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rok 2019 je pro Krajskou zdravotní, a. s., dalším obdobím
navazujícím na předchozí léta, kdy se největšímu poskytovateli zdravotní péče v regionu dařilo významně investovat
– s finanční podporou Ústeckého kraje a s důsledným využíváním dotačních titulů – do obnovy a modernizace každé
z pěti nemocnic. Výsledek hospodaření společnosti za první
půlrok naznačuje, že i s tím závěrečným bychom mohli být spokojeni. To by jen
potvrdilo udržení pozitivního trendu, který se nám podařilo nastartovat před pěti
lety.
V září si připomeneme již 12 let od vzniku Krajské zdravotní, a. s., která dnes patří
mezi nejstabilnější firmy v České republice. To nás velmi těší, ale pochopitelně
i zavazuje. Můžeme se pochlubit špičkovými pracovišti, mezi něž řadíme například centrum robotické chirurgie. První roboticky asistovanou operaci specialisté
v ústecké Masarykově nemocnici provedli před 11 lety, v srpnu 2008.
Základním cílem je zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro obyvatele
Ústeckého kraje. Mohu ujistit, že vedení společnosti Krajská zdravotní dělá maximum pro to, abychom po rozšíření segmentu služeb v loňském roce o kardiochirurgii a návazně kardioanesteziologii uspěli ve snaze získat statut centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. Postupně se daří navyšovat
počet úspěšných kardiochirurgických operací. Tým, který se neustále zdokonaluje, přichází s novými typy zákroků, rozšiřuje jejich portfolio. Naším dalším cílem
je vybudování nového pavilonu pro Kardiocentrum Krajské zdravotní v ústecké
Masarykově nemocnici. Se stavbou chceme začít ještě v letošním roce.
Pavilon pro centrální operační sály a centrální sterilizaci v Teplicích je naproti
tomu těsně před dokončením. Platí i to, že nové operační sály včetně moderních
urgentních příjmů vybudujeme v nemocnicích, kde zdravotnické pracoviště se zaměřením emergency dosud chybí. Výstavbu těchto zcela nových objektů připravujeme v Děčíně a Chomutově. Chceme završit projekt zprovoznění vysoce specializovaných pracovišť magnetické rezonance ve všech pěti našich nemocnicích
jejich vybudováním v Děčíně a Mostě. Dokončili jsme výstavbu oddělení lůžkové
rehabilitace v areálu Oddělení následné péče Nemocnice Most v Zahražanech,
v mostecké nemocnici chystáme dosud chybějící iktové centrum. V Chomutově
nás čeká realizace přístavby objektu dialýzy a revitalizace obvodového pláště
budovy H. Výčet těchto nejdůležitějších investičních akcí ale můžeme doplnit
mnohem delším seznamem revitalizací, úprav či modernizací, které v každé z pěti
nemocnic Krajská zdravotní, a. s., v současnosti realizuje.
Pro obyvatele Ústeckého kraje a pacienty jsou to – věřím – dobré zprávy. Budeme
se snažit, aby jich bylo ještě víc.
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Sazba a grafická úprava:
Středisko komunikace KZ, a. s.
Design a zajištění tisku:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie pořízeny zaměstnanci KZ, a. s.,
a použity z archivů jednotlivých nemocnic
společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.
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Krajská zdravotní, a. s.
a rekonstruovat jednotlivá oddělení svých
zdravotnických zařízení i celé nemocniční
pavilony. Nejdůležitější investiční akce
Krajské zdravotní, a. s., v současnosti připomněl v úvodním slově předseda představenstva Ing. Jiří Novák.
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP
SE PŘESTĚHUJE DO AREÁLU NEMOCNICE

Předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (vlevo)
a generální ředitel společnosti Ing. Petr
Fiala s certifikátem potvrzujícím umístění KZ
v žebříčku Czech Top 100

Areál V Podhájí, kde sídlí centrum vysoce
specializované onkologické péče pro dospělé.
Areál sídlící nedaleko ústecké nemocnice
prošel v posledních letech významnou
rekonstrukcí. Součástí je i nová lékárna

Krajská zdravotní, a. s., má za sebou již 12 let činnosti. Vznikla 1. září 2007 transformací
pěti nemocnic do jednoho celku. Společnost je v současnosti jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.
O jejím vytvoření rozhodlo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje, které je jediným akcionářem. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje. Pět nemocnic,
spadajících v době před transformací coby
samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici
Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad
Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici
Most a Nemocnici Chomutov.

kraji. Nově tak vzniklo unikátní zdravotnické zařízení, jehož prostřednictvím je
pro občany Ústeckého kraje zajišťována
dostupná, a přitom maximálně efektivní
a hospodárná síť, poskytující zdravotní
péči, která svou kvalitou odpovídá nejmodernějším trendům v medicíně.
V posledních letech se daří vedení a managementu společnosti – díky jasné vizi
a postupnému naplňování cílů, za výrazné
podpory Ústeckého kraje a dotačních prostředků hlavně z evropských fondů – masivně obměňovat přístrojovou techniku

Krajská zdravotní, a. s., může dlouhodobě
stavět na spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a její Fakultou zdravotnických studií. V ústecké Masarykově
nemocnici má s univerzitou již 11 společných klinik a partnerství ještě výrazně prohloubí výstavba nového sídla fakulty přímo
v areálu nemocnice.
Krajská zdravotní, a. s., klade velký důraz na odměňování svých zaměstnanců.
V roce 2019 došlo k nárůstu osobních nákladů zaměstnanců v nelékařských zdravotnických profesích oproti předchozímu
roku o 9,7 %, tedy o 392 miliony korun.
Základní kapitál Krajské zdravotní, a. s., má
hodnotu 5 273 828 000 Kč. V roce 2019 je
předpokládán obrat ve výši 7,75 miliardy Kč. Se základními údaji o společnosti
včetně počtu zaměstnanců a lůžek v každé z pěti nemocnic se můžete seznámit
na další straně.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Od 1. 9. 2015 se sloučily s Krajskou zdravotní, a. s., také bývalé Nemocnice následné péče v Ryjicích a Zahražanech a stala
se z nich nově oddělení následné péče.
Oddělení následné péče Ryjice spadá pod
Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem,
Oddělení následné péče Zahražany spadá
pod Nemocnici Most.
NEMOCNICE TVOŘÍ PÁTEŘNÍ OSU
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Transformací
nemocnic bylo rozhodnuto o významné
změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v Ústeckém

Krajská zdravotní usiluje o statut centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče
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KAPITÁL A OBRAT KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Základní kapitál má hodnotu 5 273 828 000 Kč.
V roce 2019 je předpokládán obrat ve výši 7 750 mil. Kč, k 30. 6. 2019
obrat činil 3 939,88 mil. Kč.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s., MÁ CELKEM 7 061 ZAMĚSTNANCŮ
Nemocnice Děčín, o. z. – 707 zaměstnanců, z toho 94 lékařů, 3 farmaceuti, 258 sester a 193 ostatních zdravotnických pracovníků. Ostatní
pracovníci patří do tzv. obslužných procesů.
Stavba pavilonu pro magnetickou rezonanci v Děčíně

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – 2 804 zaměstnanců, z toho 431 lékařů a zubních lékařů, 17 farmaceutů, 1 052 sester
a 828 ostatních zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří
do tzv. obslužných procesů.

Krajská zdravotní si připomíná 11 let od první roboticky
asistované operace v ústecké nemocnici

Masarykova nemocnice

Celkem 3 255 chirurgických výkonů s asistencí robotického systému (k 22. 7. 2019)
za 11 let své existence má Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KURCH). Právě v těchto dnech si připomínáme zahájení činnosti tohoto špičkového pracoviště před
jedenácti lety. První roboticky asistovaná operace, jíž byla resekce tumoru ledviny, se
uskutečnila 19. 8. 2008. Od roku 2011 zde rovněž funguje školicí centrum, ve kterém se
učí operovat s robotem lékaři z celé střední a východní Evropy.

onemocnění ledvin, anatomické anomálie
močových cest a radikální cystektomie –
operace močového měchýře pro pokročilý
nádor. V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace tlustého střeva pro karcinom (nízká resekce rekta) a žaludku. Tým
ORL provádí operace kořene jazyka. Gynekologové robota používají při radikálních
hysterektomiích, tedy operacích dělohy
pro nádor.

Nemocnice Teplice, o. z. – 1 056 zaměstnanců, z toho 146 lékařů,
7 farmaceutů, 406 sester a 281 ostatních zdravotnických pracovníků.
Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů.

CRCH má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy.
Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy
da Vinci. V květnu roku 2015 je nahradil
nejmodernější robot série da Vinci čtvrté
generace s typovým označením Xi, první
nejen v České republice, ale také ve střední Evropě.

Nemocnice Most, o. z. – 1 357 zaměstnanců, z toho 177 lékařů, 7 farmaceutů, 512 sester a 366 ostatních zdravotnických pracovníků.
Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů.
Nemocnice Chomutov, o. z. – 964 zaměstnanců, z toho 125 lékařů,
6 farmaceutů, 382 sester a 241 ostatních zdravotnických pracovníků.
Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů.

POČTY PRIMARIÁTŮ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Stavbu centrálních operačních sálů v teplické nemocnici
si letos osobně prohlédl i náměstek ministra zdravotnictví
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (uprostřed)

Krajská zdravotní, a. s., má k 30. 6. 2019 celkem 133 primariátů.
Nemocnice Děčín, o. z. – 14 primariátů
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – 49 primariátů
Nemocnice Teplice, o. z. – 23 primariátů
Nemocnice Most, o. z. – 27 primariátů
Nemocnice Chomutov, o. z. – 20 primariátů

LŮŽKA V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Významnou investiční akcí je i nákup nových sanitních
vozů. Na snímku zatím poslední pořízené sanitky
v Nemocnici Chomutov.

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., disponují celkem 3 238 lůžky,
z toho je 2 478 lůžek akutní péče, 311 tzv. jipových lůžek a 184 lůžek následné péče, ke kterým od 1. 9. 2015 přibylo dalších 228 lůžek následné péče v souvislosti se sloučením bývalých NNP v Mostě
a Ryjicích, a od roku 2017 – 27 lůžek NIP a DIOP v Mostě + 10 lůžek
následné péče DIOP Ryjice – JIP – od října 2017.
Nemocnice Děčín, o. z. – celkem 308 lůžek, z toho 259 lůžek akutní
péče, 27 tzv. jipových lůžek a 22 lůžek následné péče.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – celkem 1 261 lůžek,
z toho 984 lůžek akutní péče, 122 tzv. jipových lůžek, 30 lůžek následné péče a 115 lůžek následné péče Ryjice, 10 lůžek následná péče
DIOP Ryjice – JIP.
Nemocnice Teplice, o. z. – celkem 478 lůžek, z toho 376 lůžek akutní
péče, 51 tzv. jipových lůžek a 51 lůžek následné péče.
Nemocnice Most, o. z. – celkem 733 lůžek, z toho 528 lůžek akutní
péče, 65 tzv. jipových lůžek a 113 lůžek následné péče v Zahražanech
a 27 lůžek NIP a DIOP.
Nemocnice Chomutov, o. z. – celkem 458 lůžek, z toho 331 lůžek akutní péče, 46 tzv. jipových lůžek a 81 lůžek následné péče.

Nová angiolinka v Nemocnici Most
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V roce 2016 pořídila Krajská zdravotní, a. s., pro CRCH operační stůl Trumpf
TruSystem 7000dV, v té době byl jediný
v ČR, za bezmála dva miliony korun. Trumpf TruSystem 7000dV je unikátní svým
přímým propojením přímo s robotickým
systémem da Vinci Xi. V roce 2017 byla
prezentována novinka – zavedení metody
Single Site, tzn. provedení operace pouze
jedním vstupem do pacienta – jizva o délce 20–25 mm.

Přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D., (uprostřed) při jedné z robotických operací

„Za posledních 11 let udělala robotika
v České republice velký pokrok, i když nejde o tak velký skok jako ve světě. Po našich
prvních krůčcích a vzniku našeho školicího
centra se v posledních třech letech podařilo prolomit onu křivku průniků robotických
systémů do České republiky. Proto vzniklo
další velké robotické centrum například
v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde
ho zakládal náš žák prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., s doc. MUDr. Ladislavem Jarolímem, CSc. Robotické systémy již mají i další fakultní nemocnice – v Hradci Králové,
Českých Budějovicích – a chystá se vznik
dalších center, jejichž odborníci se u nás
školí, jako například v Plzni. To dokumentuje masivní nástup robotické chirurgie
v České republice,“ říká MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta KURCH a vedoucí ústeckého CRCH.
„My jsme měli to obrovské štěstí, že jsme
na začátku tu příležitost dostali. V době,
kdy se robotické systémy teprve začaly
na trhu objevovat. A tomu odpovídá i nárůst počtu našich výkonů, protože největší pojišťovna se v posledních dvou letech
postavila vstřícněji a rozšiřuje spektrum
výkonů hrazených z veřejného zdravotního
pojištění. Očekávám, že spektrum se bude
rozšiřovat a naše kapacita dál růst zapojením dalších typů operací,“ je optimistický
přednosta Schraml.

Robotická chirurgie znamená minimálně
invazivní chirurgickou metodu, vhodnou
pro operace v dutině břišní, hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu
v rámci ORL, zejména všude tam, kam
je z anatomických příčin obtížný přístup
při otevřené, případně i laparoskopické
metodě.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Ve spektru indikací dominuje urologie.
Nejčastější operací je roboticky asistovaná radikální prostatektomie (dVP). Dalšími indikacemi, při kterých se používá
robotický systém da Vinci, jsou nádorová
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Členové Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
si prohlédli zrekonstruovaná pracoviště

Nemocnice Most

„Jsem velmi rád, že jsme kolegům, členům
Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje měli možnost ukázat přímo
na místě, jak pokračuje postupná obnova
nemocnice, kterou vedení společnosti nastartovalo před pěti lety. Sami se přesvědčili, jak investiční finanční podporu Ústeckého kraje největší poskytovatel zdravotní
péče konkrétně zde v Mostě využívá. Jsme
za ni rádi a děkujeme za ni,“ řekl Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva KZ.

Prezentace investičních akcí pro členy Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje

Prezentaci v letošním roce dokončených investičních akcí v areálu Nemocnice Most, o. z.,
připravila pro členy Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s. (KZ). V pondělí 22. července jí předcházelo jednání výboru, jehož členy jsou
i předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, právě
ve druhé největší nemocnici KZ. Revitalizovanými prostory chirurgických ambulancí,
přemístěného neurologického oddělení a nově zřízené lůžkové rehabilitace na oddělení
následné péče v Zahražanech je provedli primáři MUDr. František Janů, MUDr. Stanislav
Slavík, MUDr. Tomáš Zelenka a hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Šárka Gregušová.
ZŘÍZENÍ ODDĚLENÍ REHABILITACE
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE ZAHRAŽANY II.
Na základě rozhodnutí vedení společnosti umístit oddělení lůžkové rehabilitace
Nemocnice Most, o. z., do objektu ONP
Zahražany byla v souladu s legislativními
požadavky a provozními požadavky zdravotnického úseku nejprve zpracována studie proveditelnosti. Celkově přibylo 29 lůžek oddělení rehabilitace.
Při rekonstrukci byly provedeny nové kompletní rozvody elektro, vody, kanalizace,
vzduchotechniky a vytápění. Dále byly
zhotoveny nové omítky, obklady, podlahy,

dlažby a nová výmalba. Nová vodoléčba je
vybavena novými masážními vanami, dále
je zde Kneipův chodník a závěsné zařízení
pro manipulaci s nechodícími klienty.
Zhotovitel: Metall Quatro, s.r.o.
Termín dokončení: 31. 5. 2019
Cena díla: 25 301 764,07 Kč včetně DPH
Investiční akci financovala Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů. Pro vybavení
rekonstruovaných prostor oddělení rehabilitace má Krajská zdravotní, a. s., vyčleněnu částku 750 000 Kč včetně DPH. Nákup
drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) se nyní připravuje.

„Je třeba zdůraznit, že představenstvo
a management ve finančních plánech každý rok pamatuje na obnovu budov, oddělení a modernizaci zdravotnické techniky
v každé z pěti svých nemocnic. A to považuji za nesmírně důležité. Kontinuální finanční investiční podpora Ústeckého kraje
umožňuje držet vysoké tempo a velký rozsah investičních akcí. Bez ní by to nebylo
možné,“ vysvětlil Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ, který se ujal prezentace členům
finančního výboru.
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ ČÁSTI
CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ
(BUDOVA A – POLIKLINIKA, 3. NP)
Předmětem byly úpravy části 3. NP pavilonu A v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z. – chirurgického oddělení.
Kompletní rekonstrukce prostor představovala výměnu všech dveřních křídel včetně zárubní, úplné odstranění nášlapných
ploch – nové podlahy. Došlo k výměně
stávajících podhledů, provedení veškerých
finálních povrchů stěn a stropů, k výměně
všech stávajících zařizovacích předmětů (umývadla, WC). Instalovány byly nové
elektrorozvody včetně svítidel. Součástí

Primář MUDr. František Janů

rekonstrukce rovněž bylo vytvoření recepce pro příjem pacientů a zřízení nového
zákrokového sálku.
Zhotovitel: Allkon s.r.o.
Termín dokončení: 3. 6. 2019
Cena díla: 11 567 022,09 Kč včetně DPH
Investiční akce byla podpořena Ústeckým
krajem (SOHZ 2018).
Pro vybavení zrekonstruovaných prostor
ambulantní části chirurgického oddělení Krajská zdravotní, a. s., realizovala
z vlastních zdrojů nákup DDHM ve výši
500 000 Kč včetně DPH.
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Vodoléčba má masážní vany, Kneipův chodník a závěsné zařízení pro manipulaci s klienty

www.kzcr.eu

REKONSTRUKCE NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE
MOST, o. z. (BUDOVA B, 8. NP)
V souvislosti se sloučením ortopedie došlo
k rekonstrukci dosud nevyužívaných prostor v 8. NP budovy B, do kterých byl nově
umístěn neurologický komplement, čímž
byly uvolněny prostory pro sloučení stanic
oddělení ortopedie. Kompletní rekonstrukce prostor představovala výměnu všech
dveřních křídel včetně zárubní, úplné odstranění nášlapných ploch – nové podlahy. Došlo k výměně stávajících podhledů,
ke zhotovení veškerých finálních povrchů
stěn a stropů, k výměně všech stávajících

Budujeme nová pracoviště

Zrekonstruované sociální zařízení na oddělení
rehabilitace v pavilonu T

S postupem probíhajících stavebních prací
v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., se seznámili předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing.
Jiří Novák a generální ředitel společnosti
Ing. Petr Fiala.

Prohlídka technického zázemí v Zahražanech

Zrekonstruovaná chodba neurologie

Při prohlídce pavilonu T si Ing. Jiří Novák a
Ing. Petr Fiala prohlédli nedávno zahájené
práce na zřízení oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) a centra chronické bolesti ve 4. NP. Dále zkontrolovali
dokončenou výstavbu evakuačního výtahu

Zprava: Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Fiala a Jan
Vágner z odboru investic a obnovy majetku

a finišující realizaci stavebních prací spojených s požárně-bezpečnostním řešením
budovy T.
Další z probíhajících investičních akcí je
Rekonstrukce stanice větších dětí v budově D, kde se jedná o kompletní rekonstrukci a modernizaci včetně úpravy dispozic,
vestavba a rekonstrukce hygienických
zázemí, oprava povrchů, nové rozvody
mediplynů a vzduchotechniky a výměna
osvětlení.

Nový zákrokový sálek chirurgie

zařizovacích předmětů (umývadla, WC). Instalovány byly nové elektrorozvody včetně
svítidel. Součástí rekonstrukce bylo vybudování zázemí pro zdravotnický personál
– komplement (pracovny primáře, zástupce primáře, vrchní sestry a sester) a ambulantní část oddělení – vyšetřovny.
Zhotovitel: Allkon s.r.o.
Termín dokončení: 24. 6. 2019
Aktuální cena: 9 807 816,67 Kč vč. DPH
Investiční akce byla podpořena Ústeckým
krajem (SOHZ 2018).
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Masarykova nemocnice

Ing. Petr Fiala a vrchní sestra kardiochirurgie
Mgr. Regína Gavlasová, DiS.

V neposlední řadě prošly kontrolou i práce na zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické
jednotky. Tam dojde k vybudování jednoho standardního pokoje se třemi lůžky
a vlastním hygienickým zázemím, sesterny
– velínem s vlastní toaletou i kuchyňkou
a také pokoje intermediární péče se čtyřmi
lůžky (jedno lůžko izolované v samostatném boxu) včetně společného hygienického zázemí.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Centrum pro roztroušenou sklerózu (RS centrum)

Nutriční poradna

Nemocnice Teplice

Symbol RS centra předal primářce MUDr. Martě Vachové ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
(uprostřed). Vpravo předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, vlevo generální ředitel Ing. Petr Fiala.

RS centrum v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice, o. z., je třetím největším centrem z 15 specializovaných pracovišť pro léčbu roztroušené sklerózy (RS) v ČR. Spádová
oblast sahá od Aše až po Jablonec nad Nisou. Vedoucí centra je primářka neurologického
oddělení teplické nemocnice MUDr. Marta Vachová. Očekáváme, že v nejbližších dnech
RS centrum obhájí statut centra vysoce specializované péče, který tak bude platit do roku
2024.
Kromě standardních neurologických kontrol a vyšetření dispenzarizovaných nemocných poskytuje RS centrum komplexní
lékařskou péči. Ambulantní cestou poskytuje také kompletní servis terapeuticky podávaných infuzí a léčí tak i téměř všechny
ataky, při kterých je nutné podat kortikoidy
nitrožilně.
Od roku 2011 jsou služby pacientům rozšířeny o speciální rehabilitační péči, kterou
zajišťují odborně vyškolené pracovnice –
fyzioterapeutky. Poskytovaná rehabilitační
péče je zaměřena a uzpůsobena speciálně
na rehabilitaci pacientů s roztroušenou
sklerózou. Kromě individuální rehabilitace
na neurofyziologickém podkladě, včetně
využívání Vojtovy metody, jsou pořádána
i skupinová cvičení.
Součástí týmu centra je i sociální pracovnice speciálně vyškolená v problematice
zaměstnávání zdravotně znevýhodněných
osob. Kromě řešení otázky pracovního
zařazení nemocných s RS, neboť více než
polovina centrem sledovaných a léčených
pacientů je plně pracující, pomáhá i v řešení otázky zajištění domácí péče a vybavení
kompenzačními pomůckami více postižených klientů.
RS centrum sleduje stále vyšší počet nemocných ze spádové oblasti. Je zapojeno
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do celostátního projektu ReMuS (registr
nemocných s roztroušenou sklerózou).
Celkově však sleduje již více než 1 700 pacientů s RS, z nichž je nyní 1 150 léčeno
biologickou léčbou. Zároveň se centrum
účastní klinických studií s novými léčivy
pro RS.
V rámci indikátorů kvality splňuje centrum
požadavky jak na ambulantně prováděné výkony včetně lumbálních punkcí, tak
i na procenta nemocných eskalovaných
na druhou linii léčby. V předchozích letech
se podařilo dovybavit pracoviště fyzioterapie RS centra novými pomůckami. Loni se
podařilo dokončit projekt na rozšíření a rekonstrukci centra, které tak tvoří moderní,
komplexní a uzavřený celek pro pacienty
s roztroušenou sklerózou.
Z finančního daru a kompenzace ceny
TP-Avenier jsou pacientům k dispozici i dva přístroje WalkAide od firmy
Help2move s.r.o. WalkAide je neurostimulátor pracující na principu funkční
elektrické stimulace. Byl vyvinutý proto,
aby pomáhal ke zlepšení chůze lidem postiženým „syndromem padající špičky“
způsobeným poškozením centrálního
nervového systému. Ke stimulaci příslušného nervu dochází pomocí nalepených
gelových elektrod v oblasti pod kolenem.
Elektrický impuls je pociťován jako lehké

zabrnění nebo zašimrání, které následně
zaktivuje svaly holeně a lýtka a chodidlo
se ohne v kotníku směrem nahoru. To vše
probíhá automaticky díky naprogramování přístroje přímo na chůzi pacienta.
Po schválení vhodnosti přístroje nejprve
vyškolený odborník (lékař/fyzioterapeut)
vyhledá u pacienta místo pro optimální stimulaci příslušného nervu. Elektrody, které
budou vysílat impulzy pro zvednutí špičky, se pak propojí s přístrojem WalkAide,
který se následně upevní manžetou pod
koleno. Poté se provede analýza průběhu
jednotlivých fází kroku a naprogramuje
se přístroj WalkAide každému pacientovi
přímo na míru. U nás toto provádí vyškolená fyzioterapeutka pro pacienty s RS, ale
přístroj lze použít i pro pacienty po cévní
mozkové příhodě.
Lékaři se i nadále podílejí na klinických
studiích s novými léky pro léčbu RS, a to
jak pro léčbu zabraňující aktivizaci nemoci, tak i symptomatickou. Studijní práce
RS centra přinesla nemocnici zisk několika
milionů korun. RS centrum se také podílí
na doškolování lékařů a sester. Pravidelně
jednou ročně pořádá konferenci pro spádovou oblast tří krajů (Ústecký, Liberecký
a Karlovarský kraj), týkající se roztroušené
sklerózy. Sestry i lékaři se aktivně podílejí na celostátních pacientských aktivitách
a konferencích, kde prezentují osvětové přednášky nejen v problematice RS.
Centrum se účastní i cvičebního maratonu MaRS. V letošním roce se zapojíme
i do předvánoční akce Běh s čelovkou.
redakce Infolistů

Nemocnice Most

Provoz nutriční poradny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., byl zahájen
1. ledna 2019. Poradna poskytuje odborné poradenství v oblasti léčebné výživy pro
ambulantní klienty na základě doporučení lékaře. Kromě nutričního poradenství, které
poskytují samostatně nutriční terapeuti, je nutriční poradna i ambulancí, kde ordinuje
MUDr. Kateřina Seidlová každou středu od 12.30 do 15.30 hodin.
Nutriční poradna se nachází v budově B
v 5. podlaží, v křídle diagnostiky, skládá
se z čekárny pro klienty a ambulance.
Telefonní kontakt:
pevná linka +420 476 173 541,
mobilní telefon +420 604 224 324.
V rámci ambulantní nutriční péče poskytujeme: vyhodnocení aktuálního výživového
stavu (analýza množství tělesného tuku,
tělesné vody, množství svalové hmoty, viscerálního tuku, hmotnosti kostí, výpočet
bazálního metabolismu a stanovení tzv.
metabolického věku), na základě zjištěných údajů vypracování individuálního jídelního plánu s přihlédnutím k aktuálnímu

zdravotnímu stavu, individuální výživové
poradenství při různých onemocněních,
zajišťujeme edukační materiály, poradenství v oblasti zdravé výživy, indikace
sippingu (enterální klinické výživy určené
k popíjení), sestavení vhodné kombinace
a dávkování enterální výživy, sledujeme
stav výživy klienta po propuštění do domácí péče v ambulantní péči a poskytujeme
mu potřebné konzultace.
Hospitalizovaným klientům je poskytována nutriční péče na základě zadání konzilia vyšetření přes NIS FONS, případně si
sami nutriční terapeuti vyhledávají klienty dle screeningového vyšetření „MUST“,
určeného k identifikaci klientů trpících

podvýživou, rizikem podvýživy (malnutrice) nebo obezitou.
V rámci klinické nutriční péče poskytujeme hospitalizovaným klientům: vyšetření
nutričním terapeutem, zhodnocení nutričního stavu, vypracování nutriční anamnézy, sestavení a realizace individuálního
výživového plánu během hospitalizace,
doporučení enterální výživy, edukaci a re
edukaci klienta, popřípadě jeho rodinných
příslušníků nebo zákonných zástupců.
Poskytujeme konzultace a výživové poradenství pro zaměstnance Nemocnice
Most, o. z., v rámci projektu Snižování nadváhy s KZ, a.s. Podílíme se na odborné praxi studentů VOŠ – nutriční terapeut.
Ke dni 4. července 2019 bylo v nutriční poradně evidováno 109 klientů.
Dana Klecanská, DiS. – nutriční terapeut
Nemocnice Most, o. z.

PODĚKOVÁNÍ ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE ZAHRAŽANY MOST
Vážení občané města Mostu, vážení zaměstnanci mostecké nemocnice a vedení Krajské zdravotní, a. s., chci vám všem sdělit
několik důležitých informací ze svého 7týdenního pobytu na oddělení následné péče na Zahražanech.
Po operaci kyčle a po týdenním pobytu v mostecké nemocnici, kde jsem si v žádném případě nemohl stěžovat na na práci lékařů,
sester i nižšího zdravotnického personálu, jsem byl převezen do dalšího zařízení Nemocnice Most, a to na Oddělení následné
péče (ONP) Zahražany. Prožil jsem zde 7 týdnů neuvěřitelné pohody. Kdo někdy na vlastní kůži zažil výměnu totální endoprotézy
kyčle (TEP), ví sám dobře, že každý pacient se třetí den po vyndání drénů z operační rány začíná stavět poprvé na berle a pokouší
se opatrně aspoň ze 30 % našlapovat na nemocnou nohu a vlastně se znovu učí chodit o berlích pod paží. Po šesti dnech pobytu
v nemocnici jsem byl převezen na ONP Zahražany do třetího patra na tzv. rehabilitaci. Tady jsem dostal již francouzské berle
a strávil tu týdny plné pohody.
Chci všem mostečákům, kteří stále roznášejí nepravdivé informace o staré „eldéence“ jako o současném ONP velice důrazně říci,
že sice nemohu porovnat dřívější LDN, avšak současné Oddělení následné péče Zahražany je na velmi špičkové úrovni. OPRAVDU! JE TO PROSTĚ TAK!
Chci zdůraznit skutečně vážně silně profesionální zdravotnické vedení ve třetím patře ONP = rehabilitace pod vedením lékařky
MUDr. Tettelbaumové, vrchní a staniční sestry a všech zdravotních sestřiček včetně nižšího zdravotnického personálu. Tahle
děvčata jsou 100% profesionálky, tvoří vlastně tu největší pohodu pacientům, a to svým entuziasmem, kvalitní prací, krásnými
úsměvy, vytvářením pohodové atmosféry a stálou optimistickou náladou. Díky těmto ženám zde na Zahražanech čas všem pacientům utíká neuvěřitelně rychle a fakt příjemně. Nutné je ale také dodat, že na každém pokoji i chodbách je stále čisto díky
kvalitním uklízečkám.
Třetí patro je zasvěcené rehabilitaci. Pro mě tato rehabilitace byl jeden velký ÚŽAS. Tak skvělou rehabilitaci, jakou jsem zažil
na ONP Zahražany jsem opravdu ještě nikde nezažil! Nemám sklony k přehánění a jako bývalý sportovec jsem vážně rehabilitací zažil více, ale na Zahražanech jsou nejlepší profesionálky svého oboru, jaké jsem kdy zažil! Rehabilitační sestra Martina,
která se mi věnovala od mého příjezdu, mi rozhýbala svaly a operovanou nohu tak, že po včerejším RTG a prohlídce ortopeda
MUDr. Mládka mi tento lékař řekl, že můžu už našlapovat na 75 % bývalé nemocné nohy. Tato skvělá rehabilitační sestra mi nohu
rozcvičila tak dokonale, že odsud za dva dny odjíždím rovnou do lázní a rozcvičenou nohu bezbolestně ohýbám, jak potřebuji.
Nebylo by ale ode mě férové, kdybych tvrdil, že jenom Martina je špička ve svém oboru, protože ostatní pacienti tvrdí úplně to
samé o svých rehabilitačních sestrách, což je výborná známka pro rehabilitační sestry. Ze všeho mnou výše uvedeného jasně
vyplývá jedna zásadní věc pro ONP Zahražany: FUNGUJE TADY VÝBORNĚ TÝMOVÁ PRÁCE VŠECH ZAMĚSTNANCŮ A SPOLEČNĚ
FUNGUJÍ NAPROSTO PERFEKTNĚ!!!
Ing. Jiří Tyšer

Prohlídka RS centra v Nemocnici Teplice

www.kzcr.eu
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Cévní přístupy pro hemodialýzu
Pro napojení pacienta na dialyzační přístroj („umělou ledvinu“) je nutné zvolit správný
způsob, jak odčerpávat krev z pacienta a po očištění ji opět vracet zpět do těla. K tomu
je třeba zajistit vhodný trvalý cévní přístup, který bude vyhovovat pro zajištění kvalitní
hemodialýzy.
Existují tři skupiny cévních přístupů:
• arteriovenózní píštěl (AV fistule, shunt)
– jde o spojku mezi tepnou a žílou nejčastěji na horních končetinách,
• arteriovenózní graft (AV štěp) – jde o cévní protézu, která se vyrábí ze syntetického
materiálu a napojuje se mezi tepnu a žílu,
• dialyzační katétry – vyrábějí se ze syntetického materiálu a zavádějí se přímo
do velkých žil (nejčastěji na krku).

ARTERIOVENÓZNÍ FISTULE

AV fistule je nejčastějším typem dialyzačního přístupu. Jde o cévní operaci, kdy se
spojí tepna se žílou, většinou na předloktí
(obr. č. 1). Operace trvá asi jednu hodinu
a provádí se pouze při místním znecitlivění
končetiny, výjimečně v celkové anestezii.
Napojením žíly na tepnu dojde ke zvýšení
průtoku krve žilou a žilní stěna zmohutní a zvětší průsvit, stává se viditelnější
a hmatatelnější pod kůží. Pokud se jí dotknete, cítíte vrnění a pulzaci. Tento pocit
je důležitý a znamená, že fistule pracuje
správně.

ARTERIOVENÓZNÍ ŠTĚP (GRAFT)
Štěp (graft) je umělohmotná cévní protéza, vložená mezi tepnu a žílu na horní
(výjimečně i na dolní) končetině (obr. č. 2).
Přistupuje se k němu tehdy, když pacient
nemá dostatečně kvalitní své vlastní žíly,
které by se daly použít k tomuto účelu. Cévní protézy mají vyšší riziko infekce a uzávěrů cévními sraženinami (trombózy). Proto
se používají až tehdy, když nelze pro arteriovenózní píštěl použít vlastní žílu.
ZÁSADY PRO OŠETŘOVÁNÍ AV FISTULE A ŠTĚPU:
• cévní přístup používejte jen pro potřeby
dialýzy,
• chraňte cévní přístup před poraněním
úderem, proříznutím (krvácení ze spojky
připomíná tepenné krvácení),
• nevystavujte spojku zbytečnému tlaku
(měření krevního tlaku, těsné náramky,
hodinky, upnuté oblečení, spánek s rukou
pod hlavou nebo pod trupem, zvedání těžkých předmětů apod.),
Prostý radiocephalický AV shunt

• pravidelně kontrolujte pulzaci AV fistule poslechem či pohmatem (zdravotnický
personál kontroluje cévní přístup před kaž
dou dialýzou),
• obvaz nebo náplast po dialýze odstraňte
do 6 hodin,
• jakékoli změny na spojce hlaste ošetřujícímu lékaři nebo sestře na dialýze.

DIALYZAČNÍ KATÉTR
AV shunt pomocí protézy
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Je to plastová hadička, která se zavádí tehdy, pokud z nějakého důvodu není možné
vytvořit fistuli nebo použít štěp.

Nemocnice Děčín
Máme 2 druhy katétrů:
a) dočasné katétry,
b) permanentní katétry.

Akutní dialyzační katétr je používán jako
přechodné řešení nejdéle na 1–2 měsíce,
delší aplikace je výjimečná.
ZÁSADY PRO OŠETŘOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KANYLY:
• udržujte čistotu a sterilitu,
• cévní přístup používejte jen pro potřeby
dialýzy,
• chraňte kanylu před zalomením či
posunutím,
• místo vstupu kanyly do podkoží ponechejte mezi dialýzami zalepené, správně
převazujte podle instrukcí odborného
personálu a sledujte známky možného
zánětu.
Permanentní katétry – se používají u pacientů, pro které je stav žilního systému
kontraindikací k vytvoření AV fistule i štěpu. Zavádíme ho buď chirurgicky, nebo
vpichem s vytvořením podkožního tunelu.
Mezi vstupem do žíly a kožním výstupem
je několikacentimetrový úsek ukrytý v podkoží a výstup je opatřen kroužkem bránícím průniku infekce.
ZÁSADY PRO OŠETŘOVÁNÍ PERMANENTNÍHO
KATÉTRU:
• udržujte čistotu,
• přestože permanentní katétr je na infekci
méně citlivý, manipulace má být prováděna za sterilních podmínek (včetně řádné
dezinfekce a ve sterilních rukavicích),
• zdravotnický personál kontroluje cévní
přístup před každou dialýzou,
• katétr používejte jen pro potřeby dialýzy,
• místo vstupu kanyly do podkoží ponechte mezi dialýzami zalepené.
Při správném zacházení s katétrem vydrží
tento typ cévního přístupu i několik let.

www.kzcr.eu

• napichování jehel před dialýzou,
• ne každý pacient má pro jejich vytvoření
vhodné cévy.

• může být i kdekoliv při nevhodné
technice,

ARTERIOVENÓZNÍ ŠTĚP

• je-li velké, jeho stěna bývá tenká a pacient je ohrožen rupturou s arteriálním
krvácením.

Dočasné katétry – zavádí se pacientovi, když je nutné zahájit dialyzační léčbu
bezodkladně, není možné čekat na přípravu arteriovenózní spojky a cévní přístup
se zajišťuje pomocí centrálního žilního
katétru. Nejčastěji se volí místo vpichu
na krku, v podklíčkové oblasti, případně
v oblasti třísla.
Oproti AV fistuli je pacient více ohrožen kanylovou sepsí. Je zde i vyšší riziko srážení
krve s uzávěrem katétru mezi dialýzami.

ANEURYZMA
• vzniká nejčastěji v místě anastomózy vlivem hemodynamických poměrů,

Výhody:
• vydrží déle než katétr,
• kvalitní průtok krve.

INFEKCE

Nevýhody:

• je závažná, někdy život ohrožující
komplikace,

• potřebuje delší čas na rozvoj po operaci
(2–3 týdny),

• příčinou bývá nesterilní zavedení jehel,
někdy pacient, který se škrábe v místě
vpichů.

• napichování jehel před dialýzou,
• vyšší riziko infekce než u fistule.

ISCHEMICKÁ BOLEST RUKY

DIALYZAČNÍ KATÉTR
Výhody:

HEMATOM

• většinou u nemocných, kteří mají další
přidružené onemocnění cév (diabetes,
ateroskleróza).

• vzniká špatnou technikou vpichu, nejčastěji jejím propíchnutím nebo manipulací již zavedené jehly.

VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH
CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ

TROMBÓZA

ARTERIOVENÓZNÍ FISTULE

• může vzniknout již v pooperační době,
později vyvolána hematomem v oblasti
píštěle, hypotenzí, hyperkoagulací,

Výhody:

KOMPLIKACE CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ

• riziko může být i při malém průtoku krve
píštělí,
• není slyšet šelest fistule.
STENÓZA
• vzniká nejčastěji v oblasti anastomózy
vlivem turbulunce krevního proudu na stěnu cévy.

• nejlepší životnost,
• menší riziko infekce,
• kvalitní průtok krve,
• menší pravděpodobnost vytvoření krevní
sraženiny.
Nevýhody:
• potřebuje delší čas na rozvoj (zrání)
po operaci (4–8 týdnů),

• ihned připravený k použití,
• nezavádí se jehly před dialýzou.
Nevýhody:
• vyšší riziko infekce než u fistule nebo
štěpu,
• možnost srážení krve v katétru,
• omezení v koupání.
Především arteriovenózní píštěle vytvořené použitím vlastních cév poskytují nekomplikovaný cévní přístup pro dialyzační
léčbu na mnoho let a stále platí, že jsou
nejvhodnějším cévním přístupem.
Adéla Heřmanová
Nefrologicko-hemodialyzační oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Obrázky od dětí zkrášlily prostory porodnice
Maminky v porodnici chomutovské nemocnice, kterou spravuje společnost Krajská
zdravotní, a. s., mají možnost krásnějšího
pobytu jak na porodním sále porodnice,
tak i na lůžkovém oddělení, kde ženy tráví
první dny po porodu. Po vymalování obě
pracoviště získala novou výzdobu.

Zkrášlení lůžkového oddělení si vzaly
na starost děti, určitě mnohé z nich se
v nemocnici narodily.
Žáci Základní školy Zahradní, 4. ZŠ Jirkov,
předškoláci z mateřinky ve Strupčicích
a děti z Dětského domova ve Vysoké peci
vzaly svůj úkol velmi vážně. „Obrázků se
nám sešla stovka, všechny jsou moc krásné, a tak budeme výzdobu oddělení pravidelně obměňovat, aby se uplatnila všechna dílka,“ říká staniční sestra.

„Chtěli jsme ji pojmout jinak než předchozími fotografiemi notoricky známé fotografky Anne Geddes,“ vysvětluje staniční
sestra Miroslava Futerová.
Chodby porodních sálů zkrášlují autentické fotografie z chomutovských porodů
od fotografů z regionů. „Požádaly jsme
rodičky, které si nechaly porod dokumentovat, zda by nám poskytly fotografie. Dvě
souhlasily, a tak vznikla unikátní výzdoba,“ dodává Miroslava Futerová.

Nemocnice Chomutov

Staniční sestra Miroslava Futerová

Děti malovaly na téma matka a dítě a ze
všech čiší radost a láska. Malí umělci z dětského domova dokonce malovali na plátno. Jejich díla jsou vystavena na nadstandardních pokojích.
redakce Infolistů
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Jednání s představiteli kadaňské nemocnice

Krajská zdravotní, a. s.

Stanice kojenců a batolat je pohádková

Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) předseda představenstva
Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr
Fiala se na půdě kadaňské nemocnice
29. července 2019 sešli se starostou
města Kadaň PaedDr. Jiřím Kulhánkem, předsedou Finančního výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje a poslancem Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Janem
Richterem a zástupci Nemocnice Kadaň, s. r. o., ředitelem MUDr. Bc. Petrem
Hossnerem, MBA, a personální a mzdovou vedoucí, ekonomkou Bc. Lenkou
Benešovou.
„Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o našich postojích v souvislosti
možné spolupráce mezi jednotlivými
zdravotnickými pracovišti v Krajské
zdravotní, a. s., a v Nemocnici Kadaň,
s. r. o. Jednalo se o vzdělávání zdravotníků, spolupráci v personální oblasti
a odesílání pacientů na kardiochirurgické oddělení v ústecké Masarykově
nemocnici, které patří mezi špičková
pracoviště v České republice. Krajská

chtějí podpořit úhradou části nákladů. To
se mi líbí,“ upozorňuje Jitka.

zdravotní, a. s., má dlouhodobě zájem
spolupracovat se všemi stabilními zdravotnickými zařízeními v Ústeckém kraji, mezi něž Nemocnice Kadaň, s. r. o.,

bezesporu patří,“ řekl k jednání Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva KZ.
redakce Infolistů

Chtěl bych touto cestou poděkovat za zdravotní péči, které se mi dostalo v nemocnici v Mostě. Dne 21. 5. 2019 jsem byl hospitalizován na ortopedickém oddělení a následující den jsem prodělal operaci TEP pravého kyčle.
Od prvního okamžiku, kdy jsem nastoupil na lůžkové oddělení již zmíněné ortopedie, mi byla poskytována maximální péče.
Personál, počínaje lékaři, sestřičkami a dalšími pracovníky, byl vynikající. Můj zdravotní stav vyžadoval několikadenní léčení
na oddělení ARO. Zde bych chtěl citovat slova manželky – profesionalita, perfektní péče, individuální a velice lidský přístup
k pacientům i příbuzným. Po dokončení léčby na ortopedii jsem byl převezen na ONP v Mostě, kde jsem podstoupil rehabilitační
pobyt, a také tam jsem nevycházel z údivu – profesionalita, ochota a laskavý přístup ke všem pacientům. Personálu nebylo nic
zatěžko – ať vysvětlení odborných věcí, které se týkaly zdravotního stavu, tak i všech věcí, které se vyskytly během rehabilitačního
pobytu. Můj velký dík patří i zde celému personálu, který se o mne staral.
Jiří Mach, Most

Nové hemodialyzační pracoviště bude mít 22 křesel

Nemocnice Teplice

Nové komfortní hemodialyzační pracoviště
s 22 dialyzovanými místy vzniklo v 2. nadzemním podlaží budovy A Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Kromě jasného základního vyznění této
aktivity tato akce potvrzuje i současný
pozitivní trend prospěšnosti propojování
mladé a starší generace. Elán a chuť dříve
narozených udělat něco pěkného pro ty
nejmenší je na druhé straně vyrovnáván
poznáním malých pacientů, že krásnou
výzdobu, kterou teď kolem sebe na dětském oddělení mají, dokázali vytvořit lidé
ve věku jejich babiček a dědečků. I tato
„drobná“ akce může v dětech budovat
úctu a respekt ke starším, kterého je v současném světě stále méně a méně. „Moc
mým babičkám a dědečkům děkuji, že se
místo pohodičky u bazénů či dne stráveného na zahrádce zapojili tak nezištně do tak
krásné akce. Mám je moc ráda a jsem
na ně pyšná,“ uzavírá Jitka Kratochvílová.

Zleva Ing. Petr Fiala, Ing. Jiří Novák, MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, PaedDr. Jiří Kulhánek,
Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter a Bc. Lenka Benešová

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU NEMOCNICE MOST, o. z.

Pacienti se budou moci objednávat
na e-mailu: nefrologie.teplice@kzcr.eu,
případně na tel.: 417 519 521; složitá přístrojová technologie si vyžádá zkušební
provoz v řádu několika dní.

Masarykova nemocnice

Hemodialyzační středisko v Nemocnici Teplice

Nové pracoviště bude velmi komfortní

www.kzcr.eu

Pohádkové postavy zdobí stanici kojenců a batolat dětské kliniky

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP
redakce Infolistů

Od doby, kdy ležela Jitka Kratochvílová, pedagožka PF UJEP a lektorka kurzu Malby při
Univerzitě třetího věku UJEP (U3V), se svojí pětiměsíční dcerkou na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se datuje myšlenka – zkrášlit dětem tamní prostředí.
„Sama jsem zažila a na oddělení viděla,
kolik času některé děti v nemocnici prožijí.
Přitom se pohybují mezi téměř prázdnými
stěnami, s minimem pozitivních podnětů.
Přišlo mi to líto, a tak jsme se se sestřičkami domluvily, že to změníme,“ popisuje
svoje rozhodnutí Jitka Kratochvílová.
Sestřičky oslovily výtvarnici z pedagogické
fakulty s návrhem, aby studenti UJEP vymalovali zdi dětské kliniky. V té době však již
končil semestr, studenti se rozjeli do svých
domovů... a vše se muselo stihnout v době
kompletního malování dětského oddělení.
Proto se Jitka Kratochvílová rozhodla jinak
a nelituje: „Oslovila jsem svoje posluchače z kurzu Malby při U3V a ti byli návrhem
nadšeni. Naprosto nezištně a dobrovolnicky se k akci přihlásili.“
Parta 11 univerzitních seniorů v polovině
června obsadila chodby stanice kojenců
a batolat a v neuvěřitelně krátkém čase,
během jednoho dne, je vyzdobila celkem
16 motivy pohádkových a večerníčkových
postaviček. Na přípravu přitom měli jen
cca 2–3 týdny. Současný prostor oddělení
je nyní od předchozího k nepoznání a místní sestřičky i děti z toho mají radost. „Ta
akce vznikla vlastně velice spontánně, bez
nároku na mzdu či požadavku na finance,
nyní vidím, že v očích vedení nemocnice
ji jako takovou i vnímají a pozitivní gesto

Parta univerzitních seniorů vyzdobila chodby stanice kojenců a batolat

Prostor oddělení je od předchozího k nepoznání a místní sestřičky i děti z toho mají radost
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Úrazy v dětském věku
Dětským úrazem vyžadujícím lékařské ošetření je v současné době, dle dostupných statistik, každoročně postiženo přibližně každé páté dítě. Příčiny úrazů lze rozdělit zhruba
na čtyři velké kategorie: dopravní, školní, sportovní a úrazy vznikající při „volnočasových“ aktivitách. Nejčastěji dochází ke vzniku úrazu v prostředí domácím a školním, a to
s charakteristickou závislostí na věku dítěte.

Masarykova nemocnice
že jeho vlastní vjemy jsou přenášeny
na ostatní osoby. Výsledkem je skutečnost, že dítě považuje velká auta za bližší
a malá za vzdálenější.
– Děti také špatně odhadují rychlost jedoucího auta a neumí bezpečně odlišit stojící
auto od jedoucího. Zorné pole je u dětí
zúženo asi o 30 % oproti dospělým, což
znamená, že mnohá nebezpečí, která vidí
dospělý, nejsou pro dítě vůbec viditelná.
– Reakční doba (tj. doba, za kterou dítě začne na nebezpečí reagovat) je např. u pětiletého dítěte v porovnání s dospělým až
dvojnásobná. Navíc u dívek je tato doba
delší než u chlapců.
– Těžiště těla je v dětském věku umístěno
výrazně výše než u dospělého, což je jedním z důvodů, proč dítě snadněji ztrácí rovnováhu a častěji padá.

Rentgen na oddělení dětské chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice. Ilustrační foto

Nejnebezpečnějším místem pro malé
děti je paradoxně domov. Zvláště malé
děti od narození do mladšího školního
věku jsou ohroženy tím, že se pohybují
v prostředí, které je upraveno pro potřeby
a na velikost dospělého člověka. Malé děti
navíc netuší, jaká rizika jim hrozí, bezelstně
zkoumají své okolí, které se pro ně může
někdy stát pastí. Riziko vzniku dětského
úrazu úzce souvisí s chováním dítěte, které
je určováno řadou faktorů počínaje faktory
genetickými přes vlivy enviromentální až
po determinanty socioekonomické.
Pokud jde o druhy zranění, nejvyšší počet lze zaznamenat ve skupině zlomenin
a zhmožděnin. Z hlediska druhu činnosti
je nejvyšší počet úrazů zjišťován při organizovaném sportu, při němž se odehraje
téměř 38 % všech úrazů. Výzkumná šetření Státního zdravotního ústavu, sledující
úrazovost dětí a dospívajících, potvrzují
vysokou incidenci úrazovosti zejména
u školních dětí navštěvujících druhý stupeň ZŠ. Současně označují za nejrizikovější skupinu, z hlediska vzniku úrazu, děti
ve věku 13–14 let. V této věkové kategorii
postihne úraz vyžadující lékařské ošetření
každou čtvrtou dívku, a dokonce každého
třetího chlapce.
Pokud zhodnotíme současnou situaci dětské úrazovosti, lze říci, že se daří snižovat
především dětskou úrazovou mortalitu, zatímco počet běžných dětských úrazů mírně
narůstá. Současné navýšení celkového
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počtu úrazů může být způsobeno např.
novými sportovními aktivitami současné
dětské populace (na první místo lze zařadit parkour, dále trampolíny, jízdu na koni
či jízdu na in line bruslích a koloběžkách).
V obecné rovině lze konstatovat, že na vyšším počtu úrazů, zejména sportovních, se
pravděpodobně podílí i nižší tělesná zdatnost dítěte a narůstající hmotnost dětské
populace.
Významné rozdíly jsou zaznamenávány
rovněž i v sezónním výskytu úrazovosti.
Pokud jde o sezonalitu závažných úrazů
ošetřených na oddělení dětské traumatologie, nejrizikovější je z tohoto hlediska
jarní období – na měsíce duben, květen
a červen připadá více než třetina úrazů registrovaných v dětských traumacentrech.
Těžká zranění v tomto období bývají způsobena zejména pády a dopravními zraněními. Dalším rizikovým obdobím je období
krátce po prázdninách – na září připadá téměř 16 % všech úrazů. Zimní období patří
naopak na oddělení dětské traumatologie
k nejklidnějším měsícům.
VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI A RIZIKA
Chování dítěte orientované na bezpečnost
závisí na tělesných a duševních vlastnostech a schopnostech, které se ale od dětství vyvíjejí postupně. V souvislosti s úrazem u dětí je vhodné uvést, že např.:
– U malých dětí až do sedmi let převládá
egocentrické myšlení a dítě se domnívá,

– V logickém myšlení, postřehu, soustředění a předvídání nebezpečí se blíží děti
dospělým až kolem dvanáctého roku věku.
– Úrazem jsou ohroženy zejména děti hyperkinetické, hyperaktivní, agresivní, vystavené stresu nebo velké duševní zátěži.
PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ
Stačí málo, aby se úraz vůbec nestal. Základem je vytvořit dětem bezpečné prostředí a naučit děti i nás dospělé chovat
se bezpečně. Zásadní úlohu ve snižujícím se počtu smrtelných nehod i těžkých
poúrazových následků hraje samozřejmě
prevence. Ta musí být komplexní a všudypřítomná. Proto je víc než vhodné, pro
minimalizaci úrazových rizik, děti s hrozícími riziky včas seznamovat, a to vhodnou
formou odpovídající stupni vývoje dítěte.
Neméně důležité je ovšem rovněž naučit
děti hrozící rizika nejenom znát, ale též
rizikové situace včas předvídat, vyhodnocovat a řešit.
ZÁVĚR
Lze tedy konstatovat, že úrazy dětí ovlivňují závažným způsobem zdravotní stav
velké části populace a jsou největším nepřítelem dětí. Úraz není náhoda, protože
každému úrazu předchází konkrétní situa
ce. Proto by investice do prevence měla být
vždy samozřejmostí. Stále je však třeba mít
na paměti, že dětská fantazie je nevyčerpatelná a jako zdroj rizik nemá hranice.
Mgr. Bc. Michaela Rothová, vrchní sestra
Oddělení dětské chirurgie
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

www.kzcr.eu

Polštářky pro pacienty ušily švadlenky z celé republiky

Masarykova nemocnice

Více než dvě stovky polštářků předala
ve středu 10. 7. 2019 pacientům Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ředitelka výstavy Prague Patchwork Meeting Jana Štěrbová.
Švadlenkám za pečlivou práci a Janě Štěrbové za dlouhodobou podporu nemocnice
poděkoval ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Josef Liehne. „Velice mě těší zájem
všech, kteří podporují ústeckou nemocnici, její personál i pacienty. Rád bych poděkoval za pěkné dary, které často zdobí
i milé osobní vzkazy. Poděkování ale patří
i zaměstnancům onkologického oddělení
v čele s primářkou MUDr. Martinou Chodackou za péči, se kterou se pacientům
denně věnují,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.
Uznávaná česká autorka a lektorka v oblasti art quiltu Jana Štěrbová přitom předávala dar v ústecké Masarykově nemocnici
už loni. „V rámci našich meetingů děláme
vždy i charitativní akci. V posledních dvou
letech jsem organizátorkou charitativních

kam nám návštěvníci nosili řadu dalších.
Už nyní se navíc lidé ptají, jaký bude další charitativní projekt pro Masarykovu nemocnici,“ uvedla Jana Štěrbová.

Zleva primářka MUDr. Martina Chodacká, Jana
Štěrbová a vrchní sestra Jana Švandová

akcí já. Loni jsme vyráběly deky, kterými
v ústecké Masarykově nemocnici přikrýváme miminka v inkubátorech, letos jsme se
rozhodly podpořit onkologické pacienty,“
vysvětlila hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., Mgr. Markéta Svobodová, která se ve volném čase věnuje právě
patchworku.

Polštářky převzala primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Martina Chodacká s vrchní sestrou oddělení Janou Švandovou. „Pacienti polštářky dostanou při přijetí, poté
si je odnesou domů a při příští návštěvě si
je mohou zase přinést. Dostávat je budou
pacienti onkologického oddělení v Ústí
nad Labem i v Chomutově,“ doplnila primářka MUDr. Martina Chodacká.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Podle Jany Štěrbové byl zájem švadlenek
o aktuální projekt mimořádný. „Ozývaly se
nám dámy i ze zahraničí. Polštářky jsme vystavovaly i na Prague Patchwork Meetingu,

Musím pochválit pana primáře MUDr. Jiřího Jurču a jeho kolektiv lékařů a sester
V květnu letošního roku jsem byla na ortopedickém oddělení Nemocnice Chomutov operována. Každý lékař i sestra mi vždy pro
laika srozumitelně vysvětlili, co se se mnou následně bude dít a připravili mě na patřičný zákrok. Mé dotazy vždy zodpověděli
k mé plné spokojenosti. Všichni z tohoto oddělení jsou velice vstřícní, profesionální, srdeční a milí. Snaží se pacientům vyhovět
k jejich plné spokojenosti a sestřičky svým chováním připomínají anděly. Jejich práce je velice těžká, proto jsem se rozhodla
napsat tento dopis a všechny v čele s panem primářem Jurčou, který toto oddělení vede a má na chodu svého oddělení určitě
lví podíl jak po stránce profesní, tak i lidské, pochválit. Velice děkuji za příjemný pobyt na tomto oddělení lékařům i sestřičkám.
Jiřina Javůrková

ZEMŘEL MUDr. JAROSLAV VOLF
Dne 14. 7. 2019 zemřel ve věku 69 let na JIP interního oddělení v Chomutově náš dlouholetý kolega MUDr. Jaroslav Volf.
Narodil se 9. 8. 1950 v Praze. Po středoškolském studiu byl přijat na Lékařskou fakultu UK v Praze. Hned
po promoci v roce 1974 nastoupil na interní oddělení v Chomutově. Jak bylo tehdy zvykem, vypomáhal v nemocnicích v Kadani, Vejprtech, na Červeném Hrádku.
V roce 1978 složil I. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 1983 pak atestaci II. stupně. Po tragické nehodě
MUDr. Brabce a MUDr. Malobické se stal v roce 1984 zástupcem primáře a vedoucím jednotky intenzivní
péče. Tuto práci miloval a JIPce na dlouhá léta vtiskl svou tvář. Svůj staromládenecký život věnoval péči o pacienty s profesorskou pečlivostí sobě vlastní. Interna byla jeho hlavním domovem, koníčkem, životní náplní.
Mnohem méně se však věnoval svému zdraví, s následky, které krutě změnily poslední léta jeho života.
Jarda byl nezapomenutelnou a oblíbenou osobností interního oddělení. Vzpomínáme na všechno hezké a veselé, co jsme společně
prožili, na vše, co pro oddělení udělal. Čest jeho památce.
MUDr. Jiří Dostál, Interní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

15

8/19

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

Neonatologická klinika dostala pět nových postýlek

Odborné a vzdělávací akce

Masarykova nemocnice

Pět nových polohovacích postýlek pro novorozence získala Neonatologická klinika
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. Postýlky byly pořízeny díky projektu „Pomáhejme“, který byl
ve prospěch kliniky uspořádán v hotelu
Ostrov u Tisé. Celý projekt podpořily společnosti SMWorks s.r.o. a UNAR s.r.o.
Ředitel hotelu Ostrov Ondřej Kulič uvedl,
že cílem projektu „Pomáhejme“ bylo podpořit skvělou práci Perinatologického centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Projekt pod názvem ‚Pomáhejme‘ letos
proběhl 7. dubna, tedy na Světový den
zdraví. V tento den jsme vybrané peníze
z ubytování vynásobili dvěma a věnovali
neonatologické klinice. O akci byl velký zájem, a i díky příspěvkům od kolegů se nám
podařilo vybrat peníze na pět dětských
postýlek,“ vysvětlil Ondřej Kulič, který by
v projektu rád pokračoval i v dalších letech. „Jsme rádi, že můžeme dlouhodobě

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

Ostrov Ondřeji Kuličovi a všem, kteří se
na projektu podíleli a podílejí. Kromě hezkého designu nové postýlky svou polohovatelností zlepší komfort jak dětem a maminkám, tak i personálu neonatologické
kliniky Masarykovy nemocnice,“ uvedl
přednosta kliniky MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Zleva David Porš, Lubomír Unar, Ing. Eva
Urbanová, Ondřej Kulič, Lenka Nováková
a Zdeňka Hrbková

pomáhat tam, kde je to potřeba,“ doplnil
David Porš ze společnosti SMWorks s.r.o.,
který do ústecké nemocnice dorazil společně s Ondřejem Kuličem a Lubomírem
Unarem z UNAR s.r.o.

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

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
2. 9., 3. 9., 9. 9.,
10. 9., 11. 9., 16. 9.,
17. 9., 19. 9., 23. 9.,
24. 9. a 30. 9. 2019
4. 9. a 18. 9. 2019
5. 9. 2019
10. 9. a 24. 9. 2019
9. 9. – 10. 9. 2019
11. 9. 2019
25. 9. 2019

Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta ústecké neonatologické kliniky poděkoval
za podporu a nákup dek řediteli zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice
MUDr. Josefu Liehnemu a zdůraznil význam bondingu jak pro matku, tak pro
novorozence.
Deky na bonding Neonatologické klinice
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice

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

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře
Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
Grafologie – psychologie písma
Základní neodkladná resuscitace pro lékaře – JIP

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

Přihlášky na konferenčním webu Krajské zdravotní, a.s., www.kzcr.eu/konference

placená inzerce

Masarykova nemocnice

Předání dek, uprostřed MUDr. Josef Liehne

místo konání

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

230x152.ai 1 14.2.2017 22:45:14

Deky na bonding zlepší komfort v péči na porodním sále

„Jsem velice rád, že naše neonatologická klinika se snaží o zlepšování nabídky
svých služeb maminkám a miminkům,
která se narodí v největší porodnici Ústeckého kraje. Snažíme se neustále zlepšovat
prostředí naší porodnice i oddělení fyziologických novorozenců, kde připravujeme
kompletní obměnu nábytku a sociálních
zařízení. Bondovací deky, které budeme
používat jako třetí v republice, jsou krásné,
velmi příjemné a určitě napomohou v procesu utváření vazby mezi matkou a dítětem bezprostředně po narození. Děkuji
všem pracovníkům kliniky, kteří s touto
myšlenkou pro Masarykovu nemocnici přišli a dokázali ji v krátké době zrealizovat,“
řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní

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

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

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho ze dvou
perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., druhé je v mostecké nemocnici.
Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi
dvanáct center v celé České republice.

Nové postýlky už jsou na svých místech
a dobře slouží maminkám i personálu
nemocnice. „Rádi bychom poděkovali
za dlouhodobou podporu řediteli hotelu

Dvaceti novými dekami na bonding nově
disponuje Neonatologická klinika Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Lůžkovina zajišťuje komfortnější péči o rodičku a novorozence
na porodním sále.

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

místo konání

v Ústí nad Labem, o. z., věnovala Eva Řežábková z firmy Neobed. „Ze zkušeností
porodních asistentek víme, že je velmi
složité udržet novorozenci při bondingu
na porodním sále tělesnou teplotu. Proto
se naše firma Neobed začala velmi intenzivně věnovat této problematice a přizpůsobila deky Neobed potřebám novorozence a matky. Deky Neobed na bonding
o velikosti 70 x 80 centimetrů jsou bez kapuce, aby maminka viděla na své miminko.
Deky jsou hřejivé, jemné, odvádí vlhkost,
udržují teplo a zahřejí. Látka, která je použita na Neobed deky, má Atest pro děti
do 3 let, který se obnovuje každé 3 roky,“
doplnila Eva Řežábková.
Bonding je prvotní vazba utvářející vztah
mezi maminkou a miminkem. Dítě je přikládáno matce na tělo tak, aby vznikl kontakt kůže na kůži. Novorozenec však nesmí
prochladnout. Z jedné strany je ohříván tělem maminky a z druhé je chráněn dekou.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Lázně
Teplice
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KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

ZE ZEMĚ
DO VANY
JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?
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NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK
38°C

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.
JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ
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KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM
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TEPLICKÝ
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LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA
POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ
45.7
45
.7°C
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DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA.

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

www.kzcr.eu
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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
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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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y
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Vás srdečně zvou na odbornou konferenci

Slámův ORL den

pátek 13. září 2019 od 9.00 h, Hotel & Restaurant Větruše

Záštitu nad akcí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.
Odborný garant:
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.,
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z. e-mail: karel.slama@kzcr.eu

Konferenční bloky — panelové diskuse:




Tonzilotomie/ tonzilektomie/ adenotomie
Akutní zánět středního ucha
Novinky ve vyšetřovacích metodách v ORL

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Lékaři i nelékaři (mimo KZ, a.s.): 500 Kč vč. DPH
Občerstvení je součástí konference.
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy
pro lékaře.

Bližší informace, přihlášky: www.kzcr.eu/konference/ORL2019

Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., Vás zve na odbornou konferenci

7. Děčínský den komplexní interní péče
čtvrtek 3. října 2019, 14.00 – 19.30 h, zámek Děčín

Záštitu nad akcí převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala.
.

Odborný garant akce:
MUDr. Daniela Kallmünzerová
a MUDr. Antonín Novák,
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s.
- Nemocnice Děčín, o.z.
Kontaktní osoby:
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
Lenka.KocmanovaTaussigova@kzcr.eu,
Lenka Halamová, lenka.halamova@kzcr.eu

Registrační poplatek:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku. Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH.
Poplatek se vybírá při registraci. Poplatek lze platit v hotovosti i kartou na místě.
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře, nelékaři obdrží
potvrzení o účasti konference. Součástí konference je občerstvení.

Výroční vědecká konference
Krajské zdravotní, a.s.
úterý 15. října 2019 od 16.00 h, Hotel & Restaurant Větruše v Ústí n. L.
V rámci akce budou předána ocenění za nejlepší
výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018.
Záštitu nad akcí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák.
Pořadatel konferencí: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

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

