
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
opakovaně již zaznělo, že cílem vedení Krajské zdravotní, a.s., je, aby se z jejích nemocnic stala léčebně
preventivní zařízení, která snesou minimálně srovnání s evropským standardem a obstojí v něm nebo jej
dokonce převýší. A přesně tohle je i cílem mým.
Máme před sebou celou řadu úkolů, jako je například zdárné proočkování obyvatel Ústeckého kraje proti nemoci COVID-19 nebo již naplánované
investiční projekty. Pokračujeme také v řešení personálních otázek. K naplnění našich plánů a představ ale potřebujeme čas a také součinnost vás
všech. Věříme, že i vy chcete pracovat pro moderní a profesionální firmu,
která vám bude poskytovat adekvátní zázemí a příjemné pracovní podmínky. Právě špičkový personál je klíčový pro poskytování té nevyšší možné
dostupné zdravotní péče.
Ještě jednou všem děkuji za vaši práci, nejen v náročném období pandemie onemocnění COVID-19, které si opravdu nejen já, ale celé vedení Krajské zdravotní, váží. I do budoucna se budeme snažit vytvářet vám pro to
nejpříhodnější pracovní podmínky.
MUDr. Ondřej Štěrba
předseda představenstva
Krajská zdravotní, a.s.
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Největší očkovací centrum navštíví tisíc lidí denně
Očkování proti nemoci COVID-19 ve velkokapacitním centru v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Severní Terase podstupuje denně až jeden tisíc registrovaných zájemců. Centrum se zde otevřelo po přesunu očkovacího
týmu z pavilonu „I“ ústecké Masarykovy nemocnice v pondělí 3. května.
Očkování první dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19 v centru v Hoření ulici v polovině června podstoupil i ministr zdravotnictví
České republiky Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA. „Očkování proti COVIDU-19 jednoznačně podporuji, je to ta správná cesta,
jak se s touto nemocí vypořádat. A mé rozhodování, kde se nechám naočkovat bylo
jasné – právě toto velkokapacitní očkovací centrum v Ústí nad Labem jsem jako
předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., otevíral,“ řekl ministr Vojtěch.
Už druhou dávku vakcinace má za sebou
hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.
„S očkováním proti COVIDU-19 jsem neváhal ani vteřinu. Když na mne přišla řada,
okamžitě jsem se zaregistroval. V současnosti mám za sebou již obě dávky. Po
očkování jsem žádné komplikace neměl,
není opravdu důvod se bát nebo věřit konspiračním teoriím, které se šíří po sociálních sítích. Od samého začátku říkám, že
očkování je tou správnou cestou, jak s COVIDEM-19 skončit, a své rozhodnutí jsem
rozhodně nezměnil. Věřím, že stejný názor
zastává většina lidí, a že se tak opravdu postupně vrátíme k normálnímu životu. Chci
také poděkovat všem, kteří se na očkování
v Ústeckém kraji podílí. Já jsem byl v našem
očkovacím centru v prostorách Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a organizace
je absolutně bezchybná. Stejně tak je tomu
i v našich dalších místech, kde se očkuje,

Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA, s dobrovolnými hasiči, kteří pomáhají s organizací očkování
jsem pravidelně informován. Tak prosím
vás, kteří ještě váháte, pomozte nám a na
očkování vyrazte. Pokud se společnost
neproočkuje, tak hrozí reálné obavy, že
na podzim můžeme čekat zvýšenou míru
nákazy. A to snad už nikdo nechceme,“ je
přesvědčen hejtman Ústeckého kraje Ing.
Jan Schiller.
„Očkujeme denně více než 1000 klientů, na
toto číslo jsme se dostali dokonce i během
víkendu. Očkování probíhá plynule a lidé si
chválí, že nemusejí čekat. Kromě našich zaměstnanců nám ve velkokapacitním očko-

vacím centru pomáhají studenti, městští
strážníci a dobrovolní hasiči,“ řekla Mgr.
Markéta Svobodová, hlavní sestra Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Množství očkovaných, u nichž vakcinace
vyvolala nežádoucí reakci, je podle ní nepatrné. „Je to velice výjimečné, v řádu promile, což představuje asi jednoho až dva
lidi denně. Proto se přijďte proti nemoci
COVID-19 očkovat a udělejte pro svou imunitu maximum,“ vyzývá hlavní sestra.
redakce Infolistů

Velkokapacitní očkovací centrum
v Ústí nad Labem
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem, budova Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. (bývalý rektorát)
Očkovací místo 1:
Menza, jídelna v 1. NP, budova UJEP
Očkovací místo 2:
Tělocvična, budova UJEP – vchod z parkoviště
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00 hodin

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller při aplikaci druhé dávky vakcíny proti COVID-19

www.kzcr.eu

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

Přestaňme popírat fakta a věřit konspiračním teoriím,
vyzývá generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý
Jaké je řídit největšího poskytovatele lůžkové péče v ČR v době pandemie? „Určitě je to v prvé
řadě velká zodpovědnost a také výzva a já
bych to určitě neomezoval pouze na
dobu pandemie.
Ta, jak všichni věříme, skončí, ale my
zde pro pacienty
budeme samozřejmě nadále,“
říká MUDr. Petr
Malý, MBA, který se v květnu stal
generálním ředitelem
Krajské zdravotní, a.s.
(KZ). Společnost ale
dočasně vedl už
od začátku
března.

V jakém stavu jste převzal Krajskou zdravotní?
V plném rozjezdu, chce se mi
stručně říct. V rámci KZ působím pár měsíců, nejprve jako ředitel Lužické nemocnice Rumburk, která
se již zanedlouho stane
oficiálně součástí naší
společnosti, konkrétně
od 1. 7., a posléze jako
pověřený a nyní již i jako
oficiální generální ředitel. Jsem rád, že jsem měl
možnost poznat blíže i problematiku právě z pohledu
odštěpného závodu nebo
chcete-li detašovaného pracoviště. Krajská zdravotní
rozhodně sdružuje nemocnice,
které poskytují svým
pacientům

kvalitní a profesionální zdravotní péči, která teď byla silně poznamenána probíhající
a snad již ustupující pandemií COVIDU-19.
Ale věřím, že se již postupně vracíme k normálu.

Co bylo potřeba začít řešit po vašem nástupu do funkce? A co řešíte nyní, když jste
byl na základě výběrového řízení oficiálně
jmenován do vedení KZ?
Na rovinu, zásadní zlom ve svém pracovním
režimu nepociťuji, i když jsem samozřejmě
rád a velmi si vážím toho, že jsem byl do
funkce na základě výběrového řízení řádně
a oficiálně jmenován. Můžu tak pokračovat
v krocích, které jsme společně s představenstvem započali. Jedním ze zásadních
úkolů je vrátit nemocnici do „před covidového“ režimu. Celá řada pacientů čeká na
odložené výkony a my se opravdu snažíme
vše postupně dořešit. Určitě musíme také
dotáhnout očkování proti COVIDU-19, které
vidím jako absolutně klíčové pro zvládnutí
pandemie. Zároveň zcela jistě potřebujeme stabilizovat atmosféru v Krajské zdravotní a vytvořit všem adekvátní podmínky
pro práci. Úkolů je nejen přede mnou, ale
před celým vedením, celá řada.

Jaké jsou dlouhodobé plány Krajské zdravotní?
Pevně věřím, že se nám povede realizovat
naplánované investice, které se netýkají jen Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, ale také nemocnic v Děčíně a Chomutově. Vím, že se kolem toho vedla celá řada diskuzí
a také spekulací. Chceme také
plynule začlenit do firmy nemocnici v Rumburku a ulevit
tak děčínské nemocnici, která
se o část pacientů právě z této
oblasti stará. A právě v Rumburku je naplánovaná další rozsáhlá modernizace tohoto zdravotního zařízení tak, aby byla v tamější
oblasti pro občany zachovaná zdravotní
péče. Dalším cílem je přivést do KZ nové
kvalifikované lékaře a zdravotníky, špičkový personál je pro nás klíčový. Připravujeme tedy nové podmínky tak, aby u nás
chtěli pracovat, zapustit zde své kořeny.

www.kzcr.eu
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MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Zůstanete i nadále ředitelem Nemocnice
Rumburk?
Ne, nezůstanu. Chci se plně koncentrovat
na práci generálního ředitele a navíc rumburská nemocnice si také zaslouží ředitele
na plný úvazek. Lidé ve Šluknovském výběžku již slyšeli plno slibů a já se domnívám, že je na čase začít již konat. A to se na
půl plynu dělat nedá.

Změní pandemie onemocnění COVID-19
české zdravotnictví? Je možné podobným
situacím do budoucna zabránit nebo alespoň zmírnit jejich dosah?
Krajská zdravotní ukázala, že je schopná
se i v totálně extrémní situaci o své pacienty postarat, a to právě i díky tomu, že se
jedná o spojení nemocnic v Ústeckém kraji
a jednotlivá zařízení mezi sebou komunikovala, pomáhala si. Velký dík patří všem
lékařům a zdravotníkům, kteří pracovali kolikrát až za hranicí fyzických a psychických
možností. COVID-19 nezmění jen české
zdravotnictví, ale do jisté míry celou společnost. Setkali jsme se s něčím, co jsme
vlastně všichni znali jen z katastrofických
filmů – zavřená území, omezení volné-

www.kzcr.eu

ho pohybu, děti na distanční výuce a tak
dále… Nemyslím si ale, že lze něčemu takovému plně zabránit. Na druhou stranu si
myslím, že budeme pro příště již více a lépe
připraveni, protože už prostě máme určitou
zkušenost. Moc si ale přeji, aby další příště nebylo, nebo když, tak za hodně, hodně
dlouho. Ale prosím, nepokazme si to sami
tím, že budeme popírat vědu a fakta a raději uvěříme konspiračním teoriím.

Proč by se lidé měli očkovat proti COVID-19?
Protože se všichni chceme vrátit k normálnímu životu a nikdo nechceme ohrožovat

MUDr. Petr Malý, MBA
je absolventem Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a jeho odbornou
specializací je chirurgie. Doposud
vedl Lužickou nemocnici v Rumburku.
V minulosti stál v čele Thomayerovy
nemocnice v Praze, působil také ve
vedení Středomoravské nemocniční,
a.s., byl ředitelem zdravotní
pojišťovny Média.

sebe a své blízké, protože jsme nebo bychom měli být zodpovědní. Vakcinace, a to
nejen ta proti COVID-19, je jeden z největších objevů, které lidstvo kdy vynalezlo.
Právě díky očkování se podařilo vymýtit
celou řadu smrtelných nebo zdraví vážně
poškozujících nemocí jako jsou například
pravé neštovice, dětská obrna a celá řada
dalších. Jsem lékař a v době pandemie
jsem normálně sloužil v nemocnici a můžu
zodpovědně říct, že COVID-19 není onemocnění, které bych označil za banalitu.
Nyní je registrace k očkování již otevřená
pro značnou část populace, v kraji je dostatečné množství očkovacích míst, Krajská
zdravotní ve spolupráci s krajem uvedla do
provozu očkovací centra, která jsou lidem
plně k dispozici. Jsme připraveni kapacitně, personálně. Opravdu nám, ale i sobě,
pomozte udělat onu pomyslnou tečku za
koronavirem. Nechte se očkovat, jinak se
skutečně i já osobně obávám, že na podzim, až se vrátíme z prázdnin, tak se spolu
s námi může vrátit i COVID-19.

Ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Zdravotníci v Krajské zdravotní si 14. června připomněli
Světový den dárců krve
Hned několik ve světě významných organizací spojilo síly k bohulibé iniciativě – Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnost transfúzního lékařství – uvést v život myšlenku
na vyhlášení Světového dne dárců krve a tím poděkovat všem lidem, kteří darují krev. Právě dárci krve zachraňují denně mnoho
životů na celé naší planetě. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto od roku 2003 stanovila 14. červen jako Světový den
dárců krve. Připomněli si jej také na pracovištích Krajské zdravotní, a.s., které odběry krve od dárců zajišťují. Vedle Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., je to Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.
S primářkou tohoto oddělení MUDr. Vladimírou Kaškovou jsme hovořili nejen o dárcovství krve.

Současnost vnímáme, ať chceme nebo ne,
jako „dobu kovidovou“. Světový den dárců
krve si během ní připomínáme již podruhé.
Nebojí se lidé v této době chodit darovat
krev?

s nedostatkem žádné krevní skupiny. V obdobích zvýšené operativy a v době dovolených, kdy dárců přichází na naše pracoviště
logicky méně, bývá nižší zásoba krve krevní
skupiny 0 negativní, která je pro červené krvinky tzv. univerzální. Podává se například
u pacientů s těžkými polytraumaty v době,
kdy ještě není známa jejich krevní skupina.

Za rok a čtvrt, co se lidé v České republice potýkají s nemocí COVID-19, se podle
našich zkušeností zájem a ochota dárců
nesnížily. Standardně na jedné straně přicházejí prvodárci, na druhé zase ubývají
senioři, kteří se dožijí pětašedesátky. Naopak se ukázalo, například u dárců krevní
plazmy, kteří prodělali kovid, že na výzvu
reaguje poměrně hodně zájemců o takovou
pomoc.

Kolik dárců průměrně denně přijde?
Na každém z našich pracovišť se denně dostavuje v průměru padesátka dárců. Snažili
jsme se rozprostřít časy odběrů tak, aby
se dárci nekoncentrovali ve větším počtu
a abychom eliminovali nebezpečí případné
nákazy koronavirem.“

Jaká je tedy z pohledu meziročních srovnání situace? Chodí dárců krve méně či více?
Počet dárců je výrazně nižší než 3 % populace. Ideálně by mělo být k dispozici alespoň 4 %. Počet dárců dramaticky neklesá,
ale také se dlouhodobě nezvyšuje. Projevuje se to především u dárců D-negativních
krevních skupin, kterých je trvalý nedostatek nejen u nás, ale i v celé České republice.

Jak si dárců krve zdravotníci cení a proč je
dárcovství tak důležité?
Primářka MUDr. Vladimíra Kašková

Máte nyní dostatečné zásoby krve?
Zásoby krve a plazmy chomutovské hematologicko-transfuzní oddělení má aktuálně
dostatečné, jinak řečeno nepotýkáme se

„Všech dárců krve a krevních složek si vážíme a budeme rádi, když se nenechají zlákat komerčními plazmaferetickými centry
a budou pokračovat v darování nesmírně
důležité tekutiny pro léčbu pacientů našeho regionu.
Ptal se Mgr. Ivo Chrástecký

Dárcovství krve v Krajské zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a. s. (KZ) má dvě transfuzní oddělení – v ústecké Masarykově nemocnici a chomutovské nemocnici. V nemocnicích v Teplicích a Mostě jsou pouze odběrové prostory, které jsou detašovanými zdravotnickými pracovišti těchto transfuzních
oddělení. Odběrovou místnost KZ nedávno zřídila i v Krušnohorské poliklinice v Litvínově. V děčínské nemocnici se provádějí
odběry krve v samostatném odběrovém středisku, odebranou krev a plazmu zpracovává ústecké transfuzní oddělení.
„Rádi bychom poděkovali dárcům krve za jejich ochotu, v mnoha případech trvající i několik desítek let, přijít i na vyzvání, když
je v některých obdobích zásoba krevních skupin nedostatečná. Potřeba nejdražší tekutiny pro krvácející či chudokrevné pacienty
neutuchá,“ uvedl MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Ústecké
pracoviště zásobuje krví hned několik nemocnic v Ústeckém kraji – v Děčíně, Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Rumburku, Teplicích, Ústí nad Labem a také Fakultní nemocnici v Motole.
„Většina krevních přípravků, jakou jsou červené krvinky a plazma, se spotřebuje v nemocnicích v Chomutově a Mostě. Část přípravků posíláme do Fakultní nemocnice v Motole pro onkologicky nemocné děti. Plazma se posílá dál ke frakcionizaci. Potřeba
krve všech krevních skupin je samozřejmě trvalá a velmi rádi přivítáme i nové dárce. Těm stávajícím patří velké poděkování,
zvláště těm, kteří s námi spolupracující dlouhodobě,“ řekla MUDr. Vladimíra Kašková, primářka Hematologicko-transfuzního
oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

www.kzcr.eu
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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

Neurologové iktových center chomutovské, teplické
a ústecké nemocnice Krajské zdravotní, a.s., se zapojili
do celosvětové studie a registru SVIN COVID-19
Studie, která probíhala napříč 6 kontinenty, se v první fázi zaměřila na dopady první vlny pandemie SARS-Cov-2 v roce 2020 na
péči a léčbu pacientů s iktem. Do této rozsáhlé studie se zapojili lékaři iktových center 70 zemí. První vědecká data prokázala
celosvětový pokles počtu hospitalizací pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) o 11,5 % a současně bylo provedeno o 13,2 %
méně intravenózní trombolýzy v léčbě mozkového infarktu. Výsledky studie byly nedávno zveřejněny v prestižním časopise Neurology (IF = 8,055), který je vydáván American Academy of Neurology.
V řadě zemí byl tento pokles až o 40 – 80 %
(například Itálie, Belgie, Francie, Řecko,
Velká Británie, Chile, Kolumbie). Analýzy ukazují, že snížení počtu pacientů byl
zaznamenán zejména v oblastech
s vysokou mírou onemocnění COVID-19. Na tomto poklesu se
zřejmě podílely dopady reorganizace akutní lůžkové
péče (v řadě nemocnic
byli v době prudkého
nárůstu pandemie
přijímáni pouze pacienti s onemocněním COVID-19)
a prodleva transportu do nemocnice.
Rovněž
se uvádí, že
vliv mohly
mít také

obavy lidí z nakažení koronavirem či různé
kampaně doporučující lidem zůstat doma,
sociálně se izolovat a omezit mobilitu. Je

zmiňována i hypotéza, že došlo ke změně
či snížení výskytu některých rizikových faktorů (např. snížení konzumace soli nebo
nezdravých jídel z fastfoodů).
Také v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.,
byl pozorován mírný pokles pacientů
s CMP, stejně jako v celé ČR (o 6,9 %). Nicméně, díky relativně extenzivnímu zdravotnickému systému a reorganizaci akutní
zdravotní péče s vyčleněním lůžek pro
léčbu pacientů s onemocněním COVID-19, nedošlo k signifikantnímu
zhoršení péče o pacienty s iktem.
V iktových centrech Krajské
zdravotní, a.s., byl i přes složitou a náročnou situaci způsobenou pandemií onemocnění COVID-19 a lockdownem

zachován vysoký standard akutní péče
pacientů s CMP včetně provádění specializovaných léčebných postupů, kterými jsou
intravenózní trombolýza a mechanická
trombektomie.
MUDr. Jiří Neumann, FESO
primář Neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov, o.z.

www.kzcr.eu
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ROZHOVOR

MUDr. Jan Rejholec: Jak sedím za konzolí, všechno okolo
mi zmizí a jsem absolutně soustředěný na obraz uvnitř
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., úspěšně vede řadu let primář MUDr. Jan Rejholec, ve svém
oboru vyhlášený odborník a operatér. „My jsme teď v jakési přechodové fázi – uzavřeli jsme kovidové jednotky, otevřely se jednotky intenzivní péče pro běžné pacienty. Potřebujeme nyní uvolnit ruce unavenému personálu. Na druhé straně se potýkáme, stejně
jako jiné nemocnice v České republice, s jeho nedostatkem,“ přibližuje červnový stav na děčínské chirurgii primář. „Děláme, co
můžeme, řekněme, že v danou chvíli na tři čtvrtiny,“ dodává.

V době vytížení kovidovými pacienty jste
měli pozastaveny plánované operace. Bylo
i méně poúrazových výkonů, protože lidé
méně vycházeli z domovů, byli pohybově
méně aktivní?
Běžné operace jsme odkládali, např. kýly.
Nejde to ale u biliárních žlučníků, protože tito pacienti chodí do nemocnice stále
a odložení výkonů by vedlo jen ke komplikacím, stejně jako v případě cystitid. Co se
týče množství úrazů, řekl bych, že jich paradoxně přibylo. Hlavně u starších pacientů
mi v jednu chvíli připadalo, že tu nemáme
jinou diagnózu než zlomený krček. Jak byli
všichni zavření doma a nechodili ani na
procházky, hodně pak padali… Nárůst takových případů činil 20 – 25 % oproti běžné
situaci.

Co bylo v té době pro vás nejtěžší?
Nemožnost operovat neonkologické pacienty, ty jsme samozřejmě neomezovali.
Vysvětlit pacientovi, s neonkologickou diagnózou, že musí počkat. Když vidím zápis
na operaci velké kýly v září a pak musím
ještě dvakrát termín odložit… Někteří lidé
přišli třeba pětkrát, protože jsme měli pocit, že by to mohlo vyjít. Ale nevyšlo. Víte,
ony některé ty kýly jsou velké a ti lidé mají
velké pooperační dechové problémy, protože se jim zredukuje objem dutiny břišní.
Taková operace vyžaduje pobyt na intenzivním lůžku, ale vy nemáte jednotku intenzivní péče k dispozici. Opravdu těžko
se to vysvětluje někomu, kdo má takovýto
zdravotní problém. Aby si nemysleli, že
jsme jejich nepřítel a že je posíláme pryč,
je psychicky velmi náročné. Říct jim, že
onu nutnou dobu odkladu musíme využít
k tomu, aby pacient zhubnul, aby následný
operační výkon mohl proběhnout lépe.

Odhlédněme od minulých měsíců. Nyní je
ta situace jiná, příznivější. Co si nejvíce pro
sebe a děčínskou chirurgii přejete?
To, co si přeji už několik let – dvě věci – zahájit dostavbu děčínské nemocnice a mít

www.kzcr.eu

MUDr. Jan Rejholec, Primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
plný stav sester. Což by personálu obrovsky
ulevilo v práci, kterou odvádí. Ten stávající
musí udělat všechno, co prováděl za optimálního složení. Umožnilo by to i zlepšit
komfort pacientů. Jestliže ráno mám deset
patnáct lidí na operaci a já musím stejný
počet ze čtyřiceti lůžek, což je třetina, propustit, znamená to obrovský nápor na psychiku sester, které musejí všechno zvládnout. To znamená ráno všechny pacienty
obejít, změřit, zapsat, lékaři udělají vizitu,
napíší propouštěcí doklad, sestry pak musejí v podstatě naskládat nové pacienty,
kteří už v osm hodin či půl deváté musejí jít
na sál. Jejich obrat je na oddělení obrovský.

Jak nedostatek personálu, podle vašeho
názoru, řešit?
Já si myslím, že jde o skutečně velký problém, protože ho nevyřešili nikde. V Ně-

mecku k němu přistoupili tak, že „nakoupili“ italské, španělské, české sestry, a tím
si zajistili personál. U našich západních
sousedů samotných Němců mnoho u lůžka nepracuje. A v Česku začala být situace
obdobná. Pokud neseženeme někoho, kdo
bude ochoten ve zdravotnictví pracovat,
nedostatek personálu potrvá. Část zdravotnických pracovníků, kteří momentálně
nepracují ve zdravotnictví, by mohly přesvědčit platové podmínky. Nemyslím si
ale, že by to tzv. zalepilo úplně všechno.
Složitý vzdělávací proces pro sestry tomu
také nenahrává. Když si vezmu, že někdo
vystuduje školu a má titul, tak má ambice
trochu jiné a může jít teoreticky kamkoliv.
Jde jinam než k lůžku. Myšlenka mít vysoce
vzdělané sestry byla dobrá, výsledek, jak
se ukazuje, nenahrál tomu, co bylo zamýšleno.
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Centrum robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a.s., má pro školení chirurgů k dispozici od roku 2015 robotický systém Da Vinci Xi se dvěma konzolemi

Pojďme na jiné téma. Krajská zdravotní,
a.s., má při Centru robotické chirurgie
v ústecké Masarykově nemocnici školicí
středisko pro střední a východní Evropu,
v němž vedle přednosty Kliniky urologie
a robotické chirurgie MUDr. Jana Schramla, Ph.D., jste proktorem roboticky asistované chirurgie. Učíte kolegy chirurgy,
jak provádět operace za pomoci robota. Co
vám systém vlastně umožňuje?
Jde o miniinvazivní chirurgii. Většina lidí
si tento termín spojuje s laparoskopickou
chirurgií. Máme skvělé laparoskopické
vybavení, v naší oblasti operujeme téměř
všechny indikace laparoskopicky. Robot
mě ale vede ještě minimálně o další stupeň
výš. Já pak říkám, že operuji uvnitř. A nemyslím tím nástroji jako takovými, ale tím,
že se dostanu dovnitř do děje. Jak sedím
za konzolí, všechno okolo mi zmizí a jsem
absolutně soustředěný na obraz uvnitř.
Robotický systém přenese pohyb, který já
vytvořím.

Jaké jsou benefity pro pacienta?
Laproskopická a robotická chirurgie má výhodu oproti otevřené chirurgii v tom, že minimálně traumatizuje stěnu břišní. Namísto
řezu máte v místě vstupu vpichy o velikosti
osm milimetrů, u laparoskopie od pěti do
dvanácti milimetrů. Břišní stěnu teoreticky
nezničí a po laparoskopickém výkonu není
pacient omezen v pohybu, může normálně
dýchat, což je ten největší benefit. A za druhé: v dutině břišní se operatér pohybuje
daleko jemněji, operuje v určitých vrstvách.

www.kzcr.eu

Oproti „běžné“ operaci, kdy místo výkonu
daleko více traumatizujete, pooperační pasáže v podstatě odpadají. Pacient už večer
může vstát z lůžka, obvykle ani nepotřebuje cévku, daleko dříve dostává perorální
příjem stravy. Při mých profesních začátcích takový pacient ležel v nemocnici osm
až deset dní. Dneska je to tak, že ráno nastoupí a druhý den odchází domů.

Na jaké zákroky ve vašem oboru je možno
robotiku využívat?
Specializuji se na robotické operace konečné části tlustého střeva postižené rakovinným bujením. Právě na chirurgii rekta je
robotická chirurgie jednoznačně nejvíce využívána, protože výkony proplácí zdravotní
pojišťovny. Zde mám s robotickou asistencí
daleko větší pole působnosti než při laparoskopii nebo otevřené operaci. I u paci-

MUDr. Jan Rejholec
Primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice
Děčín, o.z., člen Centra robotické
chirurgie KZ. Vystudoval obor Všeobecné lékařství na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Je
proktorem robotické chirurgie, členem Výboru Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti
České lékařské společnosti J. E. Purkyně, soudním znalcem v oboru laparoskopické chirurgie.

entů, kteří mají velmi obtížně přístupnou
pánev, třeba úzkou, hlubokou. Obecně lze
říct, že současný robotický systém Da Vinci Xi umožňuje operativu celého tlustého
střeva, žaludku, dolního jícnu, slinivky břišní. Mým přáním je, aby se pro robota rozšířily indikace. Pak bychom mohli s jeho asistencí provádět operace, které nyní děláme
laparoskopicky – resekce žaludku, celého
tlustého střeva a další. Od roku 2014, kdy
se přístroj nové generace, který je flexibilnější než jeho předchůdci, ve světě objevil
– v Krajské zdravotní s ním operujeme od
roku 2015 – možnosti chirurgie opět poskočily dopředu.

Myslíte si, že i v menších nemocnicích,
jako je děčínská, budete v budoucnu operovat s robotem?
Nemocnice v Děčíně je v podstatě nemocnice okresní a u nás provádíme 87 % operací kolorekta, a to včetně akutních, laparoskopicky. Je to jen otázka vývoje. Díky
přednostovi Schramlovi jsem u robotiky od
začátku, od roku 2008, a vidím, jak se vyvíjí. Pozitivum vidím v tom, že se robotický
systém po třinácti letech dostal do více fakultních nemocnic a přibývají další. Věřím,
že to přinese tlak na více výkonů respektive
na zvýšení množství indikací placených ze
zdravotního pojištění. Což povede ke zlevnění robotického systému. Pak je otázka,
jestli rozšířit počet těchto přístrojů v robotickém centru, a nebo i na pracoviště, která
se konkrétními indikacemi zabývají.
Ptal se Mgr. Ivo Chrástecký
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NEMOCNICE RUMBURK

Krajská zdravotní otevřela v ústecké Masarykově
nemocnici nové interní ambulance
Nové interní ambulance slouží pacientům Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V modernizovaných prostorách čtvrtého podlaží budovy G pacienti najdou všechny interní ambulance pohromadě. Lepší zázemí a modernější
prostředí vítají i zdravotníci.
„Nové interní ambulance představují jednoznačně zkvalitnění poskytované péče
pro naše občany, a to je směr, kterým chce
vedení Krajské zdravotní, a.s., jít. Prostory
splňují plně nároky, které dnes na zdravotnictví veřejnost má. Nové ordinace určitě
vítají také lékaři a zdravotníci, kterým přeji
spokojené a pokud možno vyléčené pacienty,“ uvádí předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.
„V budově G jsou nyní všechny interní ambulance na jednom místě. Nově má ambulanci i angiologie. Endokrinologii jsme rozšířili, takže má ambulance dvě. Na stejném
místě pacienti najdou také revmatologii,
lipidovou ambulanci, interní ambulanci,
diabetologické centrum, osteologii, obezitologickou ambulanci a ambulanci klinického psychologa,“ vysvětluje primář
Interního oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., a náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.,
MUDr. Jiří Laštůvka.
„Jsem moc ráda, že můžeme pracovat v nových moderních prostorách. Lepší zázemí
ocení pacienti i personál, který už nemusí
přebíhat mezi budovami,“ dodává vrchní
sestra Iveta Černohorská.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Zleva: MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Aleš Chodacki

Chodba

Investice byla
podpořena Ústeckým
krajem

MUDr. Jiří Laštůvka, Mgr. Iveta Černohorská

Čekárna

Představenstvo společnosti je kompletní. Předsedou
představenstva byl zvolen MUDr. Ondřej Štěrba
úkolů, jako je například zdárné proočkování obyvatel Ústeckého kraje proti nemoci
COVID-19 nebo již naplánované investiční
projekty. Pokračujeme také v řešení personálních otázek. Právě špičkový personál je
klíčový pro poskytování té nevyšší možné
dostupné zdravotní péče,“ říká nový předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. (KZ),
má nového předsedu. Je jím MUDr. Ondřej
Štěrba, kterého zvolili členové představenstva na svém jednání v pátek 11. června 2021. Novými členy představenstva
společnosti se stali Ing. Stanislav Dostál
a Ing. Jakub Komárek.
„Opakovaně již zaznělo, že cílem vedení
Krajské zdravotní, a.s., je, aby se z jejích
nemocnic stala léčebně preventivní zařízení, která snesou minimálně srovnání
s evropským standardem a obstojí v něm
nebo jej dokonce převýší. A přesně tohle je
i cílem mým. Máme před sebou celou řadu
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MUDr. Ondřej Štěrba

MUDr. Ondřej Štěrba je gastroenterolog,
pochází z Litoměřic, kde je členem zastupitelstva. Od listopadu 2020 je členem představenstva KZ.
redakce Infolistů
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NEMOCNICE RUMBURK

Chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
začali operovat v Rumburku
Operační sály v Lužické nemocnici v Rumburku začali tento týden využívat chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Jednalo se o výkony odpovídající vybavení a možnostem rumburské nemocnice. Vedení Krajské zdravotní, a.s., tak potvrdilo svá
předchozí tvrzení, že mu jde o efektivnější využití nemocničních kapacit tak, aby se vyšlo vstříc obyvatelům Ústeckého kraje, kterým byly díky pandemii Covidu-19 odložené plánované operace.
„Vše dopadlo skvěle. Musím pochválit nejen své kolegy z Masarykovy nemocnice,
ale také personál rumburské nemocnice.
Všichni odvedli plně profesionální výkon
na vysoké úrovni,“ komentuje spolupráci
s Lužickou nemocnicí MUDr. Martin Sauer,
primář Chirurgického oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem. Lékaři v Rumburku odoperovali pacienty připravené
k plánovaným operacím žlučníku a kýly.
V nastavené spolupráci bude Krajská zdravotní, a.s., pokračovat. „Ukazuje se nám, že
je to jedna z cest, jak ulevit dalším našim
zařízením. Pacientů na plánované výkony

čeká opravdu hodně, proto jim v případech,
kde to je možné, nabízíme možnost operace v rumburské nemocnici. Nemusí tak
prodlužovat své zdravotní problémy,“ říká
generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.,
MUDr. Petr Malý, MBA.

MUDr. Martin Sauer při operaci. Ilustrační foto

Lužická nemocnice se stane oficiálně součástí Krajské zdravotní, a.s., již o letošních
prázdninách, konkrétně 1. července. Cílem
vedení společnosti je z vybudovat z Lužické
nemocnice zařízení, které bude poskytovat
pacientům plně profesionální péči odpovídající dnešním standardům.
redakce Infolistů

Stavba nových operačních sálů ústecké nemocnice
pokročila. Začala demolice, komunikace bude uzavřena
V rámci stavby nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními
lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie, byl na začátku června k demolici předán objekt JIP 1 KAPIM.
Do 14. června probíhaly přípravné práce
pro demolici a odpojování rozvodů, vlastní demolice stavební mechanizací probíhá
od 15. června. Maximální doba demolice
je stanovena na 4 týdny. V tomto období
bude v okolí staveniště zvýšená prašnost
a hlučnost.
Ve dnech od 28. června do 11. července
pak proběhne úplná uzavírka komunikace
u centrálních operačních sálů. Děkujeme
za pochopení a trpělivost při výstavbě.
redakce Infolistů

Probíhající výstavba v areálu ústecké Masarykovy nemocnice

www.kzcr.eu

Bc. Barbora Benešová
vykonává funkci vrchní
sestry Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

od 1. 6. 2021

od 1. 6. 2021

Personální změny

Získejte až 50 000 Kč
Veronika Vildová, DiS.
vykonává funkci vedoucího laboranta Hematologicko-transfuzního
oddělení
Nemocnice
Chomutov, o.z.

Na vybraných odděleních poskytujeme
lékařům, sestrám, fyzioterapeutům nebo
radiologickým asistentům příspěvek při
nástupu do pracovního poměru. Více informací poskytne: Ing. Mgr. Vlasta Kašparová,
vlasta.kasparova@kzcr.eu, 477 117 960
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N EMO CN I CE CH OMUTOV

Centrum spasticity Neurologického oddělení
Regionální centrum spasticity je v mnoha ohledech unikátní pracoviště, které se věnuje diagnostice a léčbě spastické parézy. Ke
specializované náplni našeho centra patří zejména lokální léčba botulotoxinem, specifické fyzioterapeutické postupy a nácvik
návazné rehabilitace.
léčba botulotoxinem, která zmírňuje zvýšenou svalovou aktivitu („zvýšené svalové
napětí“). Botulotoxin typu A aplikujeme
pod sonografickou kontrolou, což umožňuje cílené podání do postižených svalů. Současně je pacient vyšetřen fyzioterapeutem,
který zacvičí pacienta anebo jeho pečovatele do následné rehabilitace s pravidelným protahováním svalů, čímž lze dosáhnout zmírnění zkrácení svalu. Nejtvrdším
oříškem je paréza, ale i v tomto případě lze
zaznamenat určité úspěchy, zejména je-li
pacient dostatečně motivován a pravidelně
provádí rehabilitační cvičení.

Extrapyramidovou sekcí České neurologické společnosti ČLS J.E.P. byla roce 2009
ustanovena síť center k léčbě spasticity
formou ambulantní i hospitalizační péče.
V roce 2011 neurologické oddělení chomutovské nemocnice splnilo náročné personální, odborné, technické i věcné podmínky, a jako jedno z prvních pracovišť v ČR
získalo statut regionálního centra spasticity.
Pacienti pociťují spasticitu jako zvýšené
svalové napětí, které se projeví při rychlém
protažení svalu a je spojené se zvětšujícím
se odporem při protahování svalu. Spasticita je závažným klinickým projevem a důsledkem řady onemocnění mozku nebo
míchy, jako jsou např. cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza mozkomíšní,
dětská mozková obrna, centrální nádorová
onemocnění či trauma mozku nebo míchy.
Tyto mozkové nebo míšní poruchy se mohou projevit jako léze centrálního motorického neuronu. Jedním z jeho tří hlavních
příznaků je paréza. Dalšími symptomy,
které centrální parézu dále zhoršují, jsou
zkrácení svalů a zvýšená svalová aktivita.
Zkrácení svalu je podmíněno atrofií svalu, šlach a měkkých tkání a je provázeno
snížením kontraktility, elasticity i ztráty
objemu svalu. Zvýšená svalová aktivita se
objevuje se zpožděním několika týdnů až
měsíců a projevuje se spasticitou, spastickou dystonií, ko-kontrakcí a synkinezí,
které prohlubují motorický deficit a podílejí
se na dalším zkracování paretického svalu.
Dochází k významnému omezení hybnosti
paretickou končetinou, pacient je omezen
v pohybu a významně limitován v běžných
denních aktivitách. Konečným a velmi závažným důsledkem mohou být fixované
svalové kontraktury a kloubní deformity.
Cílem léčby spasticity není její úplné odstranění, ale především zmírnění jejího negativního vlivu při aktivitách, jež nemocného omezují. Proto je důležité si na začátku
léčby stanovit reálné cíle, kterých je možné
dosáhnout. Má-li být léčba spastické parézy úspěšná, musí být orientována na protahování svalu (prevence zkrácení), posilování agonisty (zmírnění parézy) a oslabení

www.kzcr.eu

V letošním roce slavíme 10 let úspěšného fungování našeho regionálního centra
spasticity. Za tuto dobu jím prošly desítky
pacientů a naše centrum patří k nejlepším
pracovištím v ČR. V současné době se u
nás léčí 66 pacientů se spasticitou, jejíž
charakter vyžaduje lokální léčbu botulotoxinem. Léčbu botulotoxinem podáváme
nejen pro spasticitu, ale také v léčbě různých typů dystonie nebo migrény. Celkem
se jedná o 91 pacientů.

Prim. MUDr. Jiří Neumann, FESO

anagonisty (snížení zvýšené svalové aktivity). V našem centru se zaměřuje na všechny
tři základní projevy spasticity. Každý z nich
zasluhuje specifický léčebný program. Naší
velkou výhodou a přínosem pro pacienty
je multidisciplinární přístup s úzkou spoluprací neurologa, rehabilitačního lékaře,
laborantky elektromyografické laboratoře
a fyzioterapeutek. Pacient se spastickou
parézou je nejprve vyšetřen neurologem,
který zhodnotí jednotlivé parametry spastické parézy, její stupeň a charakter. Zhodnotí také celkovou hybnost, chůzi a aktivity
nemocného. Podle časového hlediska, výsledcích testů a speciálních škál poté lékař
určí, zda je indikována lokální denervační

Vedoucí lékařkou centra je MUDr. Petra
Bodnárová, která se specializuje na nervosvalová onemocnění a elektromyografii.
Po sesterské linii centrum zajišťuje Lenka
Patková, jak administrativně, tak při vyšetřování a léčbě pacientů botulotoxinem.
Na činnosti centra se dále podílí MUDr. Jan
Kubík z neurologie, MUDr. Lucie Poláčková
z rehabilitačního oddělení a fyzioterapeutka Miluše Dvořáčková.
Tímto chci poděkovat všem členům centra
za jejich úžasnou práci. Bez jejich entuziasmu a vysoké odbornosti bychom nebyli
schopni pacientům se spastickou parézou
poskytovat kvalitní péči. Vážíme si i podpory vedení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Co popřát do budoucna? Všem hodně
úspěchů v jejich práci, a mnoho spokojených pacientů. A stále ten skvělý tým.
MUDr. Jiří Neumann, FESO
primář Neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov, o.z.
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CO J S T E M O Ž N Á N E V Ě D Ě L I

Pandemie Covidu dopadla i na prádelnu Krajské
zdravotní. Ta má denně tunu prádla navíc
Téměř šest a půl tuny prádla projde denně prádelnou Krajské zdravotní. Ta se stará o textilie ze čtyř nemocnic ve správě společnosti. Děčín se zatím o prádlo stará sám. V ústecké prádelně se prozatím nepočítá ani s prádlem z litoměřické nemocnice, která
pere ve Štětí u soukromé firmy a polovinu prádla má na leasing.

Specialista Střediska prádelních služeb Ing. Jiří Humpl u třináctikomorové pračky PowerTrans Plus s náplní 60 kilogramů na komoru
„V současné době pereme 6,4 tuny prádla denně, to je oproti loňsku denní nárůst
o 1100 kilogramů, a to jen kvůli covidu,“
říká specialista Střediska prádelních služeb Ing. Jiří Humpl. „Nejvyšší zastoupení
v tom má ústecká Masarykova nemocnice,
které denně pereme více než tři tuny, tedy
téměř polovinu veškerého prádla,“ doplňuje vedoucí Střediska prádelních služeb
Lenka Melovská.
Celkem pro prádelnu Krajské zdravotní
pracuje v pěti nemocnicích asi 120 lidí.
V každé nemocnici je to 6 až 7 lidí, kteří
prádlo sbírají, třídí a rozvážejí. Přímo v Ústí
nad Labem pracuje 53 dělníků, 2 údržbáři,
1 uklízečka a 3 šičky.
Nejdůležitějším strojem prádelny je samozřejmě pračka. V prádelně Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem jsou dvě tunelové pračky.

www.kzcr.eu

Lenka Melovská pracuje v prádelně ústecké nemocnice už 29 let
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Mezi vybavení prádelny patří tři mandly: tříkorytový, dvoukorytový a nejnovější jednokorytový mandl
Třináctikomorová pračka PowerTrans Plus
s náplní 60 kg na jednu komoru a desetikomorová pračka Archimedia s kapacitou 50
kilogramů na komoru. Další vybavení tvoří
tři mandly: tříkorytový, dvoukorytový a nejnovější jednokorytový mandl.
Tvarové prádlo nevhodné do mandlů se
zpracovává na finišeru, kabinetových soupravách či karuselových žehličích (tzv. kolotoči).
Většinu nemocničního prádla tvoří čistá
bavlna, u filtrového a operačního prádla je
kvůli prašnosti bavlny směs bavlny a polyesteru v poměru 50:50. Prádlo i prací
chemie se nakupují na základě výběrového
řízení. „Prací chemie se skládá asi z šesti
komponent, naváží se v sudech o objemu
200 litrů, dávkování je řízené počítačem.
Součástí výběrového řízení přitom není
jen chemie, ale i stanovení pracích programů,“ vysvětluje Jiří Humpl. Každé prádlo se
podle míry znečištění pere na jiný program,
každý program má částečně jinou skladbu
chemie. „Jinak se pere prádlo silně znečištěné, jinak prádlo krvavé, jinak prádlo
z kožních oddělení, jinak se pere prádlo
z kuchyně. Nejhorší je kombinace kari, papriky a tuku. To se mnohdy vyprat ani nepovede. Tam když flíček na prádle zůstane,
tak se z toho nestřílí, biologicky je to prádlo
čisté, problém je, že je to vidět. Horší je to
na oddělení, tam musí být prádlo dokonale
čisté,“ dodává specialista.
O existenci prádelny se lidé často dozvídají až ve chvíli, kdy nastanou problémy,
třeba když dojde k přerušení dodávky páry,
výpadku elektrického proudu či havárii

www.kzcr.eu

technologického zařízení. „Když je to na
jeden den, tak se to dá zvládnout, vydáme,
co máme, máme malou zásobu prádla na
skladě. Extrémní oddělení se tedy vydodají ze zásob a přesčasem to do druhého
dne doženeme. Horší by bylo, kdyby se
jednalo o dlouhodobější problém, ale to
nechceme ani přivolávat. Vždy se musí najít cesta,“ říká Jiří Humpl, který v ústecké
prádelně pracuje už dvacátým rokem. „Za
těch dvacet let se změnilo prádlo, personál
i technologické postupy. Hlavně se snížily
náklady na kilogram prádla. Když jsem přicházel, prali jsme za 29 korun za kilogram,
dnes pereme kilogram prádla za 16 až 17
korun,“ dodává.

Úprava prádla na kabinetové soupravě
Ještě déle je v ústecké prádelně Lenka Melovská, která tam pracuje už 29 let. „Mám
oděvní průmyslovku. To, co jsem vždy chtěla dělat, se zrušilo po revoluci. Našla jsem si
ale zalíbení tady, kde jsem začala vymýšlet
filtrová prádla, jejich barevné kombinace,…
Bavilo mě vymýšlet to tak, aby zaměstnanci
byli spokojení. Hezké prádlo má třeba mostecká nemocnice, ústecká urologie nebo
urgentní příjem v Teplicích. Úplně první, co
jsme tu dělali, bylo takzvané Téčko, střih,
operační haleny se spadlými rukávy. Dnes
už ale barev moc není, v průmyslu je krize,
i kvůli covidu, takže bereme, co je,“ dodává
Lenka Melovská.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

V současné době se v Ústí pere 6,4 tuny textilií denně, to je oproti loňsku denní nárůst o 1100 kg
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DOBRÝ SKUTEK

Tým Masarykovy nemocnice běhal pro Paraple
Centrum Paraple každoročně pořádá Běh pro Paraple, který svým výtěžkem významně podpoří chod celého centra. V letošním
ročníku se přihlásilo celkem 4181 lidí a vybralo se 1 780 955 Kč.

Snímek z roku 2019. V letošním roce se poprvé konal virtuální běh kvůli probíhající pandemii koronaviru. Tým z ústecké nemocnice naběhal 3158 kilometrů
V roce 2019 jsme se běhu účastnili osobně
díky našemu pacientovi s míšním poraněním. Akce byla skvělá, a proto jsme neváhali Centrum Paraple podpořit i letos, kdy
se poprvé konal virtuální běh kvůli probíhající pandemii koronaviru.
Nápad vznikl na dětské rehabilitaci a postupně se napříč nemocnicí zapojili další
sportovci. Významně reprezentovala nejenom rehabilitace, ale i dětská klinika a neurochirurgie. Tým Masarykovy nemocnice se
umístil na 19. místě (3158 km) z celkově
přihlášených 706 týmů.
Každý účastník si stanovil kategorii (běh,
chůze, kolo atd.) a svůj cíl (kolik kilometrů za celý měsíc nasbírá). Měli jsme mož-

www.kzcr.eu

nost sledovat dosavadní výsledky členů
týmu, takže jsme se navzájem podporovali,
hecovali a motivovali ještě k lepším výkonům. Například dětská ergoterapeutka
Bára Halamová ,,omylem'' přeběhla svůj
cíl o 115 km, takže její celkové skóre bylo
235 km a umístila se na skvělém 40. místě.
Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit
a těšíme se na další sportovní akce. Doufáme, že v dalším ročníku se zapojí více lidí.

Kristýna Zdráhalová a Bára Halamová
dětská rehabilitace
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
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E D U K A Č N Í M AT E R I Á L P R O PA C I E N T Y

Dieta s omezením tuků
Indikace

Výběr potravin

Dieta se podává po odeznění větších potíží při zánětu žlučníku a slinivky břišní,
při chronickém zánětu žlučníku, při žlučových kaméncích v období zhoršení a na
přechodnou dobu po operaci žlučníku,
nemocným po infekční žloutence a nemocným s chronickým zánětem slinivky břišní.
Dále se podává při střevních dyspepsiích
a střevním kataru v době uklidňování, když
nemocný už nemá velké potíže.

Maso: netučné např. telecí, hovězí, libové
vepřové, kuře, krůta, králík, rybí filé, kapr,
pstruh. Z uzenin šunka, kuřecí šunka, krůtí šunka, jemný dietní, kuřecí, krůtí salám,
drůbeží párky.

Složení
9500 KJ
80 gramů bílkovin
55 gramů tuku
360 gramů sacharidů
90 miligramů vitamínu C

Charakteristika
Dieta je energeticky i biologicky plnohodnotná, lze ji podávat dlouhodobě. Obsah
bílkovin i sacharidů je fyziologický, obsah
tuků je snížený. Dieta má být složena z potravin, které při sníženém obsahu tuků mají
i snížený obsah cholesterolu. Omezují se
všechny potraviny s vyšším obsahem cholesterolu- zejména vaječný žloutek, částečně máslo. Jsou-li celá vejce nutná pro
přípravu pokrmů, nemá jich být v této dietě více, než 1ks denně. Vaječný bílek není
třeba omezovat. Zakázány jsou vnitřnosti.
Někteří pacienti s onemocněním žlučníku,
slinivky břišní a zvláště ti, kteří trpí průjmy,
nesnáší mléko. Mimořádnou opatrnost vyžadují kombinace tuku s cukrem. Úprava
diety je zcela šetřící – mechanicky, chemicky, termicky. Při přípravě stravy dbáme na
vhodnou kombinaci pokrmů. Všechny pokrmy by měly být lehce stravitelné.

Technologická úprava
Z technologických postupů se užívá vaření,
vaření v páře, ve vodní lázni, dušení, pečení,
pečení v alobalu, v konvektomatu a úpravy
na teflonu (bez přídavku tuku). Smažení je
přísně zakázáno. Maso opékáme nasucho,
podléváme netučným vývarem z kostí, ze
zeleniny nebo vodou, zahušťujeme nejčastěji nasucho opraženou moukou a povolené množství vhodného tuku vkládáme až
do hotového pokrmu.

www.kzcr.eu

Mléko a mléčné výrobky: mléko sladké jako
samostatný pokrm nepodáváme! Vhodnější je zařazení netučných kyselo-mléčných
produktů (kyselé mléko, acidofilní, kefír).
Z mléčných výrobků: nízkotučný tvaroh,
jogurty s povoleným druhem ovoce, měkké
a tvrdé sýry do 30 % tuku v sušině kromě
zrajících, pikantních a plísňových.
Vejce: jako samostatný pokrm nepodáváme!
Používáme v lehce stravitelné formě např.
v pokrmech, vaječná sedlina či mlhovina.
Tuky: čerstvé máslo, jedno druhové oleje
a rostlinné tuky.
Obiloviny: bílá pšeničná mouka, krupice,
krupky, ovesné vločky, rýže.

Koření: vývar z kmínu, vývar z hub, zelené natě (petrželka, pažitka, celerová nať,
kopr), citrónová a pomerančová šťáva.
Moučníky: vhodné je těsto piškotové, bílkové, odpalované, závinové, tvarohové
a úsporná těsta. Na ozdobu moučníků lze
použít pěny, rosoly, pudinkové a nastavované krémy. Povolené kypřící prostředky:
sníh z bílků, kypřící prášek.
Pečivo: bílé pečivo, veka, piškoty, suchary,
bílý toustový chléb, starší netučná vánočka.

Nevhodné potraviny a nápoje
Masa: tučná, smažená, uzená, nakládaná,
uzeniny kromě uvedených druhů, husa,
kachna, zvěřina, vnitřnosti, masové konzervy, rybí konzervy, očka, kaviár.
Tuky: sádlo, slanina, škvarky, lůj, ztužené
a přepalované tuky.

Zelenina: kapusta, zelí, papriky, rajčata,
okurky, křen, česnek, ředkvičky, tvrdá a
Příkrmy: brambory vařené, br. kaše a rýže,
dřevnatá zelenina,
bramborový knednakládaná zelenina
lík, jemný br. knedv octovém nálevu,
lík, br. šišky a noky.
luštěniny
všeho
KONTAKT
Těstoviny,
rýže.
druhu.
Dana Klecanská, DiS.
Knedlík – vídeňský,
nutriční terapeut
jemný, krupicový,
Ovoce: rybíz, ankrupicový jemný,
grešt, ananas, kiwi,
telefon: +420 476 173 541
krupicové a jemné
rebarbora,
hruš+420 604 224 324
noky,
houskové
ky, hroznové víno,
e-mail: dana.klecanska@kzcr.eu
knedlíčky.
jahody,
borůvky,
brusinky, maliny,
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice
Zelenina: mladá,
ostružiny,
fíky,
Most,
o.z.,
J.E.Purkyně
270,
Most
nenadýmavá, čersdatle,
ořechy,
mantvá, mražená, stedle, mák, hrozinky,
rilovaná – mrkev,
kandované ovoce,
celer, petržel, špesušené ovoce.
nát, malé množství květáku, hrášku a mladé brukve, hlávkový salát, fazolky, cuketa,
Moučné výrobky: čerstvé pečivo, pečivo
chřest, červená řepa, rajská šťáva a protlak.
z kynutého těsta, linecké a listové pečivo,
kynuté a smažené moučníky, včetně moučOvoce: čerstvé, mražené, kompotované,
níků s tučnými krémy, chléb.
vyzrálá jablka, banány, citrusové ovoce,
meruňky, broskve, třešně, blumy, vyzrále
Nápoje: veškeré alkoholické nápoje, zrnkošvestky. Ovoce se slupkou podáváme něvá káva, silné kakao, čokoláda, minerální
kdy ve formě kompotů, lze podávat i komvody s obsahem CO2, nápoje příliš studené
pot dýňový. Dále ovocné šťávy, mošty, džunebo příliš horké.
sy a rosoly.
Jiné: pochutiny (hořčice, kečup, ostré koNápoje: čaj (slabý černý, zelený, bylinkový,
ření, sojová omáčka, dochucující přípravky
ovocné čaje), ovocné šťávy, džusy, minerál(např. Podravka, Vegeta).
ní vody bez CO2.
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D Ě K U J E M E N A D A C I A R C H A C H A N TA L

Čekárna a jídelna dětského oddělení v mostecké
nemocnici těší novými barvami
Velkou proměnou prošla příjmová čekárna a jídelna v lůžkové části Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. Prostory zkrásněly veselými barvami díky Nadaci Archa Chantal (NACH). Nadace s oddělením spolupracuje již od roku 2005 a tato
realizace byla již čtvrtým projektem ve spolupráci s městy Most a Litvínov a rovněž za podpory firmy EUROPLAKAT, s.r.o.
„Uvědomuji si velký význam barev, které
nás obklopují a obzvlášť v nemocnicích,
kde děti musí strávit mnohdy i delší dobu.
Věřím, že barvy mají velký vliv na jejich psychický stav a průběh léčby. I samotní lékaři
přikládají velkou důležitost pozitivnímu
přístupu pacienta, který pak léčbu lépe
přijímá. Mým cílem je vytvořit v nemocnicích pro děti takové prostředí, aby se méně
bály a cítily se jako ve svém vlastním světě.
Nadace Archa Chantal pomáhá tvořit dětský svět již 28 let a budu usilovat o to, aby
tomu tak bylo nadále, protože si myslím, že
psychika ovlivňuje náš život a zdraví,“ říká
paní Chantal Poullain, zakladatelka NACH.
O výtvarný návrh a realizaci se postarala Adéla Štěpánková, Studio „ZLEHKA“:
„Téma, které provází pediatrické oddělení
mostecké nemocnice, je Zahrada. Herní
prvky jsou pečlivě vybrány, aby splňovaly bezpečnost a také styl zahrady. Mám
radost, že jsme mohli umístit houpačku
a klouzačku od českých výrobců a z masivního dřeva. Barvy jsou celkově nevtíravé
a velmi jemné, aby nastartovaly dětskou
fantazii a doplnily dekorace – obrázky
z minulé realizace, které jsme se rozhodli
zachovat. V jídelně jsme volně navázali
na stejné téma a posunuli se více do ptačí
říše. Odrazovým bodem byl obraz, který namalovala přímo paní Chantal. Obraz jsme
zdigitalizovali a motiv jednoho z ptáků
zvětšili a ručně pomalovali. Vyrobili jsme
tak originální a jedinečnou dekoraci.“
„Za personál a pacienty moc děkujeme Nadaci Archa Chantal a studiu paní Adély Štěpánkové za vytvoření krásného a útulného
prostředí pro naše pacienty. Naším cílem
je, aby se děti cítily jako doma a v nemocnici se nebály. Samozřejmě i pro personál je
práce v takovém prostředí veselejší,“ uvedla primářka MUDr. Marie Váchová.

O výtvarný návrh a realizaci se postarala Adéla Štěpánková, Studio „ZLEHKA“

Prostory zkrásněly díky Nadaci Archa Chantal

Barvy jsou nevtíravé a velmi jemné

Herní prvky zapadají do zahradního stylu

Klouzačka a houpačka jsou z masivního dřeva

Nemocnice v Mostě je druhou největší ve
společnosti Krajská zdravotní. Na zdejší
dětské a dorostové oddělení míří malí pacienti z Mostecka a přilehlých regionů.
Mgr. Ivo Chrástecký

www.kzcr.eu
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P O D Ě KO V Á N Í

Generál Pavel přivezl s motorkáři chomutovské
nemocnici tchajwanský dar
Sponzorský dar zprostředkovaný iniciativou „Spolu silnější“ v podobě 1600 ochranných izolačních plášťů a 1500 kvalitních FFP2
respirátorů získala nemocnice Krajské zdravotní v Chomutově. Dar od tchajwanského zastupitelství v hodnotě 146 750 Kč do ní
22. května „přivezli“ v rámci svého srazu motorkáři v čele s armádním generálem v. v. Petrem Pavlem, který za iniciativou stojí.

Iniciativa Spolu silnější přivezla do chomutovské nemocnice 1600 ochranných izolačních plášťů a 1500 kvalitních FFP2 respirátorů

„Všechno začalo tím, že jsem měl plánované jednání na zastupitelství Tchaj-wanu a mj. jsme se bavili o řešení kovidové
situace a iniciativě Spolu silnější, kterou
jsem na jaře 2020 založil. Zástupcům Tchaj-wanu se moc líbilo, co v rámci iniciativy
děláme, a nabídli nám pomoc. Rozhodili
jsme síť, abychom zjistili, kde jsou ochranné prostředky nejvíc zapotřebí. Domluvili
jsme se s chomutovskou nemocnicí. Spojili jsme příjemné s užitečným – dovezení
daru při motorkářské akci s moto mší, svěcením motorek, požehnáním bezpečného
provozu a nakonec setkáním se spoustou
příjemných lidí,“ přiblížil generál Petr Pavel, který i díky přízni počasí označil akci za
velice vydařenou.

Vlevo Ing. Bc. Lucie Šimková

Generál Pavel před chomutovskou nemocnicí

„Děkujeme za sponzorský dar v podobě
ochranných prostředků. Velmi si pomoci
vážíme a pevně doufáme, že tento dar už
nebudeme muset příliš využívat a bude
v dalších měsících jen jakousi pohotovostní rezervou,“ poděkovala Ing. Bc. Lucie
Šimková, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Mgr. Ivo Chrástecký

www.kzcr.eu

Předat dar přijeli účastníci akce na motorkách
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ROZSVIŤME ČR

Před teplickou neurologií rostou nové slunečnice
Projekt Rozsviťme ČR se zařadil mezi akce pořádané v rámci Světového dne roztroušené sklerózy (RS), který vyhlašuje od roku
2009 Mezinárodní federace RS (MSIF). Osvětová kampaň Rozsviťme ČR si klade za cíl upozornit na úskalí nemoci, zlepšit dostupnost léčby a rehabilitační péče.

RS centrum teplické nemocnice se připojilo k osvětové kampani
Symbolem projektu je slunečnice. Její jadérka představují jednotlivé pacienty,
okvětní lístky slunečnice zase aktivity Nadačního fondu IMPULS (který je mimo jiné
hlavním pořadatelem akce v ČR) a pacientských organizací.
Stonek symbolizuje zdravou populaci, o níž
se potřebují lidí s „ereskou“ opřít a listy na

Slunečnice jsou symbolem projektu Rozsviťme ČR

stoncích znázorňují podané pomocné ruce
rodiny či přátel. Každé ráno navíc slunečnice otáčí hlavu za sluncem a jde vstříc nové
naději – tak, jako pacienti s vážnou diagnózou RS.

rologie zasadit svou slunečnici, přidat k ní
jmenovku a nějaké přání. Tím nejen podpořit smysl kampaně, ale navíc zpříjemnit
prostředí klientům i zaměstnancům teplické nemocnice.

I v Teplicích je tato akce již tradiční. Také
letos si díky RS centru Teplice mohl každý,
kdo přišel, před oddělením teplické neu-

Ing. Jaroslava Brhlíková, DiS.
sociální pracovník
Neurologické oddělení
Nemocnice Teplice, o.z.

V Ý S TA V A V N E M O C N I C I L I T O M Ě Ř I C E

Hala nemocnice zve do Íránu
Novou fotovýstavu hostí od poloviny května
hala litoměřické nemocnice. Snímky blízkých děčínských mostů Emílie Mrazíkové
vystřídaly fotografie z cyklu „Moje obyčejné cesty do neobyčejného světa“ fotografa
Davida Surého, zvoucí do dalekého Íránu.
„Trochu jsem tušil, jaké to tam bude, ale
realita mi vyrazila dech. Tak obrovskou
dobrosrdečnost a pohostinnost místních
lidí nikde jinde na světě nezažijete, rozhodně ne v takové intenzitě. Skvělé jídlo,
různorodá příroda (pouště, moře, hory),
spousta památek a navíc vše za nízké ceny.

www.kzcr.eu

Pro cestovatele je to jasná jednička – SRDCOVKA,“ uvádí fotograf ve vyjádření ke své
výstavě a dodává, že návštěvník se na výstavě může těšit na snímky míst jako Teherán, Bandar Abbas, ostrov Qeshm, Shiraz,
Persepolis, Kerman, poušť Kalut, Mahan,
Yazd, poušť u Yazdu, Khur, Mesr, Garmeh,
Isfahan, Kashan a Abyaneh.
Výstava snímků Davida Surého bude v hale
nemocnice k vidění do 30. 6. 2021.

Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.
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P O D Ě KO V Á N Í

Děkujeme za dary pro naše zdravotníky
Naše velké poděkování putuje do realitní
kanceláře M&M reality holding za kapsičky
plné energie ve formě nutriční pasty. Personál, který pracoval na stanicích C1 a C2 litoměřické nemocnice, díky této chytré dobrůtce může doplnit energii, kterou věnoval na
péči o pacienty s onemocněním COVID-19.
Velká porce energie ve formě nápojů a jiných energetických dobrůtek zamířila do
litoměřické nemocnice od zástupce firmy Shell Czech Republic a.s. Zabalenou
energii načerpali naši stateční bojovníci
na ARO, mezioborové jednotce intenzivní
péče i na stanici C2. Firma Shell Czech Republic a.s. naši nemocnici takto obdarovala již v listopadu a my za jejich opakovanou
podporu moc děkujeme.
Dárky, hračky a upomínkové předměty darovalo mosteckému dětskému a dorostovému oddělení Okresní sdružení hasičů Praha
– západ. Vše bylo předáno malým pacientům na Den dětí – 1. června 2021. Dar převzali z rukou Ing. Josefa Myslína zástupce
primáře MUDr. Petr Janec spolu s MUDr. Veronikou Prokopovou, MUDr. Soňou Mečířovou a sanitářkou Pavlínou Kůstovou. „Rádi
bychom poděkovali celému Okresnímu
sdružení hasičů Praha – západ nejenom za
dárky pro děti, ale také za to, že nás během
pandemie COVID19 dlouhodobě podporovali nezištnou výrobou ochranných štítů
a držáků na respirátory,“ uvedla primářka
MUDr. Marie Váchová.

Dne 13. května přišli žáci ze třídy 4. A
z 12. ZŠ ak. Heyrovského poděkovat za
péči o pacienty s onemocněním COVID-19
do chomutovské nemocnice. Personálu
předali jimi vyrobená keramická srdíčka
s milým věnováním a vlastnoručním obrázkem. Budovou celého interního pavilonu
byl slyšet jejich zpěv a hra na flétnu, kdy si
mnoho zaměstnanců, i v té chvíli na místě
nepřítomných, zpívalo s nimi. Na oplátku
bychom touto cestou chtěli poděkovat za
celou nemocnici Chomutov za zpříjemnění

dne a ocenění práce našich zdravotních sestřiček, lékařů a ostatního covidem dotčeného personálu.
Krajská zdravotní děkuje i těm, kteří své
jméno v tomto seznamu nenašli, ať už proto, že dary věnovali bez sdělení svého jména, nebo proto, že jejich dary nebylo možné
do uzávěrky tohoto vydání zaevidovat.

redakce Infolistů

NEMOCNICE DĚČÍN

Seriál pro zdraví čtenářů: Vitamín K
Nejlepší zdroje vitamínu K2 jsou v:
sýrech Feta, Cheddar, Brie
kuřecím a hovězím mase
živočišných tucích
vnitřnostech, především játrech

Vitamín K je nezbytný pro tvorbu bílkovin,
které pomáhájí udržovat zdravé a pevné
zuby a kosti. Zmírňuje nevolnost a zvracení
v těhotenství. Je jedním z mnoha činitelů
při srážení krve. Je potřebný pro správnou
činnost jater. Podporuje funkci srdce a ledvin. Snižuje hladinu špatného cholesterolu
v krvi.
Vitamín K a vitamin D spolupracují, aby se
proteiny mohly zabudovat do kostí. Bez
těchto proteinů by kosti nemohly vázat minerály.

www.kzcr.eu

Nedostatek vitamínu K může způsobit zvýšené krvácení a špatnou srážlivost krve,
osteoporózu, kornatění tepen, nahuštění
zubů v dolní čelisti.
Nejlepší zdroje vitamínu K1 jsou v:
zelené listové zelenině, rajčatech, pšenici,
luštěninách – fazole, hrášek.

Jana Klabíková
nutriční terapeutka
Nemocnice Děčín, o.z.
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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

Poděkování Oddělení ústní, čelistní a obličejové
chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici
Ráda bych touto oficiální cestou poděkovala lékařům a sestřičkám z Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, především MUDr. Vasilu Molnarovi, za jejich ochotu a vyřešení mého dlouhodobého problému.
Markéta Zemínová

Poděkování Internímu
oddělení a JIP Nemocnice
Děčín
Tímto bych chtěl poděkovat za péči a přístup personálu oddělení
interny a JIP děčínské nemocnice během mé hospitalizace s onemocněním COVID-19 v době od 15. 3. - 31. 4. 2021.
Děkuji vám, že jste mi pomohli v tomto pro mě velice těžkém období překonat tuto nemoc a vrátit se zpět do života.
Velice oceňuji lidský přístup, s kterým přistupujete ke svým pacientům.
Vaši práci jsem si předtím nedovedl představit, ale to, co děláte
pro lidi, je naprosto neuvěřitelné a záslužné. Můj respekt k vaší
práci se nedá slovy vyjádřit.
Ještě jednou bych tímto chtěl poděkovat doktorům, sestřičkám,
vojákům i ostatním zaměstnancům za péči a záchranu mého života.
Přeji vám, aby se vaše práce vrátila brzy do normálu.
S úctou
Petr Věchet

I doma mám dobrou péči, ale u vás jsem se cítil více v bezpečí! :-)

Poděkování Internímu oddělení Nemocnice Teplice
Dne 28. 4. 2021 jsem se podrobil vyšetření a zákroku na Interním oddělení Nemocnice Teplice. Vyšetření a zákrok byly provedeny prim.
MUDr. Ladislavem Hadrabou za asistence sester Ladislavy Šlégrové a Lucie Skleničkové.
Chci touto cestou vyjádřit svůj dík za vysoce profesionální výkon a milý lidský přístup těmto skvělým lidem.
S pozdravem
Mgr. Miloš Bouček

Poděkování zaměstnancům očkovacího centra
v chomutovské nemocnici
Dne 28.4.2021 jsme absolvovali první dávku proti COVID-19. Velice rádi se musíme kladně vyjádřit k profesionální organizaci, vstřícnosti
a milému přístupu pracovníků centra. Stejný pocit jsme měli i při druhé návštěvě, tudíž pochvala je na místě.
Díky,
manželé Šálovi

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

Aktuální nAbídkA
1. 7. – 31. 8. 2021

Imodium® 2mg tvrdé tobolky Panthenol Spray
20 tobolek

◊ tradiční lék na hojení kůže a sliznic
(při odřeninách, popáleninách, opaření) vhodný pro celou rodinu
◊ pomáhá léčit poranění kůže
◊ podporuje hojení ran a popálenin
◊ pomáhá léčit záněty kůže a opary vyvolané slunečním zářením

◊ rychlá a účinná léčba průjmu
◊ k léčbě akutního a chronického průjmu
◊ účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4mg
◊ vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího se syndromem dráždivého střeva
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® obsahují
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před
užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

V nabídce také
Imodium® 8 tvrdých tobolek
Imodium® Rapid 2mg 6 tablet
Imodium® Rapid 2mg 12 tablet

89,89,149,-

112,107,187,-

149,-

130g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Panthenol spray je lék
k vnějšímu užití, kožní podání. Obsahuje dexpanthenol.

129,157,-

187,-

NatureVia Laktobacily 5 Imunita Bepanthen Plus krém
66cps.

◊ unikátní komplex 5 vybraných kmenů laktobacilů a bifidobakterií lidského původu,
které jsou přirozenou a nezbytnou součástí
správně vyvážené střevní mikroflóry
◊ vhodné při a po užívání antibiotik, při cestování nebo nesprávné stravě
◊ podpora správné funkce imunitního systému
(vitamin C)

Doplněk stravy.

V nabídce také
NatureVia Laktobacily 5 Imunita 33cps. 260,NatureVia Laktobacily 5 ATB 10cps.
126,NatureVia Laktobacily 5 Imunita 120cps. 750,-

Enterol®

209,99,599,-

349,445,-

◊ pro prevenci a léčbu průjmů způsobených antibiotiky
◊ podpůrná léčba akutního infekčního
průjmu
◊ vhodný pro děti i dospělé

V nabídce také
Enterol® 30 tobolek
Enterol® 50 tobolek

Akční leták KZ_v07_2021.indd 1

www.kzcr.eu

449,669,-

399,599,-

Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu
použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenol a dezinfekční
látku chlorhexidin. Pečlivě čtěte návod k použití.

V nabídce také
Bepanthen Plus krém 30g
Bepanthen Baby mast 30g
BepanGel hojivý gel 50g

192,156,313,-

159,139,259,-

349,429,-

Dettol 0,2% antiseptický sprej

10 tobolek

Léčivý přípravek s účinnou látkou Saccharomyces boulardii CNCM
I-745 k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

100g

◊ vzhledem k dezinfekčním a hojivým účinkům vhodný k ošetření
drobných povrchových poranění,
odřenin a škrábnutí s rizikem infekce
◊ obsahuje dexpanthenol, který
pokožku hydratuje a regeneruje
◊ dezifekční složka chlorhexidin
ránu dezinfikuje a zabraňuje
množení choroboplodných zárodků

149,179,-

100ml

◊ k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány
◊ v účinné formě ve spreji
◊ neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jódu

Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

95,118,-

17.6.2021 11:25:05
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Emoxen gel

Rosalgin Easy 140mg

100g

vag.sol.5x140ml

◊ je určen k léčbě poúrazových stavů,
jako jsou pohmožděniny, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí
kloubů včetně poúrazového zánětu
kloubního pouzdra, zánětu šlach a
svalových úponů
◊ vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí
Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití. Není
vázán na lékařský předpis. Obsahuje naproxen.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V nabídce také
Emoxen gel 50g

100,-

79,-

149,183,-

Artelac TripleAction

10ml

◊ rychlá úleva při gynekologických
potížích
◊ působí proti bolesti, svědění, pálení, potlačuje bakterie a kvasinky
◊ vhodný pro běžnou intimní hygienu a hygienu během šestinedělí
Léčivý přípravek s účinnou látkou benzydamini
hydrochloridum. K intimním oplachům a výplachům.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

V nabídce také
Rosalgin vag.plv.sol.6x0,5g
Rosalgin vag.plv.sol.10x0,5g

V nabídce také
Artelac Nature 10ml
Artelac Spray 10ml

226,274,-

179,219,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

239,-

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 16.00

ÚSTÍ NAD LABEM

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

TEPLICE

MOST

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

X

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

Chomutov

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

129,158,-

Most

www.kzcr.eu

325,-

20 tablet

DĚČÍN

Teplice Ústí nad Labem

269,-

◊ kombinace 500mg paracetamolu
a 200mg ibuprofenu
◊ léčba krátkodobé středně silné bolesti
a horečky
◊ tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti
◊ rychlá úleva, silný účinek po dobu
9 hodin

300,-

Děčín

149,239,-

Cetalgen 500mg/200mg

◊ komplexní péče o všechny 3 vrstvy
slzného filmu
◊ účinné zvlhčení oka a uzamčení vlhkosti v oku po mnoho hodin
◊ bez konzervantů
◊ garantovaná doba použitelnosti
6 měsíců po otevření

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte návod k použití.

183,284,-

CHOMUTOV

budova A, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Tel.: 417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 16.00
pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel.: 478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00
budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Tel.: 474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 18.00

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

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Dávkování léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete
příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků.
Nenabádáme Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí
údaji uvedenými na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v
lékárnách (může být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Akční leták KZ_v07_2021.indd 2

www.kzcr.eu
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Očkování
proti COVID-19
je šance ulevit
zdravotnictví.
Zjistěte více na
ceskoockuje.cz
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