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dovolte mi, abych vás na těchto stránkách seznámila s Nemocnicí Chomutov. Chci se podělit o informace, jaká péče
je u nás poskytována, co je u nás nového, jaké významné
pozitivní změny se udály a jaké se plánují do budoucna.

Nemocnice Chomutov

Nemocnice Chomutov má dlouholetou
historii, která započala 1. 1. 1908, kdy
v ní působily čtyři základní obory: interna,
chirurgie, gynekologie – porodnictví a pediatrie. V původní budově se nyní nachází
chirurgie, ARO a ortopedie.

V posledních letech proběhlo v Nemocnici Chomutov mnoho změn zaměřených na zlepšení prostředí, ve kterém je pacientům poskytována
péče. Hodně oprav a změn nás ale ještě čeká, aby nemocnice odpovídala požadavkům třetího tisíciletí. I když některé prostory nejsou ještě ideální, snaží se to
vyrovnat personál nemocnice svojí vysokou erudicí a empatickým přístupem k pacientům i k jejich příbuzným. Dobré slovo nic nestojí, ale je významným faktorem
v péči o pacienta.

Od této doby se zcela změnil charakter
nemocnice, byla dostavěna budova polikliniky, budova dětského oddělení, onkologie a nukleární medicíny, budova, kde
je umístěno interní oddělení včetně JIP,
neurologické oddělení včetně JIP, rehabilitační oddělení, oddělení následné péče,
gynekologické oddělení, kožní stacionář
a ambulance. Změnilo se složení oborů
a za poslední roky se významně zlepšilo
přístrojové vybavení nemocnice.

To, co nemocnici posune tím správným směrem je vybudování nové emergency
včetně dětské a dospělé pohotovosti, operačních sálů, chirurgické JIP a stanice
ARO. Tím se zvýší i kapacita lůžkové části ARO, aby mohla uspokojit všechny požadavky na resuscitační péči i z okolních nemocnic.
Nedostatek personálu je velice aktuální téma napříč celým zdravotnictvím v České
republice a dotýká se i Nemocnice Chomutov. I nám chybí lékaři a sestry, a zdravotníci často pracují na úkor svého volného času, aby dobře zabezpečili provoz
jednotlivých oddělení. Mladým lékařům je nabízeno kvalitní vzdělání v přípravě
na specializaci a jsou v našich řadách velmi vítáni. Částečně je nedostatek personálu saturován lékaři cizinci, kteří se velmi dobře začlenili do týmů naší nemocnice a jsou nám velkou oporou v péči o naše pacienty.

Nemocnice je od roku 2007 jednou z pěti
nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Zajišťuje
péči o pacienty v jihozápadním segmentu Ústeckého kraje. V současné době v ní
působí oddělení interny, chirurgie, dětské,
gynekologicko-porodnické, anesteziologicko-resuscitační, ortopedické, rehabilitační, oddělení následné péče, neurologické oddělení a komplexní onkologické
centrum, které je součástí centra vysoce
specializované onkologické péče pro dospělé Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem.

Chci poděkovat všem zaměstnancům Nemocnice Chomutov za skvělou práci. Popřát jim pocit radosti ze své práce. Aby cítili podporu kolegů, měli dobrou spolupráci mezi odděleními, uměli si vzájemně pomoci s jediným cílem, aby od nás
odcházel spokojený pacient.
Děkuji představenstvu Krajské zdravotní a celému managementu za velkou podporu v rozvoji chomutovské nemocnice a pevně věřím, že bude i nadále pokračovat.
MUDr. Irena Voříšková
ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z.

Výběr z obsahu
Krajská zdravotní je mezi stovkou českých firem s nejvyššími tržbami
Člence představenstva KZ se dostalo uznání při udílení cen Ď v kategorii Grand Prix Ď
Centra vysoce specializované péče – Centrum vysoce specializované
pneumoonkochirurgické péče
Budujeme nová pracoviště – Přehled nových parkovacích míst od roku 2012
Připomínáme nová pracoviště – Revitalizace vnitřních prostor „gynekologické vily“ je hotová
Krajská zdravotní představila nové sanitní vozy a závorový systém v chomutovské nemocnici
Babybox nové generace už funguje i v Chomutově
Čtvrtý ročník Konference centrálních operačních sálů a sterilizace přivítal
dvě stovky účastníků
Informace z jednání představenstva společnosti
Kardiochirurgický tým od loňského května uskutečnil již devět desítek operací
Krajská zdravotní podpořila charitativní běh Čas je mozek
Budoucnost plastiky předního zkříženého vazu – štěp z quadricepsu
Konference INTERLAB se konala už popatnácté
Krajská zdravotní podpořila benefiční koncert Vokálního uskupení Panoptikum
Biorytmus spánku
Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci Perinatologické dny Ústeckého kraje
Odborné a vzdělávací akce

MUDr. Irena Voříšková: „Nový pavilon emergency posune
chomutovskou nemocnici dál do třetího tisíciletí“
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Do komplementu nemocnice patří oddělení nukleární medicíny, které je také
součástí Masarykovy nemocnice, radiologické oddělení, oddělení klinické biochemie, hematologicko-transfuzní oddělení,
které je spojeno s hematologicko-transfuzním oddělením v Mostě. V ambulantní
sféře je zajištěna péče v oční ambulanci,

V přízemí pavilonu C je umístěna magnetická rezonance. Uprostřed MUDr. Irena Voříšková, po její
pravici MUDr. Dagmar Kollertová, primářka RDG oddělení. Na snímku vpravo MUDr. Milouš Derner.

dermatovenerologické ambulanci s melanomovým centrem a kožním stacionářem,
urologické a ORL ambulanci. Nemocnice
má klinického psychologa, zdravotnickou
dopravní službu a oddělení sociálních sester a domácí péče.
V nemocnici pracuje 122 lékařů a 384 sester a mnoho dalších zaměstnanců, kteří
jsou pro provoz zařízení nepostradatelní.
V roce 2018 bylo v naší nemocnici hospitalizováno 14 733 pacientů na 458 lůžkách.
Za rok 2018 bylo provedeno 3 340 operací.
V posledních letech došlo k významné
obnově přístrojového vybavení naší nemocnice. Byl pořízen CT přístroj, ultrazvuk
na radiologické pracoviště, dále nové laparoskopické věže v chirurgických oborech,

Nemocnice
Chomutov, o. z., se
stala
čtvrtým
akreditovaným
zdravotnickým
zařízením Krajské
zdravotní, a. s. Certifikát o udělení akreditace na základě
splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s., (SAK
ČR) získaly v závěru loňského roku
Nemocnice Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
na konci letošního května certifikát
získala Nemocnice Most, o. z. Akreditace SAK ČR mají platnost tři roky.

nové SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny, nové lineární urychlovače v rámci
obnovy vybavení onkologického centra.
Došlo k obnově zdravotnické techniky
na neurologickém oddělení v rámci zřízení iktového centra, byly pořízeny nové přístroje na rehabilitační oddělení a mnoho
dalších na jiná oddělení. V roce 2018 byla
do provozu uvedena nová magnetická rezonance, která doposud v jihozápadním
segmentu Ústeckého kraje zcela chyběla.

Zástupci Krajské zdravotní a vedení chomutovské nemocnice s komisaři akreditační komise

Mnohá oddělení již prošla rozsáhlou rekonstrukcí – onkologické centrum v roce
2018 otevřelo zcela nový onkologický
stacionář, jehož prostředí výrazně zvýšilo
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Krajská zdravotní je mezi stovkou českých firem
s nejvyššími tržbami

komfort pacientů. Oddělení nukleární medicíny s novými přístroji jako například
SPECT/CT je zcela v novém kabátě. Radiodiagnostické oddělení se může pyšnit
novým mamografickým centrem, které disponuje dvěma mamografickými přístroji.
Zkrátily se objednávací doby a významně
se zvýšil komfort pro pacientky i personál.
Neurologické oddělení má statut centra
vysoce specializované péče o pacienty

Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., si v českém ekonomickém prostředí drží vysoký kredit. Po loňském umístění mezi stovkou nejstabilnějších firem v České republice v rámci samostatné
kategorie žebříčku CZECH TOP 100 dle CZECH Stability Rating figuruje největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji nyní v deváté desítce TOP 100 dle tržeb 2018. A to
s tržbami ve výši 7 103 592 tisíc Kč – jako druhé ze tří ve stovce umístěných zdravotnických zařízení.

NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z.
Počet pracovišť: 22
Počet lůžek intenzivní a resuscitační péče: 46
Počet lůžek akutní péče: 331

Nová plastová okna na budově D, ve které sídlí například gynekologicko-porodnické oddělení

Počet lůžek následné péče: 81
Celkem: 458 lůžek
s iktem a patří mezi přední pracoviště v ČR,
má také statut regionálního centra pro diagnostiku a léčbu spasticity. V červnu 2019
proběhla rekonstrukce neurologické JIP
včetně vybudování nové spánkové laboratoře, která posílí spektrum poskytované
péče a diagnostiky u pacientů s neurologickým postižením.
Částečnou rekonstrukcí prošlo ortopedické oddělení, pod novým vedením se
rozšířilo spektrum výkonů o operativu
malých kloubů, kterou se v ČR může pochlubit jen nevelké množství pracovišť.
Anesteziologicko-resuscitační
oddělení
má zrekonstruovanou dospávací jednotku,
zavedenou anesteziologickou ambulanci
a rozšířilo péči o pacienty v ambulanci léčby chronické bolesti.
Interní oddělení nabízí péči pacientům
ze tří okresů (Chomutov, Most a Louny)
ve svém kardiostimulačním centru.
Gynekologicko-porodnické oddělení je
od roku 2014 akreditovaným pracovištěm
Ministerstva zdravotnictví ČR v nástavbovém oboru urogynekologie, a tím také
i školicím střediskem pro získání atestace
v tomto certifikovaném kurzu. Jako takové
je v kraji jedinečné. Chirurgické oddělení vyniká svojí péčí o pacientky s nádory
prsu, u kterých zajišťuje vyšetření ve své
mamologické poradně a následně další
diagnostiku a léčbu na svém oddělení
a dále ve spolupráci s radiodiagnostickým
a onkologickým centrem.
Rehabilitační oddělení poskytuje kvalitní
péči pacientům, kteří prošli neurologickým oddělením a dalšími chirurgickými
obory. Má k dispozici moderní přístroje
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Nový onkologický stacionář

a pomůcky včetně vertikalizačního lůžka.
Kožní oddělení se kromě jiných činností
věnuje léčbě a dispenzarizaci pacientů
s maligním melanomem pro okresy Chomutov, Most a Louny.
V naší nemocnici je postupně obnovován
lůžkový fond za pomoci Ústeckého kraje.
Mnohé prostory již rekonstrukcí prošly
a mnohé to ještě čeká. Za poslední dobu
prochází postupnou rekonstrukcí poliklinika, výmalba a výměna podlahových krytin.
Byla vyměněna okna v budově D, v létě
2018 byl otevřen zcela nový stravovací
provoz. Částečně zrekonstruovány byly
prostory v budově C a byla zde umístěna
magnetická rezonance.
Jedna z největších investičních akcí v následujících letech, která nás čeká, je vybudování zcela nového pavilonu emergency,
jehož součástí bude i dětská a dospělá
pohotovost, nové lůžkové resuscitační oddělení, chirurgická JIP, operační sály a dospávací jednotka. Pavilon bude propojen
s budovami chirurgických a interních oborů, usnadní se tak transport pacientů mezi
jednotlivými odděleními. Tento počin posune chomutovskou nemocnici v její modernizaci dál do třetího tisíciletí.

Oddělení nukleární medicíny – SPECT

Jako jiných nemocnic se i té naší dotkla
personální krize, která probíhá napříč
zdravotnictvím České republiky. Některé obory trpí více, některé méně. Snahou
zdravotníků je, aby toto pacient nepocítil
a byla mu poskytnuta kvalitní péče, kterou
potřebuje. Nedostatek lékařů a sester řešíme aktivním vyhledáváním nových kolegů
a sester, určitou měrou přispěly i stipendijní programy KZ a Ústeckého kraje. Na některých odděleních se do práce zapojili
lékaři ze zahraničí, kteří složili aprobační
zkoušky, své schopnosti rozvíjejí ve specializačním vzdělávání a plnohodnotně se
zapojili do lékařských týmů.
Naším hlavním cílem je zajistit kvalitní péči
o naše pacienty v komfortním prostředí.
My zdravotníci ale nesmíme zapomínat,
že nejen pěkné prostředí a dobré přístroje
svědčí o kvalitě péče, ale také profesionalita a empatický přístup k pacientům je
velmi cenná devíza, která vypovídá o kultivovanosti zdravotnického personálu nemocnice. Nic nestojí, ale je významným
faktorem v naší péči o pacienty.
MUDr. Irena Voříšková
ředitelka zdravotní péče
Nemocnice Chomutov, o. z.

www.kzcr.eu

„Krajská zdravotní je opět ve společnosti
nejlépe hodnocených firem v Česku. Patří k nejstabilnějším podnikům a nyní dokazuje svou sílu i v pořadí českých firem
s největšími tržbami. To vše je odrazem
skutečnosti, že se od roku 2014 představenstvu daří naplňovat cíle, jako stabilizace ekonomiky firmy, systematický rozvoj
každé z jejích pěti nemocnic a modernizace zdravotnické techniky. A to také díky
důslednému využívání dotačních titulů
a významné investiční finanční podpoře
Ústeckého kraje – jediného akcionáře společnosti. Krajská zdravotní uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové
péče v oboru kardiochirurgie na Ministerstvu zdravotnictví ČR, což umožnilo zahájit
kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami – tedy na uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče
v oboru kardiochirurgie. Připravujeme
výstavbu nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, kam přestěhujeme
celé kardiocentrum. Cílem je také postupné vybudování urgentních příjmů ve všech

nemocnicích Krajské zdravotní a umístění
magnetických rezonancí v každé z nemocnic. Magnetická rezonance
v Chomutově je pacientům již
k dispozici. V Děčíně ji budujeme a v Mostě byly rovněž zahájeny přípravné práce. Chceme
také vybudovat moderní operační sály v děčínské a chomutovské nemocnici, obdobně
jako ty, které letos dokončíme
v teplické nemocnici. Plánované investice Krajské zdravotní
dosáhnou pro letošek výše dvou miliard
korun,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
který se společně s generálním ředitelem
Ing. Petrem Fialou zúčastnil 12. března
2019 v prostorách Španělského sálu Pražského hradu galavečera k vyhlášení výsledků 25. ročníku CZECH TOP 100.
„Krajská zdravotní bude i v letošním roce
investovat s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou

od Ústeckého kraje, jediného akcionáře
společnosti. Je důležité vyzdvihnout, že
naplňovat cíle, které vedení společnosti
stanovilo, je stále více náročnější a vyžaduje značné úsilí nejen od členů představenstva a managementu, ale také od zaměstnanců. O to více nás těší každé ocenění,
připomenutí, že taková práce dává smysl.
Všem zaměstnancům proto
za jejich podporu a pracovní
úsilí děkuji,“ uvedl Ing. Petr
Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji,
kde je s více než 7 000 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší
zdravotnická zařízení v České republice.
V roce 2019 Krajská zdravotní, a. s., předpokládá obrat 7 miliard 750 milionů korun
při vyrovnaném hospodaření. S ohledem
na geografické rozmístění v regionu tvoří
nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý
Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské
zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic –
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě
a Chomutově.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Člence představenstva Krajské zdravotní se dostalo uznání
při udílení cen Ď v kategorii Grand Prix Ď

Krajská zdravotní, a. s.

Členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., Jitka Hanousková nastoupila
14. června 2019 na jeviště Nové scény
Národního divadla v Praze za Ústecký kraj
s dalšími vítězi v krajích České republiky
v kategorii Grand Prix Ď ceny Ď. Na společenské akci určené mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy,
vzdělávání a morálních hodnot v České
republice ji podpořil a doprovodil za Krajskou zdravotní, a. s., místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer.
Mezi čtrnáct vyznamenaných Jitku Hanouskovou vyneslo dlouholeté přátelství
a podpora Domova sociálních služeb Háj
a Nová Ves. „Moc mě potěšili krásným

Jensen, prezidentka mezinárodního hnutí
Stonožka, a pražský arcibiskup Dominik
kardinál Duka. Celé odpoledne probíhalo
v příjemné atmosféře, jsem ráda, že jsem
se ho mohla zúčastnit,“ komentovala slavnostní akt Jitka Hanousková.

Jitka Hanousková je na snímku druhá zprava

ručně vyrobeným dárkem. Na pódiu jsem
se představila se všemi vítězi krajských
kol. Mezi oceněnými byla i Kapka Naděje
Venduly Pizingerové a morální vzor hudebník Karel Vágner. Ceny jim předávala Běla

Jitka Hanousková je nejen dlouholetou
podporovatelkou a donátorkou zařízení
v oblasti sociálních služeb. Svou angažovanost na poli dobročinnosti, jejíž výsledky
přinášejí radost spoustě potřebných lidí,
bere jako samozřejmost. Její zájem o oblast sociálních věcí a zdravotnictví ji přivedl i do vedení Krajské zdravotní, kde je
členkou představenstva od 1. ledna 2017.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče

BUDUJEME NOVÁ PARKOVIŠTĚ
Přehled nových parkovacích míst od roku 2012

Rakovina plic postihne každý rok v Česku
více než šest tisíc lidí, přičemž okolo 5,5 tisíce jich zemře. Na karcinom plic umírá
osm z deseti nemocných. Těch, které je
možné operovat, je přibližně jen 15 procent. O tyto pacienty pečují v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z., především lékaři
oddělení hrudní chirurgie a plicního oddělení. Právě tato dvě oddělení zastřešuje
nejmladší centrum vysoce specializované
péče v Masarykově nemocnici – centrum
vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH).

Krajská zdravotní, a. s., od roku 2012
postupně zahájila přípravu s následnou
realizací několika investičních záměrů
za účelem rekonstrukce a rozšíření parkovacích míst v areálech nemocnic. Celkově
došlo nebo probíhá zřízení či rekonstrukce 513 parkovacích míst, z toho bylo nově
zřízeno 438 parkovacích míst. V současné
době pak probíhá několik dalších investičních záměrů, jejichž součástí je zřízení
či rekonstrukce zhruba 600 parkovacích
míst, z toho 465 nově zřízených parkovacích míst.

Masarykova nemocnice

Statut centra od Ministerstva zdravotnictví
České republiky získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z, v dubnu loňského roku. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH je ústecké pracoviště jedním z osmi ustavených v České
republice. Je spádovým nejen pro Ústecký
kraj, ale také pro sousedící Karlovarský
kraj a Liberecký kraj. Vedoucím centra je
MUDr. Vilém Malý.
„Ministerstvo zdravotnictví ustavováním
center POCH deklaruje snahu, aby se co
nejvíce hrudně-chirurgických výkonů koncentrovalo do těchto pracovišť. Jednou
z podmínek pro přiznání statutu je odpovídající množství výkonů. Například tzv.
anatomických plicních resekcí (resekování definovaných anatomických struktur
na plicích – odstranění segmentu, laloku,
či dokonce plicního křídla) má být ročně
provedeno minimálně 65, přičemž v Masarykově nemocnici jich děláme dvakrát
tolik, 120 až 130 do roka. Požadavek je
na provedení nejméně 250 výkonů ročně celkem. Ty nejsou jen onkologické
(pro zhoubná onemocnění), ale celkově
pneumochirurgické (i pro jiná, především
plicní onemocnění), protože operujeme
i pacienty s patologiemi hrudní stěny, mezihrudí, úrazy atd. Takový počet výkonů, respektive tolik pacientů může získat pouze
pracoviště, které úzce spolupracuje s dalšími. Většina pacientů tak přichází z plicních středisek našeho a okolních krajů,
z plicních lůžkových oddělení, především
pak z plicního oddělení naší nemocnice,
které díky svojí vysoké specializaci tvoří
spolu s oddělením hrudní chirurgie centrum vysoce specializované odborné péče
v rámci definovaného POCH centra. Další
nepodkročitelnou podmínkou pro přiznání

6

Plicní bula během operace

Krajská zdravotní, a. s.

PARKOVACÍ PLOCHY DOKONČENÉ ČI V REALIZACI
(VČ. INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ, JEJICHŽ SOUČÁSTÍ
BYLO ČI JE ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH MÍST):
Parkoviště před budovou O (protetika)
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Autohavárie – zlomeniny žeber

POCH centra je existence komplexního
onkologického centra, což je v případě
Masarykovy nemocnice též splněno,“ vysvětlil MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář
Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
Podle MUDr. Daniela Doležala, primáře Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
je POCH centrum projekt primárně zaměřený na komplexní chirurgicko-onkologickou
péči o pacienty s chirurgicky řešitelnými
stadii plicní rakoviny. Plicní oddělení je nedílnou složkou této péče, a to jak v období
operaci předcházejícím, tak i pooperačním.
„Předoperačně provádíme diagnostiku
a určení stadia plicních nádorů, k čemuž
máme k dispozici odpovídající bronchologické vybavení včetně možnosti RTG navigované bronchoskopie a endobronchiálního
ultrazvuku. Provádíme také předoperační
stanovení únosnosti rizika operačního výkonu ve spolupráci s dobře vybaveným oddělením funkčního vyšetřování. V pooperačním období spolupracujeme na řešení
případných pooperačních komplikací, poskytujeme 24hodinovou bronchologickou
příslužbu, přičemž nejčastěji provádíme
na JIP zprůchodnění průdušek odstraněním hlenových zátek či koagul u odoperovaných pacientů. V neposlední řadě také

Pokročilý karcinom plic

indikujeme a podáváme pooperační, tzv.
adjuvantní onkologickou léčbu. Pacienty
po resekčních výkonech pro onkologická onemocnění pravidelně kontrolujeme
v naší pneumoonkologické ambulanci.
Na péči o tyto pacienty spolupracujeme
i s Komplexním onkologickým centrem
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,”
sdělil MUDr. Daniel Doležal.
Hrudní chirurgie ve spolupráci s radiologickou klinikou realizuje pravidelně 1x týdně multidisciplinární indikační seminář,
kde jsou diskutovány předoperační i pooperační nálezy pacientů.
Další multidisciplinární tým pracuje též
1x týdně a lékaři hrudní chirurgie s lékaři plicního oddělení a onkologie při něm
hodnotí možnou operabilitu pacientů s nádorovým onemocněním plic a domlouvají
se na strategii postupu jejich předoperační i pooperační léčby. Neméně významným pomocníkem je i oddělení funkčního
vyšetřování. Zde prováděná vyšetření plic
umožňují stanovit rozsah plánovaného výkonu a zhodnotit i pooperační stavy z dlouhodobého pohledu, aby bylo možné ověřit
funkční zdatnost operovaných pacientů.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

www.kzcr.eu

Vizualizace chystaného parkovacího domu u Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Nové parkoviště v areálu nemocnice mezi
budovou C a F, Krajská zdravotní, a. s.
– Nemocnice Most, o. z.

PARKOVACÍ PLOCHY V PŘÍPRAVĚ
(VČ. INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ, JEJICHŽ SOUČÁSTÍ
JE ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH MÍST):

•

Datum zahájení stavebních prací:
27. 5. 2019

Objekt parkování u pavilonu Emergency, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice
Děčín, o. z.

•

Dokončeno 21. 8. 2017

•

Stav před rekonstrukcí: 25 parkovacích míst

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 50 míst
(+ 25 míst)

•

Dokončení 07/2019

•

Parkoviště V Podhájí, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.

Stav
před
parkoviště

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 32 míst

•

Dokončeno 28. 4. 2018

•

Stav před rekonstrukcí: 14 parkovacích míst

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 24 míst
(+ 10 míst)

rekonstrukcí:

nové

•

Stav před návrhem: nové parkoviště

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 69 míst

Rekonstrukce parkoviště u budovy R, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

•

Datum zahájení stavebních prací:
11. 7. 2017

•

Aktuální stav: dokončena studie

•

Stav před návrhem: 49 park. míst

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 77 míst
(+ 28 míst)

•

Dokončení 10/2019

•

Stav
před
parkoviště

•

Dokončeno 28. 11. 2016

•

•

Stav před rekonstrukcí: 36 parkovacích míst (šikmých v ul. U Nemocnice)

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 89 míst

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 121 míst
(+ 85 míst)

rekonstrukcí:

nové

Výstavba pavilonu pracoviště MR a interního příjmu vč. rekonstrukce 1. PP budovy I, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice
Děčín, o. z.
•

Datum zahájení stavebních prací:
15. 1. 2019

•

Dokončení 12/2019

•

Dokončeno 30. 6. 2017

•

Stav
před
parkoviště

nové

•

Stav
před
parkoviště

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 186 míst

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích
míst na celkovou kapacitu 11 míst

rekonstrukcí:

Aktuální stav: dokončena PD, probíhá
příprava VZ na stavební práce

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z.

Revitalizace prostranství před budovou A – Poliklinika, Krajská zdravotní, a. s.
– Nemocnice Teplice, o. z.

Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z.

•

rekonstrukcí:

nové

Parkovací dům u budovy L, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
•

Aktuální stav: dokončena studie

•

Stav před návrhem: 82 park. míst

•

Rozšíření a rekonstrukce parkovacích míst na celkovou kapacitu
cca 450 míst (+ 368 míst)

Jan Vágner
vedoucí Odboru investic a obnovy majetku
Krajská zdravotní, a. s.
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PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ
Revitalizace vnitřních prostor „gynekologické vily“ je hotová

Nemocnice Děčín

Přání specialistů Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s. –
Nemocnice Děčín, o. z., umístit do prostor
nově zrekonstruované vily v areálu nemocnice všechny poradny se stalo skutečností.
V prvním nadzemním podlaží revitalizované budovy O začaly fungovat dvě ambulance – jedna klasická gynekologická a druhá určená pro poradny. Revitalizace vily
umožnila umístit do suterénu zázemí pro
uklízečky s novým sociálním zařízením,
sprchami a kanceláří pro vedoucí úseku.
Ve druhém nadzemním podlaží došlo k revitalizaci prostor dispečinku a kompletního zázemí pro děčínské stanoviště pracovníků Zdravotnické dopravní služby Krajské
zdravotní, a. s.
V pátek 21. června 2019 provedla rekonstruovanou budovou předsedu představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ)
Ing. Jiřího Nováka, generálního ředitele
společnosti Ing. Petra Fialu a náměstka pro
řízení zdravotní péče MUDr. Aleše Chodackého hlavní sestra děčínské nemocnice
Mgr. Danuše Tomášková v zastoupení ředitele zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z.,
MUDr. Michala Hanauera, MBA.
„Investičním záměrem stavební zakázky
byla komplexní rekonstrukce tzv. gynekologické vily s označením O. Realizace je
rozdělena do dvou etap. V první etapě byla
provedena rekonstrukce části interiérů zejména gynekologické ambulance, odvodnění objektu a výměna všech oken. Cena
za stavební práce byla 10 730 141 Kč včetně DPH. V druhé etapě bude provedena
rekonstrukce střechy a obvodového pláště
budovy s předpokládanými náklady přibližně 2,7 milionu Kč vč. DPH,“ uvedl předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák.
Revitalizace – mimo investiční zakázku
– byla financována z prostředků Odboru správy a údržby nemovitostí Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.,
s náklady přibližně 1,5 milionu Kč včetně
DPH. Podrobnou prezentaci investičních
akcí v děčínské nemocnici přítomným
zprostředkoval Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ. „Jsem rád, že se nám daří investovat do všech pěti nemocnic Krajské
zdravotní. Dnes jsme si prohlédli „gynekologickou vilu“, dobře jsou už vidět i práce
na vybudování pavilonu pro umístění magnetické rezonance a interního příjmu, ale
v nedávné době se tu dělala i řada věcí,
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Nepodceňujte důležitost dostatečného pitného režimu

Nemocnice Teplice

Máme tady jedno z nejoblíbenějších období v roce, které je spojeno s prázdninami,
dovolenými a výlety. Vzhledem k tomu, že
jsou i v našich podmínkách léta stále teplejší a sušší, začíná k němu už neodmyslitelně patřit i voda, a to nejen ta na koupání, ale i ve formě pitného režimu.
O důležitosti dostatečného pitného režimu slýcháváme ze sdělovacích prostředků
mnoho informací, hlavně co se týká množství tekutin, které by měl člověk ve vedrech
vypít. Proto bych se chtěla ve stručnosti
zaměřit na to, jak zjistíme, že jsme příjem
tekutin podcenili.
Nedostatek tekutin v těle se nazývá dehydratace. Ta může vzniknout nejen v důsledku působení vysokých teplot, ale také jako
doprovodný projev různých onemocnění,
jako je například horečka, průjmovitá onemocnění, zvracení, ale také při žaludeční
nevolnosti (kdy většinou nemáte chuť nic
jíst ani pít) nebo při vysoké hladině cukru
v krvi (kdy se tělo snaží vyloučit přebytek
cukru z těla zvýšením produkce moči).

Uprostřed Ing. Jiří Novák, vlevo Ing. Petr Fiala, vpravo primář MUDr. Peter Kraus

Nová střecha a fasáda budou ještě letos

Ambulance jsou umístěny v prvním podlaží

ODDĚLENÍ PROVOZUJE NÁSLEDUJÍCÍ AMBULANCE A PORADNY:
Urogynekologická poradna
Indikační poradna
Centrum onkologické prevence (COP)
UZ screening I. a II. trimestr
Poradna pro rizikové těhotenství
Prenatální poradna
Poradna pro neplodnost (IVF)
Myomová poradna
Gynekologicko-porodnická ordinace
Gynekologicko-porodnická ambulance

které na první pohled vidět nejsou, ale
které jsou též důležité. Jedná se například
o datová a telekomunikační propojení objektů, rekonstrukci střechy na objektu stravovacího provozu či opravu kotelny,“ uvedl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
Primářem
Gynekologicko-porodnického
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., je MUDr. Peter Kraus, vrchní sestrou Bc. Petra Ludviková. „Těší mě, že
se podařilo všechny ambulance a poradny
umístit do prostor nově zrekonstruované
vily, za což děkuji vedení Krajské zdravotní v čele s předsedou představenstva

Interiér zrekonstruované budovy O

Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou. Poděkování patří
i řediteli zdravotní péče Nemocnice Děčín
MUDr. Michalu Hanauerovi, MBA. Věřím,
že prostor bude dobře sloužit personálu
i pacientkám,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení děčínské nemocnice MUDr. Peter Kraus.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů
Investice byla podpořena Ústeckým krajem

PIJTE, KDYKOLIV POCÍTÍTE ŽÍZEŇ
Doplňujte tekutiny ztracené pocením – pokud se hodně potíte, nezapomeňte
na doplnění vody, která se ztrácí pocením (v tomto případě je nutné pít, i když
nemáte žízeň).
Sledujte barvu vaší moči – barva moči je dobrým ukazatelem stavu zavodnění
(hydratace). Pijte tolik tekutin, aby vaše moč měla světle žlutou barvu.
Doplňujte tekutiny ztracené při zvracení nebo průjmu – vodu pijte po malých
doušcích, brčkem nebo cucejte kostičky ledu pro nahrazení ztracených tekutin.
Pokud zvracení nebo průjem nepoleví do 24 hodin, vyhledejte lékařskou pomoc.
Dehydratací jsou ohroženy zejména malé
děti, které si neřeknou, že mají žízeň a senioři, kteří dlouho nemají pocit žízně.

tepová frekvence a pocit „bušení“ srdce,
podrážděnost až zmatenost a v závažných
případech může dojít až k selhání orgánů.

Jaké jsou varovné příznaky dehydratace,
tedy kdy hlas těla říká, že je třeba se napít? V první řadě to je žízeň. Dalšími příznaky jsou změna barvy nebo množství moči,
bolest hlavy, ospalost a únava, snížená
elasticita pokožky. Mezi již závažnější příznaky patří pokles krevního tlaku, zvýšená

Jak předejít dehydrataci? Zásadní je dodržovat pitný režim a po celý den pít dostatek tekutin – nejlépe čisté vody. Tekutiny
lze doplnit také příjmem ovoce a zeleniny,
které jsou bohaté na vodu.
Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU DENNÍHO STACIONÁŘE NEMOCNICE TEPLICE
Na podzim roku 2016 se nám narodil syn Honzík. Protože narození bylo předčasné,
vážil necelé 2 kg. Až na tuto „drobnost“ to vypadalo, že je vše v pořádku. Když ale
po roce sotva lezl po zemi, používal k pohybu jenom ruce a nejevil snahu vstát, začali jsme mít podezření, že se něco děje. Lékaři okamžitě zbystřili a poslali malého
na magnetickou rezonanci. Výsledek vyšetření nedopadl dobře a diagnóza byla neúprosná: DMO – dětská mozková obrna. Pro každého rodiče zdrcující zpráva: vaše dítě
pravděpodobně nebude chodit. Po prvotním šoku jsme začali jednat a po několika
pokusech na různých místech jsme kontaktovali neuroložku paní doktorku Dernerovou a později na doporučení našich sousedů, kteří měli s dítětem obdobné problémy,
Denní stacionář pro pohybové onemocnění dětí na Kmochově cestě v Teplicích. Při
první návštěvě jsme byli vřele přijati osobně paní ředitelkou a na její doporučení nám
byla přidělena skvělá rehabilitační sestra Magda.

Vedoucí oddělení je Drahuše Feďjuková

Bylo nám jasné, že je třeba přestat litovat sebe i synka a jít pevně za cílem zachránit,
co se dá. A právě zde, ve stacionáři, jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se to povedlo.
Magda se svými obrovskými zkušenostmi a nekompromisním a zároveň moderním
přístupem nám dala naději. A výsledky se začaly dostavovat dříve, než jsme čekali. Již
po prvních několika cvičeních lezl Honzík po čtyřech. Když se za několik měsíců tvrdé
práce postavil na nohy, začali jsme věřit, že se v životě o sebe dokáže postarat. Po necelém roce, na Vánoce 2018, se stal zázrak. Jeník se pustil mámy a sám přešel celou
chodbu. Dnes je to rok a půl, co jsme začali docházet do stacionáře v Teplicích. Každý
týden absolvuje Honzík dvě až tři hodinová cvičení. Přestože cvičení jsou pro něho
Stacionář v Teplicích Honzíkovi pomohl
náročná, tak osobní a ohleduplný přístup paní Magdy si natolik získal jeho důvěru, že
se pokaždé nemůže dočkat, až zase navštíví „tetu Magdu“ ve stacionáři. Každý, kdo ho
vidí, nevěří, jaká byla jeho diagnóza. Je mu dva a půl roku a běhá jako ostatní zdravé děti. Vše díky obětavosti matky, celé rodiny,
a především skvělou prací zaměstnanců stacionáře v Teplicích. Všem rodinám, které se dostanou do podobných problémů vřele
doporučujeme obrátit se s důvěrou na toto zařízení.
DĚKUJEME, MAGDO A STACIONÁŘI!!!
Jitka a Jiří Fürstovi z Hrobu

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

Krajská zdravotní představila nové sanitní vozy a závorový
systém v chomutovské nemocnici

Nemocnice Chomutov

Předseda představenstva Krajské zdravotní Ing. Jiří Novák při prezentaci nových sanitních vozů

Deset nových sanitních aut Fiat Ducato se zástavbou pro převoz zraněných a nemocných
osob přibylo do vozového parku Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní, a. s.
Vedení největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji tak nadále pokračuje
v započaté obměně vozového parku. Nové sanitní vozy nabízí pacientům lepší komfort
při cestování, jako je například větší prostor, nižší hlučnost auta nebo lepší teplotní pohodlí (klimatizace, vytápění).
„S obnovou vozového parku jsme začali
v červnu roku 2016. Od té doby je to již
čtvrtá prezentace nových sanitních aut, kdy
se nám podařilo vyměnit celkem 39 vozidel – 37 Fiatů Ducato a dva Volkswageny
Transporter se zástavbou upravenou pro
přepravu nedonošených, patologických
novorozenců. Měsíčně najedou řidiči Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní
se sanitními vozidly při přepravě pacientů
v průměru 2 800 kilometrů, což znamená
33 600 za rok. Představenstvo společnosti
se dlouhodobě věnuje investicím v našich

pěti nemocnicích. Máme nastavený program modernizace jednotlivých zdravotnických pracovišť, chceme docílit i toho, že
pravidelně po šesti letech budou procházet obnovou i sanitní vozy, abychom plynule navázali na modernizaci vozového parku
z roku 2016,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala poděkoval současnému
představenstvu společnosti pod vedením
Ing. Jiřího Nováka za rozvoj zdravotnických

Slavnostního představení deseti nových
sanitních vozidel Fiat Ducato se za vedení
Krajské zdravotní, a. s., spolu s předsedou
představenstva Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou zúčastnil náměstek pro řízení zdravotní péče
MUDr. Aleš Chodacki, zástupci dodavatele – Ing. Jiří Poběrežský, obchodní ředitel
společnosti PROFI AUTO CZ, a Karel Rieger,
ředitel společnosti SICAR, provádějící přestavby sanitních vozidel.
Celková cena deseti nových sanitek Fiat
Ducato vzešlá z veřejné soutěže činí
11 355 050 Kč včetně DPH, kdy jeden vůz
stál 1 135 505 Kč. V ceně je rovněž zahrnuta zdravotnická výbava.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Nemocnice Chomutov

Babybox nové generace nahradil původní
zařízení z roku 2008. „Za více než deset
let v něm zdravotníci dětského a dorostového oddělení chomutovské nemocnice
přijali jedno odložené miminko. Jednalo
se o chlapce, který dostal pracovní jméno
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Nový babybox v chomutovské nemocnici

Míša. Dvířka babyboxu se za ním zavřela
a alarm se rozezněl těsně před třináctou
hodinou v úterý 23. října 2012,“ uvedla Mgr. Anna Marie Malá, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Chomutov, o. z.

Masarykova nemocnice

pracovišť ve všech pěti nemocnicích a že
přitom nezapomíná na investice, kterými
je obnova sanitních vozidel nebo parkovacího systému, který právě v chomutovské
nemocnici prošel modernizací. „Důvodem
obměny byl technický stav stávajícího závorového systému, kdy jeho časté poruchy
a nedostatek náhradních dílů a servisních společností způsobovaly výpadky
provozu tohoto systému a neplnily tak
svůj ekonomický význam, zejména pak
regulační prvek automobilového provozu
a parkovacích ploch pro pacienty v areálu
nemocnice. Celkové náklady na nový závorový systém včetně stavební připravenosti
činily 2 739 806 Kč včetně DPH. Investici
financovala Krajská zdravotní z vlastních
zdrojů,“ doplnil Ing. Petr Fiala.

Babybox nové generace už funguje i v Chomutově
Zástupci Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., spolu s Ludvíkem
Hessem, předsedou zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim, uvedli
do provozu ve čtvrtek 27. června babybox
nové generace. Zařízení pro odložená miminka je umístěno zvenku budovy B.

Čtvrtý ročník Konference centrálních operačních sálů
a sterilizace přivítal dvě stovky účastníků

„Nový babybox je zhotovený z antikorového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají automaticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou.
Ručičky či nožičky děťátka jsou chráněny
proti kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní
prostor bedýnky je klimatizován. Babybox
je opatřen náhradním zdrojem energie
a napojen jištěnou signalizací na stálou službu a na mobilní telefony,“ uvedl
Ludvík Hess, předseda zapsaného spolku
Babybox pro odložené děti – Statim.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

www.kzcr.eu

přednášky z chirurgických oborů, příspěvky přibližovaly také zkušenosti personálu
centrálních operačních sálů s nemocniční
sterilizací, se kterou úzce spolupracují.
Mezi přednášejícími byli odborníci nejen
z renomovaných zdravotnických pracovišť
v Česku, ale také z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Banská Bystrica či
ze Spolkové republiky Německo.

Vpravo náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, vlevo ředitel zdravotní péče
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 20. června a v pátek 21. června 2019 čtvrtý ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. Akce se uskutečnila v prostorách Kampusu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého na akci zastoupil jeho náměstek RSDr. Stanislav
Rybák, a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.
„Nejen tato konference ukazuje, že naše
Krajská zdravotní dokáže kromě kvalitní
péče o pacienty uspořádat i akci s takovou
vysokou mírou odbornosti, o kterou je velký zájem. Děkuji za práci všech odborníků
z centrálních operačních sálů a také vám
i pacientům přeji, aby se již brzy povedla
dostavba a péče se mohla ještě více zkvalitnit,“ pozdravil účastníky konference
RSDr. Stanislav Rybák.
„Čas neuvěřitelně rychle běží a my dnes
zahajujeme již 4. ročník této odborné
konference. Blahopřeji panu primáři Hum
hejovi a jeho vrchní sestře Petře Abrahamové k úspěchu všech předchozích ročníků a věřím, že i ten letošní bude stejně
úspěšný. Zároveň děkuji všem zaměstnancům našich operačních sálů za tempo
a nasazení, s kterým denně pracují v podmínkách značného personálního oslabení. O významu operačních sester pro nemocnici nikdo nemůže pochybovat. Vždyť
i zakladatel moderní poválečné chirurgie
prof. Rödling si s sebou z Prahy jako nejbližšího spolupracovníka nepřivedl kolegu
lékaře, ale vrchní sestru operačních sálů,

aby měl jistotu, že vše bude fungovat, jak
má,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.
Pro celkem dvě stovky účastníků konference byly na dva dny připraveny v šesti blocích

Odborným garantem byl MUDr. Ivan
Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem. „Hlavní nosné téma letošní konference představovaly hybridní operační
sály a nové sálové technologie. Tato problematika je pro nás v současnosti vysoce
aktuální, protože v rámci přípravy projektu
výstavby nového pavilonu v Masarykově
nemocnici bude jeho součástí také nový
úsek centrálních operačních sálů, kde
vznikne i hybridní operační sál s peroperační magnetickou rezonancí a angiolinkou. Druhý hybridní sál, osazený rovněž
angiolinkou, se plánuje jako součást kardiologických sálů a využití nalezne nejen
při kardiologických katetrizačních intervencích, ale i pro potřeby kardiochirurgie.
Mezi další hlavní témata konference letos
patřily nové operační techniky, novinky
v anesteziologii a nové metody očima perioperační sestry. Nechyběl ani tradiční
hygienicko-epidemiologický blok přednášek a varia. Ozvláštnění celé konference
představoval blok zaměřený na správnou
komunikaci jako základ úspěšného fungování týmu, protože komunikační dovednosti jsou nutnou podmínkou pro hladký
provoz a úspěšné fungování každého zdravotnického pracoviště, operační sály nevyjímaje,“ uvedl v rámci hodnocení letošního
ročníku konference MUDr. Ivan Humhej.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

MUDr. Ivan Humhej, primář oddělení
centrálních operačních sálů a centrální
sterilizace
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

Kardiochirurgický tým Krajské zdravotní od loňského
května uskutečnil již devět desítek operací

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 28. 6. 2019 projednalo
kromě řady veřejných zakázek v oblasti zdravotnického zásobování, léčiv a stavebních
zakázek, a otázek hospodaření, také přehled smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami pro rok 2019, a to včetně informace o stavu kontraktace a popisu předmětu smlouvy. Samostatně pak byla zpracována informace o stavu smluvních jednání
ve vztahu k nově kontrahované kardiochirurgické operativě.
Členové představenstva projednali také přípravu zřízení nového iktového centra v Nemocnici Most, o. z.
redakce Infolistů

Masarykova nemocnice

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

PODĚKOVÁNÍ ZA LIDSKÝ PŘÍSTUP A VSTŘÍCNOST LÉKAŘŮM A ZDRAVOTNICKÉMU PERSONÁLU PŘI MÉ
HOSPITALIZACI NA OTORINOLARYNGOLOGICKÉM ODDĚLENÍ V NEMOCNICI MOST, o. z.
Ve dnech 11.–16. 6. 2019 jsem byl hospitalizován na oddělení ORL v Nemocnici Most, o. z. Setkával jsem se s příkladným lidským přístupem, vstřícností a snahou o detailní seznámení mého zdravotního stavu. Oceňuji, že i v tak náročné a namáhavé
profesi si najdou čas, být k pacientům vlídní a především pomohou, poradí a nabízí okamžitá řešení.
Po přijetí na oddělení ORL, krátkém ošetření abscesu v krku, následné úlevě, mi bylo panem lékařem Vitalli Guk doporučeno
několik řešení. Jedním z nich byla okamžitá operace. Bylo na mně, jaký postup zvolím. Jeho otevřené a férové jednání ve mně vyvolávalo pocit jistoty a klidu. I proto jsem neváhal a souhlasil s operací. Jeho doporučení se po operaci abscesu a krčních mandlí
ukázalo jako správné a skryté nebezpečné ložisko zánětu bylo operativně odstraněno.
Dovolte mi touto cestou poděkovat lékaři Vitalli Guk nejenom za to, co pro mne osobně udělal, ale za jeho osobní a lidský přístup.
O to víc, že se takto choval ke všem pacientům na oddělení ORL. Když jsem se ho zeptal při propouštění, který z lékařů mne operoval, skromně pokývnul hlavou. Nepřekvapilo mne to. Naopak utvrdilo, že jsem byl v rukách profesionála.
Mé poděkování také patří zdravotnickému personálu na operačním sále. Ve vypjatém psychickém stavu a očekávání pacienta
vytváří vlídnou atmosféru.
Rád bych také poděkoval paní lékařce Olze Maksymiv z anesteziologicko-resuscitačního oddělení, kde jsem byl na předoperačním vyšetření. Setkal jsem se ze strany paní lékařky s podobným přístupem jako u pana lékaře Vitalli Guk z oddělení ORL. Úsměv,
navození příjemné atmosféry, osobní zájem o můj stav, trpělivá komunikace. Byl jsem opravdu mile překvapen. Paní lékařka
Olga Maksymiv byla také přítomna u mého lůžka po operaci, kde jsme prohodili několik krátkých vět. Bylo příjemné vidět tuto
milou a přívětivou tvář po probuzení z narkózy.
Rychlé zotavení po operaci připisuji z velké části psychické pohodě. V opravdovém lidském přístupu profesionálů z řad lékařů
a zdravotnického personálu, péči a příkladné starostlivosti.
Dovolte mi závěrem poděkovat zdravotním sestrám Kamile Průšové, Janě Sedláčkové, Evě Březinové, Renatě Meniukové a dalším
z oddělení ORL. Sestry se nám pacientům věnovaly po celou dobu své služby. Ve dne i v noci. Byly nápomocné za každé situace
a úsměv jim moc slušel.
Závěrem si dovolím citovat jedno moudré přísloví: „Až v případě nemoci oceníš podanou pomocnou ruku lékařů a sester.“
Jsem osobně rád za tuto zkušenost a děkuji za Vaši příkladnou práci. Rád se o ní podělím.
Bc. Stanislav Stebila

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU KARDIOLOGICKÉ KLINIKY
Při kontrole kardiostimulátoru mi byla panem primářem MUDr. Nebáznivým zjištěna srdeční slabost. Proto jsem byl poslán
na vyšetření koronárních tepen a echokardiografii na Kardiologickou kliniku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Následně jsem byl indikován k implantaci aortální chlopně. Operaci srdce (TAVI) provedl dne 6. 3. 2019 kolektiv pana profesora
MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI.
Chtěl bych tímto všem poděkovat za vstřícný přístup a vzorné zacházení s mou osobou. Nyní, 3 měsíce po operaci srdce, se cítím
ve svých 76 letech velmi dobře, za což celému personálu nemocnice děkuji.
Josef Müller, Osek
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Tým Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má po více
než roce od zahájení operativy za sebou
již devět desítek úspěšných chirurgických
výkonů na srdci. První operaci – provedení aortokoronárního bypassu – uskutečnil 22. května 2018. Šlo o důležitý krok
ke splnění v současnosti nejdůležitějšího
úkolu v oblasti zajištění zdravotní péče pro
vedení společnosti Krajská zdravotní, která je se svými pěti nemocnicemi největším
zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji.
Tím je získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče
pro ústeckou Masarykovu nemocnici.
„Na kardiochirurgickém oddělení již bylo
do konce června odoperováno celkem
91 pacientů s nemocným srdcem. Nárůst
počtu operací byl sice pozvolný, ale přístup
k péči o pacienta zodpovědný, určitě profesionální a pro naše pacienty tudíž naprosto bezpečný. Postupně jsme dosáhli toho,
že nám byly vyčleněny současné tři operační dny. Předpokládám, že po dobudování nových prostor pro naše oddělení a navýšení počtu personálu vznikne prostor
i pro navýšení počtu operací. Na perfektně
odvedenou práci na operačním sále musí
navazovat neméně perfektně odvedená
práce na jednotce intenzivní a pooperační
péče. Tu má na starosti tým zkušených lékařů – kardioanesteziologů a sester, které
se nám podařilo získat z jiných kardiochirurgických pracovišť. V současné době
tento tým lidí školí již další zdravotníky,
kteří se k nám přihlásili z jiných oddělení
Masarykovy nemocnice nebo z nemocnic
mimo Ústecký kraj. Všichni naši pacienti se
po operaci zotavili bez závažnějších komplikací a byli propuštěni do domácí anebo
lázeňské péče,“ ohlíží se za uplynulým obdobím primář kardiochirurgického oddělení MUDr. Miroslav Kolesár.
S významnou podporou Ústeckého kraje
se vedení Krajské zdravotní, a. s., podařilo
v uplynulém období uskutečnit další kroky
navazující na založení kardiochirurgického
oddělení k 1. lednu 2018. Od 1. listopadu
loňského roku funguje v rámci ústeckého kardiocentra i kardioanesteziologické
oddělení.
Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se

Na kardiochirurgickém oddělení bylo do konce června odoperováno celkem 91 pacientů

uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví
ČR 19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení jsou již
v současné době uzavřena nebo finalizována kontraktační jednání se zdravotními
pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru
kardiochirurgie), přičemž všechny zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém
řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii
podporu.
Dále začaly práce na rekonstrukci prostor
v Masarykově nemocnici pro kardiochirurgické oddělení a také projektové práce na novém objektu pro kardiocentrum
– kardiologickou kliniku a kardiochirurgii
včetně operačních sálů, intenzivní péče,
intermediální péče, standardních lůžek
a ambulancí.
„Celé Kardiocentrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., se přesune do nového
pavilonu centrálních operačních sálů s oddělením jednotek intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, který
vznikne v areálu na Severní Terase. Společnost předpokládá náklady na vybudování
nového pavilonu ve výši zhruba 850 milionů korun. V současné době probíhají práce
na projektové dokumentaci a v návaznosti
na to předpokládáme přípravu stavby ještě
v letošním roce,“ informuje Ing. Petr Fiala,
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
Na spolupráci zaměřenou na oblast
kardiovaskulární chirurgie se v minulých
dnech dohodla Krajská zdravotní, a. s.,
s Institutem klinické a experimentální
medicíny, s. p. o. (IKEM), který je dalším

z pražských spolupracujících zdravotnických zařízení. „Začaly se provádět kardiochirurgické operace, ale z kapacitních
důvodů budeme ještě odesílat část pa
cientů na dočasnou dobu na dvě vybraná
pražská pracoviště – Nemocnice Na Homolce a Institut klinické a experimentální
medicíny. S IKEMem spolupracuje především kardiologická klinika. Spolupráce
spočívá ve standardním odesílání části
rizikovějších nemocných k revaskularizaci myokardu nebo k operaci získané
vady. S tímto špičkovým pracovištěm konzultujeme také nemocné vhodné k mechanickým podporám srdce,“ vysvětluje
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC,
FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. Vedle ní bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddělení
a kardioanesteziologické oddělení, která
společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří
nově vzniklé kardiocentrum, v jehož čele
profesor Červinka stojí.
Kardiochirurgický tým v pondělí 20. května
2019 absolvoval v ústecké Masarykově nemocnici pod vedením certifikovaného proktora školení na nový druh operace, kterou
je implantace bezstehové aortální chlopně z miniinvazivního přístupu. „V praxi to
znamená, že se naše kardiochirurgické oddělení opět medicínsky posune dále a následně uskutečněnou operací rozšíříme
portfolio nabízených výkonů,“ konstatoval
MUDr. Miroslav Kolesár.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Krajská zdravotní podpořila charitativní běh Čas je mozek

Masarykova nemocnice

Masarykova nemocnice

V rámci prevence a upozornění na zákeřnost onemocnění ischemickou cévní
mozkovou příhodou proběhl 11. června 2019 v Centrálním parku na Severní
Terase druhý ročník charitativního běhu
zvaného Čas je mozek. Do závodu se registrovalo celkem 177 běžců, kterým se povedlo nashromáždit 21 400 Kč. Běh svojí
účastí podpořil i vytrvalostní běžec a několikanásobný mistr republiky Jiří Homoláč.
MUDr. Ing. David Černík, MBA, vedoucí
lékař Komplexního cerebrovaskulárního
centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
uvedl, že smyslem akce je upozornit širokou veřejnost, že v rámci ischemické cévní
mozkové příhody sousloví Čas je mozek
platí doslova. „Ischemickou cévní mozkovou příhodu již umíme vcelku úspěšně léčit, ale pouze za podmínky, že pacient dorazí včas. Každá minuta trvání ischemické
cévní mozkové příhody znamená nevratnou ztrátu milionů mozkových buněk a snižuje šanci na plné uzdravení. Touto akcí
chceme upozornit širokou veřejnost, aby
prvotní příznaky mozkové příhody u sebe
či ve svém okolí nepodcenila a neprodleně
volala zdravotnickou záchrannou službu,“
řekl MUDr. Ing. David Černík, MBA.
„Byl jsem nadšen obrovským počtem
účastníků, kteří dorazili i v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Všem za organizační tým děkujeme a těšíme se
na další ročník,“ doplnil MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. Tříkilometrovou trať
zdolal spolu s českým maratoncem Jiřím
Homoláčem, s nímž povzbuzoval ostatní
účastníky běhu.

Odebraný štěp z quadricepsu
před implantací do kloubu

Běhu se zúčastnila i řada lékařů Krajské zdravotní. S číslem 2 například MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Výtěžek z charitativního běhu byl věnován
na osvětu o ischemické cévní mozkové
příhodě a třiadvacetileté Sabině Holcmanové, která se v současné době zotavuje
z tohoto onemocnění. „Obdivuju běžce, že do toho šli. Je to pro mě dojemné,
akce se koná před mou bývalou školou.
Mozková mrtvice mě postihla před dvěma
měsíci. Vůbec jsem si neuvědomovala,
že to může být toto onemocnění. Bylo mi
špatně, chvilku jsem váhala, jestli zavolat
pomoc, jestli to nemám jen z nedostatku
tekutin. Ischemická cévní mozková příhoda se prokázala až na počítačové tomografii. V ústecké Masarykově nemocnici jsem
ležela tři týdny, hledala se příčina, která ji
způsobila. Byla jsem nadmíru spokojená,
lékaři i sestřičky byli geniální. Léčba mě
nyní trochu omezuje, hledám práci, kterou
bych zvládala, budu žádat o invalidní důchod. Někdy je mi špatně, někdy jsem unavenější, ale věřím, že se to spraví, někdy to
prý trvá i půl roku. Musím na sebe dávat
pozor, být ostražitější. Výtěžek z akce využiju i na to, abych si našla práci a případně
i bydlení v Praze. Také chci začít sportovat,

Výtěžek z charitativního běhu byl věnován
třiadvacetileté Sabině Holcmanové

chodit do posilovny a pořídit si psa,“ doplnila mladá slečna.
Ke třem základním příznakům cévní
mozkové příhody patří pokles koutku,
ochrnutí končetin a porucha
řeči. Tísňová linka první pomoci má telefonní číslo 155.
Petr Sochůrek, člen redakce
Infolistů

ZEMŘEL MUDr. MILAN LYSÝ, DLOUHOLETÝ PRIMÁŘ ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ MASARYKOVY NEMOCNICE
MUDr. Milan Lysý do nemocnice nastoupil v roce 1973, od roku 1985 stál v čele oddělení dlouhých 18 let.
Za jeho vedení získalo oddělení akreditaci pro radiační i klinickou onkologii a v roce 2007 statut komplexního onkologického centra. I po předání primariátu dál pracoval na oddělení v pozici ambulantního lékaře.
Za 46 let své práce získal pověst vynikajícího odborníka, který vychoval řadu následovníků ve svém oboru,
vyléčil tisíce pacientů.
Svými kolegy byl uznáván pro rozsáhlé medicínské znalosti, klinické cítění a povahové vlastnosti.
S poděkováním za práci pro nemocnici a její pacienty v hluboké úctě MUDr. Josef Liehne,
ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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Budoucnost plastiky předního zkříženého vazu
– štěp z quadricepsu

www.kzcr.eu

Zašitá pooperační rána po
plastice zkříženého vazu

Fixační vlákno v kostěné části
štěpu

Jaký typ operace volit při poranění předního zkříženého vazu u sportovně aktivních lidí?
„Častá otázka v ambulanci sportovního lékaře, která má novou odpověď a zajímavou budoucnost,“ říká primář sportovní medicíny MUDr. Pavel Neckař.
Plastika předního zkříženého vazu (LCA)
je jednou z častých, ale technicky náročných operací. Jedním z důležitých rozhodnutí je výběr štěpu, který se použije.
Přes dlouhodobé výzkumy a sledování
výsledků této operace je výběr vhodného štěpu stále věcí uvážení a zkušenosti
ortopeda provádějícího operační výkon.
Nyní dochází ve světě k širokému používání štěpu z quadricepsu – šlachové části
čtyřhlavého svalu stehenního. „Tento štěp
má z mého pohledu výrazné výhody oproti
jiným, které běžně užíváme. Jednou z nich
je to, že obsahuje více kolagenních vláken
než ostatní štěpy, tím je až o 70 % pevnější
v tahu než ostatní štěpy a je více podobný
svým složením původnímu přednímu zkříženému vazu. Dále má výrazně větší objem
než jiné štěpy, nezávisle na výšce a váze

pacienta. A důležitý faktor z pohledu sportovce – po jeho odběru nedochází k tak
výraznému oslabení svalové síly quadricepsu, jak to pozorujeme při odběru štěpu
ze středu podkolenní šlachy (BTB štěp).
V neposlední řadě pacienti po odběru tohoto štěpu nepozorují bolestivost v místě
odběrové zóny, jak to bývá často u štěpu
typu podkolenní šlachy. Proto jsme na Oddělení sportovní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., začali vhodným pacientům tento typ operace doporučovat,“ uvedl
objektivní důvody nové operační metody
primář oddělení MUDr. Pavel Neckař. K této
inovativní metodě mne dovedla zkušenost
mého bývalého pacienta, nyní fotbalisty
FC Kodaň, Michaela Lüftnera, který prošel
dvěma typy operace předního zkříženého

MUDr. Pavel Neckař, primář
oddělení sportovní medicíny

vazu. „Michal přijel na část své rekonvalescence po operaci do Teplic a chválil tento typ operačního výkonu – výběr štěpu.
Navštívil jsem zahraniční i domácí pracoviště, která mají s touto operací zkušenosti
a převzal jsem tuto operaci do repertoáru
operací oddělení sportovní medicíny. S každým sportovcem se snažíme najít individuální řešení jeho problémů a ‚ušít‘ mu typ
operačního výkonu na míru. Díky finanční
podpoře Krajské zdravotní, a. s., a mezioborové spolupráci lékařů artroskopického
centra v ústecké Masarykově nemocnici
jsme dnes schopni našim pacientů nabídnout vysoce kvalitní a kompletní spektrum
artroskopických – miniinvazivních operací
všech kloubů,“ doplnil závěrem MUDr. Pavel Neckař.
redakce Infolistů

„Když se chceš opalovat, musíš se chránit,“ radili lékaři

Nemocnice Chomutov

Dvě stě šest zájemců o bezplatné vyšetření
pigmentových znamének a o rady specialistů z Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,
navštívilo v pondělí 24. června 2019 stan
na Kamencovém jezeře v Chomutově.
V areálu se uskutečnila již poosmé osvětová akce s názvem „Když se chceš opalovat,
musíš se chránit“.

Hlavním smyslem akce bylo upozornit
na stoupající počet lidí, u nichž se vyskytl
zhoubný kožní nádor. „Osvěta je v České
republice, dá se říci, na vysoké úrovni. Počet pacientů s kožními nádory sice stoupá,
na druhou stranu je zde pozitivní fakt, že
nestoupá počet těch, kteří na zhoubné nádory kůže umírají,“ dodala MUDr. Radka
Neumannová.

„Akci připravujeme pro ty, kdo se rádi opalují. Z dvou set šesti lidí, které jsme vyšetřili, jsme 25 doporučili návštěvu ordinace,
abychom znaménko vyndali a potvrdili, že
se nejedná o kožní nádor. Pro laiky bude
možná překvapivá statistická informace,
že v Česku je zvýšený počet objevených
nádorů u dívek a žen ve věku od 10 do 29

Dermatologové u jezera lidem také radili,
jak se správně chránit před slunečním zářením, jak provádět samovyšetření kůže
a jak poznat kožní nádorové a přednádorové změny. Pro všechny, kteří bezplatné vyšetření podstoupili, byly připraveny vzorky
opalovacích krémů s UV filtrem.

MUDr. Jana Kreisslová

let,“ sdělila primářka kožního oddělení
chomutovské nemocnice MUDr. Radka
Neumannová.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Konference INTERLAB se konala už popatnácté

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní podpořila benefiční koncert Panoptika.
Na hospic přispěli i návštěvníci Ústeckých Devadesátek

Masarykova nemocnice

Regionální mezioborovou odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří s názvem INTERLAB 2019 uspořádalo
Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Záštitu nad akcí, která se
5. června uskutečnila v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, měl generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.
„Oceňuji, že tuto odbornou akci oddělení
klinické biochemie ústecké Masarykovy nemocnice pořádá a konferenci mohu slíbit
podporu i v dalších jejích ročnících,“ uvedl
Ing. Petr Fiala, který společně s vedoucí oddělení Ing. Pavlou Eliášovou předal kytici
s poděkováním za dlouholetou práci pro
ústeckou nemocnici emeritní primářce oddělení klinické biochemie a zakladatelce
konference MUDr. Heleně Hálové.

„Byli jsme potěšeni velkým zájmem
a účastí na této konferenci. Doufám, že

Ing. Petr Fiala a MUDr. Helena Hálová

přednesené prezentace obohatily všechny
přítomné. Poděkování patří i sponzorům,
bez kterých by se tato akce nemohla konat. V závěru byli všichni pozváni na další,
16. ročník Interlabu,“ zhodnotila letošní
odborné setkání Ing. Pavla Eliášová, vedoucí Oddělení klinické biochemie Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným garantem konference.
Konference se zúčastnily také primářky
MUDr. Jana Ullrychová z Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice

Ing. Pavla Eliášová

Šek předali pořadatelé Ústeckých Devadesátek

v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Andrea Vlčková z Oddělení soudního lékařství a toxi
kologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., MUDr. Lenka Dvořáková z Oddělení klinické mikrobiologie Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dále
vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o. z., Ing. Pavla
Hrušková a zdravotníci z dalších nemocnic
Krajské zdravotní, a. s., což podtrhlo význam akce pro celý region.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Dobrovolníci se psy navštívili onkologické pacienty

Masarykova nemocnice

V jarních měsících tohoto roku jsme přivítali v centru onkologické péče tři netradiční hosty, kteří vyloudili nejen úsměv klientů, ale i personálu.

Pod vedením zkušené dobrovolnice canisterapeutky Lenky Macháčkové zanechala
návštěva vzácné rodinky špetku radosti,
která snad vydrží do naší další návštěvy.

Martin Urbánek, dobrovolník
Lenka Macháčková a hafani
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Poslechnout si krásné písně, odpoutat se od svých starostí a užít si společenský zážitek
měli možnost v úterý 18. května 2019 návštěvníci Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. V přízemí atria proběhl benefiční koncert sboru Panoptikum s dobrovolným vstupným. Návštěvníkům se povedlo do kasičky nashromáždit
krásných deset tisíc Kč ve prospěch mobilního hospice ústecké Masarykovy nemocnice.
Hosty společenského odpoledne byly dětské pěvecké sbory ze Základní umělecké školy
Evy Randové v Ústí nad Labem a Základní umělecké školy Stanislava Šebka v Krupce.
„Za mobilní hospic děkuji všem účinkujícím, kteří přítomným všední odpoledne
změnili na nevšední kulturní zážitek. Také
organizátorům za to, že si na naše zdravotnické pracoviště vzpomněli a v neposlední řadě všem, kteří přispěli. Bylo získáno
deset tisíc korun. Tato částka bude tvořit
základ pro nový kontinuální dávkovač, kdy
jeho cena činí zhruba třicet tisíc korun.
Poslouží pacientům v domácím prostředí
k pohodlnější aplikaci podkožních léčiv,“
řekla MUDr. Jana Dušánková, vedoucí lékařka Mobilního hospice Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
„Deseti tisíci nás nedávno obdarovala také
paní Jitka Kellerová, a tak se zdá, že dávkovač budeme moci našim pacientům brzy
nabídnout. Stejně tak bych při této příležitosti ráda za celý náš kolektiv poděkovala MUDr. Martině Grimmové za její trvalé
dodávky brožurek pro pacienty,“ dodala
MUDr. Jana Dušánková.

Jednalo se o rodinku bernských salašnických psů z rodu „Blanenského podhradí“,
a to hlavy rodiny Kessy a jejích potomků
Arta a Abbie.

Milá návštěva v nemocnici

Rodinka bernských salašnických psů potěšila
pacienty onkologického oddělení

www.kzcr.eu

Benefiční koncert Vokálního uskupení Panoptikum v atriu ústecké nemocnice

Mgr. Jana Kasaničová za Vokální uskupení
Panoptikum uvedla, že rozhodnutí podporovat místní aktivity a nadšence, kteří
mají srdce na správném místě, přišlo, jak
se říká, samo sebou. „Uvědomili jsme si,
že z naší radosti ze zpívání nemusíme mít

potěšení pouze my a případně naše obecenstvo, ale že může být i někomu k užitku. Proto se snažíme alespoň jednou ročně
uspořádat benefici,“ řekla ke smyslu benefičních koncertů Mgr. Jana Kasaničová.
„Letošní benefiční koncert našeho sboru a žáků populárního zpěvu ze Základní
umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem a Základní umělecké školy Stanislava
Šebka v Krupce ve prospěch Mobilního
hospice Masarykovy nemocnice je dalším
malinkým dílkem vyjádření našeho obdivu
a podpory těm, kteří se starají o důstojný
odchod ze života našich prarodičů i rodičů,“ dodala Mgr. Jana Kasaničová.
Krásných padesát tři tisíc korun pak získal na svůj účet Mobilní hospic Krajské

od 1. 7. 2019

Na programu v pořadí již 15. ročníku odborné konference s 95 účastníky bylo
osm přednášek prezentovaných ve dvou
blocích. Mezi přednášejícími, kromě pořádajícího Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice a jejích dalších oddělení, jako jsou infekční oddělení, oddělení
klinické hematologie, oddělení klinické
mikrobiologie, oddělení soudního lékařství a toxikologie, biomedicínské centrum
a oddělení lékařské genetiky, měla zastoupení také Laboratoř lékařské genetiky GENvia, s. r. o., z Prahy.

Mobilní hospic

zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., od pořadatelů
hudební akce Ústecké Devadesátky, která
se v druhé polovině června uskutečnila
v ústeckém letním kině. „Získané peníze
využijeme na zdravotnické vybavení, které nám pomáhá pečovat o naše pacienty.
Dárců nemáme mnoho, tak u každé finanční pomoci pečlivě zvažujeme, kam získané peníze nasměrovat,“ řekla MUDr. Jana
Dušánková.
„Unikátní akce přivezla do Ústí nad Labem
světové hvězdy devadesátých let. Parta
nadšenců se odhodlala připravit akci roku
pro všechny své vrstevníky, kteří si připomenuli své mládí. Jsme vděční, že i po tolika letech jsme mohli bavit. Uvědomujeme
si, že je spoustu těch, které takové štěstí
nemají. Rádi bychom tuto činnost zavedli
na každé akci, kterou pořádáme. Věříme,
že příště se nám podaří získat ještě více,“
dodal Milan Elšík, manažer unikátní show
Ústecké Devadesátky.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Štěpán Rupert

vykonává pozici primáře Kardioanesteziologického oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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Biorytmus spánku

Nemocnice Děčín

Biorytmus bdění a spánku se odborně
nazývá cirkadiální rytmus. Podléhá mu
mnohem více tělních dějů, než je spánek
a bdění. Slovo cirkadiální znamená „trvající kolem 24 hodin.“ Přesněji vysvětleno,
aby rytmus byl v souladu s občanským časem. Dnes je už velmi snadné si tento rytmus rozladit několika způsoby. Mohou to
být vnější faktory, toxické faktory či umělé
světlo.
Cirkadiální rytmus sídlí v jádře hypotalamu. Informace o světle se dostává přes
retinohypotalamickou dráhu. Tato dráha je
malá, tvoří ji jen pár glutamátových vláken.
Ovšem na náš život má velký dopad. Funguje to jako osobní počítač, takový keyped
se starořeckými číslovkami určený pouze
pro seřizování systémového času.
Pocit ospalosti, jakožto i další tělní procesy souvisí s produkcí melaninu (tzv. hormonu noci) z mozkové šišinky neboli epifýzy produkující se v noční době. Ten řídí
spánkový rytmus ve zbytku těla včetně většiny mozkových buněk. Problém nastává,
jakmile zaspíme zkoušku nebo poradu se
šéfem kvůli ranní ospalosti. Správné nastavení hodin je důležité k tomu, abychom
si i při včasném vstávání mohli dovolit osmihodinový spánek. Je to i jedna ze zásad
a pravidel boje s obezitou, jelikož nad ránem je v těle produkován leptin. Při ukrajování ranního spánku leptin způsobuje
větší hlad přes den.
Co jsou biorytmy? Biorytmy jsou naše
vnitřní hodiny, které v těle tikají bez ohledu
na letní nebo zimní čas, naše potřeby nebo
třeba nálady. Pokud se člověk podřídí
svým biorytmům, bude více vnímavější, výkonnější a bude mu to více myslet. Tvrdí to
odborníci na chronologii (vědci zabývající
se lidskými biorytmy). Právě proto bychom
si měli dávat pozor na své vnitřní hodiny,
jelikož podle odborníků hrozí deprese,
neurózy, trávicí problémy nebo dokonce
infarkt či mozkové mrtvice.
Experti tvrdí, že všechny buňky v našem
těle mají svůj vlastní časový plán. Když je
v životě zmatek, cítí člověk únavu a snáze onemocnění. Vnitřní hodiny člověka
šlapou ve čtyřiadvacetihodinovém rytmu.
Vrchní šéf je centrální budík v mozku, ten
pak velí všem menším budíčkům. Ty mají
na starosti srdce, plíce, ledviny a další orgány. Společně tak řídí veškeré pochody
v těle, ovlivňují soustředění a vnímání,
stejně jako fyzickou a duševní kondici.
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Rytmus spánku a bdění. Jak jej zničit?
Nejsnáze ho zničíme tak, že pracujeme
pozdě do noci při bílém umělém osvětlení. Ten posouvá rytmus spánku a bdění
víc a víc dopředu směrem k ránu. V horším
případě se ráno probudíme v místnosti bez
přirozeného osvětlení, takže není ani kompenzace ranního slunce. Ta by napomohla
částečně napravit posun způsobený večerním umělým osvětlením. Brzy dojde
k tomu, že se nám večer chce později spát
a ráno později vstávat. Po dvou týdnech
takového režimu můžeme dojít do situace,
kdy budeme usínat za bílého dne a probouzet se ve tři odpoledne. Stejné situace
můžou nastat leteckou cestou na východ,
kdy nastává časový posun. Pak dochází
k nespavosti.
Nespavost. Pod pojmem nespavost se řadí
neschopnost usnout, probuzení se během
noci, probouzení se brzy nad ránem, povrchní či neklidný spánek. Potřeba spánku
závisí i na našem věku (např. děti potřebují
mnohem více spánku).

ale naopak ji tělo zpracovává. Několik rad
pro hubnutí ve spánku. Jako poslední jídlo
dne si dopřejte proteinový nápoj. Bílkoviny by měli být podstatnou součástí večeře.
Více se podpoří hubnutí a zároveň se zvýší
hodnoty bazálního metabolismu a vyživují
se tak i svaly. Zatemněte okna. Na kvalitu
spánku působí úplná tma. Pobyt v naprosté tmě totiž způsobí, že tělo začne produkovat hormon melatonin, který navozuje
spánek. Stáhněte topení. Není nic horšího
než přetopená místnost. Pokud venku nemrzne, klidně můžete spát při otevřeném
okně. Lidé, kteří spí při teplotě 19 stupňů,
spalují během spánku až dvojnásobně
více tuků. Nižší teplota nutí tělo spotřebovávat energii pro své zahřátí, a tak za noc
můžete spálit až o 7 procent více tuku. Nadále je vědecky dokázáno, že některé vůně
ovlivňují chuť k jídlu. Právě máta má tu
moc, že snižuje apetit. Některé studie uvádí, že lidé, kteří přivoněli každé dvě hodiny
k mátě, zhubli o dvě kila za měsíc. Dejte
do ložnice vonné svíčky nebo vonnou lampičku. Povlečení vyperte ve voňavé aviváži.
Podobný efekt jako máta má i vanilka, zelené jablko či banán. Chcete-li se kvalitně
vyspat, odstraňte z místnosti veškerá elektronická zařízení, popřípadě je vypněte,
platí to i pro modré světlo z monitoru počítače, tabletu nebo mobilu. I pouhý digitální
budík ruší produkci melatoninu a narušuje
klidný spánek. Sledování televize dlouho
do noci má stejný neblahý vliv na náš spánek, zejména na vyšší hladinu cukru v krvi.
Mobilní telefon nechávejte v jiné místnosti. Toto jsou hubnoucí metody německého
vědce pana Detlefa Papeho.

Nedostatek spánku a hubnutí. Lidé, kteří
méně spí více přibývají na váze. Vědecké
výzkumy prokázaly, že při nedostatečném
spánku, tedy méně než šest až sedm hodin, se narušuje hormonální rovnováha
v těle. Pokud málo spíme, klesá hladina
leptinu, což nakonec způsobí, že po jídle
nemáte pocit sytosti. Ten pak ovlivňuje
potřebu více jíst. Saháme pak nevědomky
po kalorickém jídle, jako je například pečivo, koláče, těstoviny a různé sladkosti.

Svou podstatu zdravého spánku mají i světelné signály. Je to nácvik svícení. Není
důležité, jestli se jedná o krátké či dlouhé
svícení, ani o intenzitu světla, nýbrž o posunutí našeho časového obzoru. Maximální dosažitelný posun lidských hodin je
mezi 15 až 30 minutami, což znamená nucené probouzení a usínání, které se učíme
k pravidelnému usínání a probouzení. Rozsvítit, zhasnout, rozsvítit, zhasnout na pár
sekund během noci. Metoda je náročná
a způsobuje setrvačnost. Proto na závěr
uvádím citát českého spisovatele Jaroslava Putíka: „Má-li kdo velké starosti, učiní
nejlépe, když jde spát. Ve spánku splývá duše s nekonečnem a tam se všechny
trampoty rozplývají v nic.“

Jak vytěžit ve spánku proces hubnutí? Tato
představa je velice lákavá. Navíc je to jediná
doba, kdy potravu opravdu nepřijímáme,

Klára Vtelenská, sestra
Neurologické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

www.kzcr.eu

Setkání z projektu Salzburských lékařských seminářů

Nemocnice Most

V rezidenci rakouského velvyslance
dr. Alexandera Grubmayera v ČR proběhlo 22. května setkání lékařů z projektu Salzburských lékařských seminářů,
na kterém spolupracuje také Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Na slavnostním setkání vystoupila ředitelka VDV
Mgr. Monika Granja a koordinátorka projektu Marie Teichmann-Aulitzky.
Této slavnostní recepce se zúčastnili také
lékaři dětského a dorostového oddělení
v Mostě – prim. MUDr. Marie Váchová jako
účastník semináře Pediatric Emergency

Setkání v rezidenci rakouského velvyslance

Care v lednu 2018 a MUDr. Jiří Kuneš jako
dlouhodobý spolupracovník Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Projekt
Salzburské lékařské semináře nabízející
lékařům unikátní formu postgraduálního

vzdělávání funguje pod záštitou nadace
The American Austrian Foundation a je
převážně financován rakouskou vládou
a Open Society Fund. Seminářů se účastní lékaři z více jak 100 zemí Evropy, Asie,
Afriky a Jižní Ameriky. Výbor dobré vůle je
od roku 2000 koordinátorem tohoto projektu pro ČR a každoročně vysílá do Salzburku zhruba 70 lékařů. Na seminářích
přednášejí špičkoví odborníci.
prim. MUDr. Marie Váchová
Dětské a dorostové oddělení
Nemocnice Most, o. z.

23. ročník Rallye Rejvíz i za účasti posádky MNUL

Masarykova nemocnice

Ve dnech 23.–26. 5. 2019 se konal
již 23. ročník známé odborné soutěže
RZP/RLP Rallye Rejvíz. Jedná se o mezinárodní odborné metodické zaměstnání
a soutěž pro posádky zdravotnických záchranných služeb, která se koná každoročně v malebných Jeseníkách v katastru obcí
Kouty nad Desnou, Loučná nad Desnou
a Velké Losiny.
Vlastní soutěž imituje dvacetičtyřhodinovou směnu RZP/RLP, ve které jednotlivé
posádky plní úkoly – simulované situace
vyžadující zásah záchranné jednotky. Ty si
pak soutěžní formou prověřují, porovnávají
a procvičují koordinaci své práce a odborné schopnosti jednotlivých členů posádky.

k pacientovi. Část úkolů je společných s prvosledovými hlídkami Policie ČR.

Rallye Rejvíz se zúčastnila i posádka z Ústí

Vlastní soutěž má několik kategorií, některé jsou zaměřené na schopnost rychlého rozhodování v život ohrožujících
situacích, jiné naopak cílí na pečlivě odebranou anamnézu a empatický přístup

V tomto roce bylo připraveno 7 denních
a 2 noční úkoly, které řešilo 72 zdravotnických týmů z 18 zemí. Letos se této soutěže
zúčastnila i posádka Masarykovy nemocnice (MNUL) ve složení MUDr. Barbora Mironidisová (infekce MNUL), MUDr. Lenka
Nerglová (infekce MNUL), MUDr. Jana Pazderková (infekce MNUL) a MUDr. Michal
Vaňkát (KARIM VFN Praha), a to jako RLP
– free style. Tato čtveřice obsadila skvělé
8. místo z 22 národních RLP posádek.
Mgr. Lenka Nerglová
Infekční oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Krajská zdravotní, a. s.,
zve všechny příznivce golfu
z řad zaměstnanců svých
nemocnic a partnerů turnaje

na 2. benefiční golfový turnaj
Krajská zdravotní OPEN, jehož výtěžek bude
věnován ve prospěch Nemocnice Chomutov, o. z.
Sobota 10. 8. 2019, společný start od 10.00 h na golfovém hřišti GOLF RESORT BITOZEVES,
Bitozeves 12, Louny (23 km z Nemocnice Chomutov)
Hrací systém je 18 jamek, Stableford s vyrovnáním a úpravou HCP.
Vložené soutěže - Longest drive a Nearest to pin.
PARTNEŘI:

Přihlášení: www.cgf.cz
nebo na: eva.urbanova@kzcr.eu (nejpozději do 4. 8. 2019)

Organizační oddělení, Krajská zdravotní, a.s.,
tel.: +420 477 114 105, e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

19

7/19

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

Krajská zdravotní uspořádala již posedmnácté odbornou
konferenci Perinatologické dny Ústeckého kraje

Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

Masarykova nemocnice

13. 9. 2019
3. 10. 2019
10. 10. 2019
11. 10. 2019
31. 10. – 2. 11. 2019

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala
odbornou konferenci 17. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Akce proběhla
13.–14. června 2019 v hotelu Ostrov
u Tisé na Ústecku. Záštitu nad konferencí
převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Josef Liehne.

Konference se tradičně zabývala hodnocením výsledků perinatologické péče v regionu za předchozí rok. Celkově lze dosažené výsledky hodnotit jako průměrné, kdy
nemocniční péče je na vysoké úrovni, ale
nedaří se v kraji snížit mrtvorozenost, která je oproti celorepublikovému průměru
dvojnásobná. Letošním nosným tématem
konference bylo hodnocení způsobu vedení porodu a jeho vliv na novorozence.
Konference se zabývala vaginálním vedením porodu koncem pánevním, indukcí
porodu a jejím vlivem na časnou poporodní adaptaci novorozence a velmi aktuální
problematikou snižování frekvence císařského řezu. V závěru konference zazněl
apel na zintenzivnění erudice zvláště mladých lékařů v ukončování porodu extrakčními porodnickými operacemi.
„Letošní konference ukázala, že porodnická oddělení v kraji drží vysokou úroveň porodnické a neonatologické péče. Znovu odhalila problémy, se kterými se v Ústeckém
kraji musíme potýkat: vysoký podíl předčasných porodů a mrtvorozenost. Potěšila vysoká úroveň jednotlivých příspěvků
a pozitivní ohlas účastníků konference,“
zhodnotil sedmnácté perinatologické dny,
letos se stovkou účastníků, doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Každé neformální setkání porodníků
s neonatology je užitečné, a hlavně porodníkům poskytuje nezbytnou zpětnou
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Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Zámek Děčín
UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
UJEP Kampus, Ústí nad Labem

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

Supervize pomáhá dobrovolníkům s předáváním zkušeností

Nemocnice Most

Perinatologické dny Ústeckého kraje se konaly v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku

MUDr. Ing. Martin Pánek

vazbu. Konferenci v tomto ohledu hodnotím jako úspěšnou,“ uvedl MUDr. Patrik
Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické
kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
„Obecně lze konstatovat na základě předložených perinatologických ukazatelů
a výsledků předložených jednotlivými porodnickými zařízeními v kraji, že pokračuje trend snižování frekvence císařského
řezu. Na rozdíl od celorepublikových čísel,
kde porodnost lehce stoupla, v Ústeckém
kraji porodnost v loňském roce o více než
1 000 dětí klesla,“ řekla MUDr. Blanka
Vavřinková, CSc., krajský perinatolog Ústeckého kraje, lékařka Gynekologicko-porodnické kliniky Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem. „Úkolem do budoucna
bude udržet činnost a úroveň poskytované
péče především v obou perinatologických
centrech v Ústeckém kraji. Díky evropským
dotacím budou obě centra přístrojově
na další roky dobře vybavena, ale bez doplňování a výchovy erudovaných odborníků to bude obtížné,“ přidal své hodnocení
dvoudenní akce MUDr. Pavel Gerych, vedoucí ústeckého perinatologického centra,
lékař gynekologicko-porodnické kliniky.

Dvakrát ročně mají dobrovolníci možnost
zúčastnit se supervize, kde mohou probrat
veškerá témata týkající se dobrovolnické
činnosti.
Letošní supervize proběhla 19. 6. 2019
a vedl ji lektor, konzultant a průvodce pro
sociální služby pan Mgr. Jan Panocha.
Na setkání dorazilo pět dobrovolníků, mezi
230x152.ai 1 14.2.2017 22:45:14
nimiž byli
i dva „nováčci“.

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších
výsledků na světě. Lékařští specialisté
jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější
nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod
1 000 gramů přes 50 % úspěšně vrátit,
vesměs bez většího hendikepu, do života.
V České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má společnost Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí
nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce
specializované péče, jejichž prostřednictvím zdravotníci poskytují komplexní péči
o nejzávažnější stavy během těhotenství,
porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum
má přesah do Libereckého kraje, mostecké
na Lounsko a do Karlovarského kraje.

placená inzerce

Témata příspěvků zastupovala všechny
zdravotnické obory, s nimiž se můžeme
v perinatologii setkat. Přednášky byly
po oba dny rozděleny do bloků. Konference měla čtyři odborné garanty.

Slámův ORL den
7. Děčínský den komplexní interní péče
Jerieho kardio den
30. Ústecký oftalmologický den
XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky

místo konání

Dobrovolníci diskutovali o různých tématech, která je zajímala, předávali si zkušenosti a přicházeli s novými nápady.
Během supervize si mohli dobrovolníci
promluvit o všem, co je zajímá nebo trápí
a také se poznali mezi sebou. Proto jsou
tato sezení velmi přínosná.
Setkání dobrovolníků v Diakonii

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

Marie Bertelová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků
Nemocnice Most, o. z.

ZE ZEMĚ
DO VANY
JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

C

M

Y

CM

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK
38°C

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.
JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

MY

CY

KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM

CMY

K

411°C
4
°C

TEPLICKÝ
RYOLIT

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ
45.7
45
.7°C
7°C
C

DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA.

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

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

Hyabak 0,15% gtt. 10ml
◊ umělé slzy s aktivní ochranou před
UVb zářením
◊ Hyabak vyrovnává osmotickou nerovnováhu a zlepšuje symptomy
syndromu suchého oka
◊ bez konzervačních látek a vhodné
pro nositele kontaktních čoček
◊ pro všechny, kteří vyzkoušeli více
umělých slz a stále nejsou spokojeni

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA

Zdravotnický prostředek.

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml

1. 7. — 30. 9. 2019

Fenistil gel 30g

Léčivý přípravek s účinnou látkou dimetindeni maleas.
K vnějšímu užití.

V nabídce také
Fenistil gel 50g

284,-

Imodium

®

229,-

159,-

Léčivý přípravek s obsahem bezzárodkového koncentrátu Escherichiae coli metabolita, Enterococci faecalis metabolita, Lactobacilli acidophili metabolita a Lactobacilli
helvetici metabolita. K vnitřnímu užití.

Léčivý přípravek s účinnou látkou loperamidi hydrochloridum.
K vnitřnímu užití. Reklama na léčivý přípravek.

V nabídce také
Imodium® 8 tvrdých tobolek
Imodium® Rapid 2mg, 6 tablet
dispergovatelných v ústech

112,-

89,-

107,-

89,-

149,-

Panthenol spray 130g
◊ podpora hojení kůže a sliznic
◊ při zánětu kůže vyvolaných slunečním
zářením
◊ i pro děti všech věkových skupin
◊ bezkontaktní aplikace, chladí

Léčivý přípravek s účinnou látkou dexpanthenolum.
K vnějšímu užití.

187,-

Duphalac 500ml

V nabídce také
Duphalac 200ml

22
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105,-

79,-

Neocide spray

99,178,-

V nabídce také
Hemagel 5g
Hemagel 30g

149,519,-

◊ 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
◊ ochranná BIO-SUPPORTTM technologie - vyšší stupeň
ochrany probiotických bakterií od výroby, po dobu skladování výrobku i během trávení
Doplněk stravy.

V nabídce také
Swiss Naturevia Laktobacily 5 33cps. 248,Swiss Naturevia Laktobacily 5 15cps. 145,-

199,119,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

339,428,-

159,206,-

◊ 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.

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

DĚČÍN

Děčín

Teplice Ústí nad Labem

119,69,86,-

www.kzcr.eu
10.7.2019 14:35:57

249,311,-

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

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

139,219,-

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

Most

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

175,272,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Chomutov

www.kzcr.eu

50ml

◊ roztok pro čištění pokožky celého těla,
dutiny ústní a zevní intimní hygienu
◊ brání množení bakterií, odstraňuje
nečistoty, udržuje hygienickou čistotu
◊ nepálí a nebarví

Kosmetický přípravek.

189,670,-

vag.sol.5x140ml

155,-

◊ léčí zácpu u dětí i dospělých
◊ změkčuje stolici, může být též prospěšný při hemoroidech, po zákroku
na tlustém střevě nebo konečníku
◊ přispívá k rovnováze střevní
mikroflóry

Léčivý přípravek s účinnou látkou lactulosum.
K vnitřnímu užití.

159,200,-

◊ rychlá a účinná léčba průjmu
◊ k léčbě akutního a chronického
průjmu
◊ neovlivňuje přirozenou střevní
mikroflóru

265,-

Zdravotnický prostředek.

66cps.

◊ obnovuje přirozené prostředí ve střevě,
čímž přispívá k rychlé úpravě narušené
mikrobiální rovnováhy

198,-

20 tvrdých tobolek

149,-

◊ komplexní balíček k rychlému
ošetření drobných poranění
v domácnosti, jako jsou odřeniny, popáleniny, řezné rány
a puchýře
◊ zabraňuje tvorbě strupů
a zlepšuje vzhled jizvy
◊ balení obsahuje HemaGel
5 g a 3 kusy průhledných,
voděodolných fólií

Swiss NatureVia Laktobacily 5 Rosalgin Easy 140mg

Hylak forte 100ml

◊ rychlá a účinná úleva od svědivé
podrážděné pokožky různého původu: svědivá vyrážka, poštípání
hmyzem, spálení od slunce, povrchové popáleniny, kopřivka
◊ forma gelu má chladivý účinek

186,-

209,-

Hemagel První pomoc

CHOMUTOV

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

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

Nabídka platí od 1. 7. do 30. 9. 2019 nebo do vyprodání zásob. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Dávkování
léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro
které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme
Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí údaji uvedenými
na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách (může
být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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PŘIJMEME SESTRY
PRO SMĚNNÝ I AMBULANTNÍ PROVOZ,
PLNÝ I ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Kontakt: martina.placatova@kzcr.eu

www.kzcr.eu

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

