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Úvodní slovo generálního ředitele
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych vás informoval o novinkách, ke kterým v naší společnosti došlo, a které jsou nyní v platnosti.
Krajská zdravotní, a.s., (KZ) má dva nové náměstky. Náměstkem pro řízení informačních systémů se stal Jan
Pejchal, náměstkem pro řízení obchodu je Ing. Radovan Macek. Při té příležitosti připomínám příkaz generálního
ředitele k nákladům KZ ke směrnici KZ02_SM0048 – Směrnice o zadávání veřejných zakázek Krajské zdravotní, ke
směrnici KZ04_SM0020 – Investiční plánování a řízení investic a ke směrnici KZ10_SM0002 – Řízení nákupních procesů. Tento příkaz byl vydán za účelem upřesnění pravidel v uvedených směrnicích, a to zejména v souvislosti s povinností doložit obchodní
profitabilitu jakékoli investice, jakéhokoli výdaje či jakéhokoli nákladu Krajské zdravotní, a.s., realizovaného v souladu s uvedenými
směrnicemi.
Právní oddělení se od 1. srpna transformovalo do Právního odboru, jehož vedoucím se stal Mgr. Tomáš Rozsypal. Nově jsme také zřídili
Odbor kanceláře generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s., který nahradil Organizační oddělení. V čele odboru stojí mluvčí společnosti
Jana Mrákotová. Do Odboru kanceláře generálního ředitele spadají Oddělení komunikace a marketingu, které vede Martin Klimeš, a Oddělení podatelny, spisovny a archivačních služeb, v jehož čele stojí vedoucí Petra Jetenská. Pod tento odbor patří také sekretariáty jednotlivých odštěpných závodů společnosti.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám všem také poděkoval za vaši práci, které si opravdu nejen já, ale celé vedení Krajské
zdravotní, váží. Budeme se i nadále snažit vytvářet vám pro ni ty nejpříhodnější pracovní podmínky.
MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel
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Stan mobilního očkovacího týmu Krajské zdravotní
v Litvínově navštívil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Mobilní očkovací tým Krajské zdravotní, a.s., (KZ) vyjel v úterý 17. srpna do vyloučené lokality v Litvínově – Janově. Očkování proti
nemoci COVID-19 jednodávkovou vakcínou Janssen zde nabídl zájemcům bez nutnosti předchozí registrace. Stan mobilního očkovacího týmu po poledni navštívil i ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, který se v doprovodu
hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera a generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petra Malého, MBA, osobně
přesvědčil, jak očkování ve vyloučených lokalitách Ústeckého kraje probíhá.
„Zapojení mobilních očkovací týmů, jaké
má čtyři i Krajská zdravotní, je strategií,
kterou chceme rozvíjet. Nyní už se nepohybujeme v rámci registračního systému
očkování proti COVID-19 v řádech desítek
tisíc nových registrací. Jde nám o každého
jednotlivce, každý naočkovaný je pro nás
cenný. Proto jsou mobilní týmy řešením ať
už pro očkování ve vyloučených lokalitách,
nebo když to mají lidé na očkování daleko,
případně se nezaregistrovali z různých jiných důvodů. V České republice je momentálně aktivních 24 mobilních očkovacích
týmů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch.
Do očkovacího stanu mohli lidé přijít v Litvínově – Janově před hlavní vchod zdejší
základní školy. Očkování zde měly možnost
podstoupit za přítomnosti pediatra i děti
starší 12 let.

Zleva: Petr Severa, Adam Vojtěch, Petr Malý
Další mobilní tým KZ v úterý očkoval zájemce starší 16 let v Děčíně – Boleticích nad
Labem. Mobilní tým pak byl v Děčíně i ve
středu 18. srpna před hlavním nádražím
v ulici Čsl. mládeže.
Do 16. srpna mobilní očkovací tým Krajské
zdravotní, a.s., se základnou v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem vyjel dvakrát do vyloučené lokality sídliště Mojžíř
v ústeckém obvodu Neštěmice a mobilní
očkovací tým mostecké nemocnice rovněž
dvakrát, a to na sídliště Chanov a do samotného Mostu. Celkem při dosavadních
čtyřech výjezdech jednodávkovou vakcínu
přijalo 275 osob.
Více informací najdete na www.kzcr.eu
nebo na ww.kr-ustecky.cz.
Fronta před stanem mobilního očkovacího týmu v Litvínově – Janově

www.kzcr.eu

Mgr. Ivo Chrástecký
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Tečku za koronavirem mohou lidé udělat i bez předchozí
registrace. Očkovací místo v ústeckém obchodním
centru navštívil i premiér Andrej Babiš
V ústeckém obchodním centru Forum zahájilo v úterý 27. července provoz očkovací centrum proti nemoci COVID-19. V tomto centru není nutná registrace, očkovat se tak může každý zájemce starší 16 let. Jen během první hodiny od otevření zde podstoupilo
vakcinaci sedmdesát lidí. Používanými vakcínami jsou Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech a jednodávková Janssen od
firmy Johnson & Johnson. Bez předchozí registrace se zájemci mohou nechat očkovat také v Děčíně, Mostu a Chomutově.

Walk-in očkovací centra :

Vakcinace bez předchozí registrace
Ústí nad Labem: OC Forum
Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem
PROVOZNÍ DOBA: Po-So 9:00-20.00, Ne 11:00-19:00

Most: Sportovní hala Most
tř. Budovatelů 112/7, vstup z ulice U Sportovní haly, 434 01 Most
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00

Děčín: Budova ČVUT (bývalý Kokos)
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín, vchod ze Zámeckého náměstí (postranní vchod
od zmrzliny)
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-16:00

Chomutov: Nemocnice Chomutov, o.z.
Kochova 1185, 430 12 Chomutov, pavilon H (je označeno)
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00
Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na
www.kr-ustecky.cz.

Očkování v OC Forum v Ústí nad Labem
Očkovací centrum v obchodním centru Forum Ústí nad Labem – WALK-IN (očkování
bez předchozí registrace) provozuje Krajská zdravotní, a.s., která v Ústí nad Labem
již zajišťuje očkování v budově Univerzity J.
E. Purkyně v Hoření 3083/13.
Vakcinační místo s kapacitou až 500 očkování denně vzniklo v krátkém čase a jedná
se tak o další místo, kde se lze očkovat bez
předchozí registrace. Ústecký kraj a Krajská
zdravotní, a.s., vnímají očkování opravdu
jako onu tečku za nemocí COVID-19.
V první den provozu očkovací centrum v OC
Forum navštívil předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš. Premiéra doprovázeli Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého
kraje, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., a MUDr. Petr Malý, MBA, generální
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
Mgr. Ivo Chrástecký

www.kzcr.eu
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ROZHOVOR

MUDr. Marta Vachová: Osobní kontakt je pro nás důležitý
Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., se vymyká standardu běžných, původně okresních pracovišť, svou specializací na neuroimunologická onemocnění. Ačkoliv zajišťuje péči o veškeré neurologické diagnózy jako ostatní
pracoviště Krajské zdravotní, a.s., je také základním iktovým centrem a jeho součástí je vysoce specializované centrum pro léčbu
demyelinizačních nemocí, tzv. RS centrum, odborně Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění. A právě RS
centrum, které pečuje o pacienti s roztroušenou sklerózou, k teplickému oddělení již mnoho let neodmyslitelně patří a vydobylo
si mezi pracovišti s touto specializací velké renomé. Primářka neurologického oddělení MUDr. Marta Vachová je i vedoucím lékařem teplického RS centra a patří k předním specialistům na léčbu roztroušené sklerózy v České republice.

V roce 2018 proběhla na neurologickém
oddělení rozsáhlá rekonstrukce a modernizace prostor. Co to znamenalo pro RS
centrum?
Modernizace oddělení nám umožnila rozšířit provoz o další ambulanci, takže trvale
máme k dispozici celkem čtyři ambulance.
Zmodernizována byla i dětská ambulance
neurologie, máme novou tělocvičnu, kde
už zase probíhají skupinová cvičení, což
v době kovidových opatření nebylo možné. Naše fyzioterapeutky se zaměřují i na
cvičení pro maminky s dětmi tak, aby byly
v průběhu cvičení hlídané děti. Podařilo se
rozšířit místnosti, kde se podávají infuze.
Tak, že k tomu vznikly poněkud izolovanější
prostory, což je důležité, protože aplikace
infuze trvá čtyři až pět hodin. Pro pacienta je přece jen příjemnější, když se kolem
něj nestřídá dalších osm deset lidí. V další
místnosti zase podáváme infuze v hodinových intervalech. Máme novou monitorovací místnost a místnost pro klinická hodnocení. Z toho je zřejmé, že se teplické RS
centrum prostorově výrazně rozrostlo.

Ministerskou vyhláškou z roku 2019 bylo
teplické RS centrum zařazeno do sítě Center vysoce specializované péče pro léčbu
roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica, když úspěšně prošlo akreditačním řízením. Co se změnilo?
Jsme jedním z 15 center v České republice, jejichž působnost oficiálně začala od
1. ledna 2020. Díky tomu jsme podstatně
personálně posílili. Získali jsme psychoterapeutku, vlastní sociální pracovnici a další
administrativní pracovnici, protože je nutno data pacientů zadávat do celostátního
registru ReMuS. Máme i svého sanitáře.
Nová kolegyně lékařka je plně atestovaná.
Sestry pracující s nemocnými s RS musí mít
akreditaci k tomuto, což také splňujeme.
Takže máme plně kvalifikovaný personál.
RS centrum bude mít i vlastního klinického
psychologa, což je další novinka.

www.kzcr.eu

Primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice MUDr. Marta Vachová
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RS centrum není pracovištěm určeným pro
pacienty jen z Ústeckého kraje, ale do Teplic jezdí lidé z České republiky, centrum má
nadregionální působnost. Předpokládám,
že rozšíření pracoviště a jeho personální
posílení, o kterém jste hovořila, se odrazilo
i v léčbě vyššího počtu pacientů…
Určitě. V našem RS centru každoročně začíná léčbu více než sto nových pacientů. Na
vysoce účinné biologické léčbě máme nyní
1400 pacientů. Více než 2000 nemocných
je zadáno v registru ReMuS. A samozřejmě
sledujeme pacienty, u nichž roztroušená
skleróza ještě není potvrzená, jsou vysoce
suspektní, s příznaky. Vyšetřujeme i nemocné, u kterých bylo jen vysloveno podezření, a nejsme ještě schopni rozhodnout,
jestli se roztroušená skleróza z onemocnění vyvine či nikoliv. Když to shrnu, v tuto
chvíli sledujeme více než 2500 nemocných.

V čem je práce s pacienty s roztroušenou
sklerózou specifická?
Jednak jde o mladé neurologicky nemocné
pacienty. Průměrný věk pro počátky příznaků je 30 let. Interval 20 až 40 let znamená,
že jde o jinak zdravé mladé lidi, kteří žijí
velmi aktivní život, zakládají rodiny. A my
jsme vlastně průvodci celým zbytkem jejich
života. Právě v tom vidím specifičnost naší
práce. Jde sice o onemocnění léčitelné,
umíme ho poměrně dobře brzdit, kontrolovat, aby nedocházelo k jeho progresi, ale
nedokážeme jej vyléčit. Postupně při kontrolách navazujeme stále užší a užší kontakt. Každý pacient má svého ošetřujícího
lékaře, což se v některých RS centrech úplně nedodržuje. Osobní kontakt je ale hodně důležitý: pak nám přivedou ukázat své
partnery, nosí nám fotografie dětí… Nedá
se, podle mého názoru, ničím nahradit. Na
druhou stranu díky úzkému kontaktu dokážeme včas zachytit změny, které se s pacientem dějí.

Rozumím. Kdyby chodil pokaždé k jinému
lékaři, nebyli byste schopni na rozdíl v jeho
projevech mezi jeho dvěma návštěvami
přijít.
Přesně tak. Víme, že při předchozí návštěvě byl veselý, všechno v pořádku, a teď
najednou špatně chodí. Ptáme se: Neděje
se něco? Například mladý muž přijde sám,
bez partnerky, protože se rozvádí. Problém
ani není v tom, že by progredovalo naše
onemocnění, ale on má jiné potíže. Lékař,
pokud by šlo o jiného oproti pacientově
předcházející návštěvě, by viděl pacienta
ve srovnání s minulým záznamem v horším
stavu – a indikoval by mu kortikosteroidy…
Nejspíš by se řešila eskalace léčby, která

www.kzcr.eu

Dětská ambulance v RS centru teplické nemocnice
v danou chvíli není zapotřebí. Protože pacient potřebuje hlavně psychoterapeutickou podporu. V tom je náš postup velmi
specifický. A to, že můžeme navázat úzký
kontakt s pacientem, je obohacující jak pro
něj, tak pro nás. Jde o jinou úroveň vztahu
lékař – pacient.

Sdílíte tedy životy pacientů a jejich blízkých. Z toho vyplývá, že ta práce musí být
psychicky velmi náročná. Kde si, obrazně
řečeno, dobíjíte baterky?
Nevím, jak to mají ostatní kolegové, ale já
se dobíjím tady. Protože když přijdu unavená, nechce se mi po službě a povídám si
s prvním, pak druhým pacientem a vidím,
že mu mohu pomoct, něco poradit, tak to
je ono, co mi stoprocentně dobíjí baterky.
Kolegyně chodí na dlouhé procházky se
psem, další pracuje jako lektorka svého
oblíbeného karate, jiný se vrhne možná
na zahrádku… Mě osobně ale dobíjí práce
s pacienty v našem centru.

Pandemie nemoci COVID-19 nás více či
méně zasáhla všechny. Museli jste činnost
centra a tudíž péči o pacienty omezovat,
jak tomu bylo u řady zdravotnických specializací?

RS centrum fungovalo po celou epidemii
bez omezení, v plném programu. Péči jsme
vůbec neomezovali, kromě fyzioterapie,
společných cvičení atd. Kontroly tak probíhaly úplně běžně tak, jak je předepsáno
v rámci sledovacího protokolu. „Ereska“
bohužel nepočká, až odezní kovid. Na druhou stranu to byla pro naše pacienty svým
způsobem výhoda, protože jsme byli jediní,
kteří s nimi nějakým způsobem komunikovali. Často totiž říkali: Vy jste po čtyřech
měsících první lékař, kterého vidím, protože se se mnou nikdo jiný nechtěl bavit.

Jaké máte zkušenosti s pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří kovid prodělali?
Kovidem jich prošlo pět stovek. Pacienti
s roztroušenou sklerózou obecně neměli
horší průběh nemoci COVID-19. Naopak ti,
kteří byli léčeni základními léky prví linie,
jimi byli proti závažnějšímu průběhu chráněni. Když vezmeme sedmistupňovou škálu, co všechno může kovid způsobit, naši
pacienti se pohybovali na stupních 1 – 2.
Buď neměli žádné příznaky, nebo měli obtíže, řekněme, chřipkového charakteru a zůstávali doma. Jen minimum jich skončilo
v nemocnici. V těchto případech šlo o pacienty na specifické, velmi silné léčbě vyšší
linie pro agresivní roztroušenou sklerózu.
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Řekla jste, že hospitalizaci kvůli kovidu
museli podstoupit jen pacienti s RS diagnózou vyžadující velmi silnou léčbu. Jak
je právě těm možno pomoct?
Ukázalo se, že nejvíce jim zabírá rekonvalescentní plazma, která se však musí
podat co nejrychleji. Spolupracovali jsme
s primářem Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr.
Pavlem Dlouhým, kde se v případě takového požadavku pro pacienta RS centra aplikace provedla. Od konce března letošního
roku navíc máme k dispozici monoklonální
protilátky proti COVID-19, jejichž podávání
všem pacientům s indikací v okrese Teplice
si vzalo na starosti právě naše RS centrum.
Ve vyčleněných prostorách s izolačním sálem na neurologickém oddělení jsme je
aplikovali až čtyřem pacientům najednou.
Cesta, jak zabránit těžšímu průběhu kovidu
u pacientů se silnými léky proti agresivní
roztroušené skleróze, je právě podávání
monoklonálních protilátek. Jakmile tu byly
monoklonální protilátky, obtelefonovali
jsme všechny pacienty léčené tímto typem
terapie, kterých je více než sto, aby všichni
věděli, že v případě onemocnění COVID-19

zeny dvěma podkožními injekcemi, což samozřejmě šetří čas. Zkracuje se doba podání dlouhotrvajících infuzí, na trh přicházejí
nové léky, jako tomu letos bylo v případě
léčby sekundárně progresivní fáze RS. Pro
ni dosud žádná relevantní terapie neexistovala a podávaly se pouze kortikosteroidy
a cytostatika. Máme velké množství léků
a doufejme, že vychováme další lékaře.

Jste primářkou neurologického oddělení,
jehož je RS centrum součástí. Chystáte
i v jeho rámci něco nového?
Tělocvična RS centra v teplické nemocnici
mají buď kontaktovat RS centrum nebo
praktického lékaře, že je u nich indikována
tato léčba.

Jaké jsou plány do budoucna?
Kromě vzpomínaného personálního posílení se RS centrum zapojuje stále do nových
studií, s novými léky pro roztroušenou sklerózu. Spousta našich léků má stále výhodnější možnosti aplikace. To znamená, že
léky, které doposud byly v infuzích a kapaly
hodinu, jsou od letošního července nahra-

Na neurologickém oddělení stále řešíme
nedostatek sester, což je problém celého
českého zdravotnictví. Ale to nám nebrání
v plánování. V prostorách po bývalých ortopedických sálech – kde máme i místnosti,
kde v současnosti podáváme monoklonální protilátky – chceme vytvořit další prostory pro rehabilitaci pacientů v průběhu
hospitalizace na neurologickém oddělení
a další pracoviště s EMG – elektromyografií, přístrojem umožňujícím vyšetření zachycující elektrickou aktivitu svalů. Plánů
máme tedy opravdu hodně.
Mgr. Ivo Chrástecký

MUDr. MARTA VACHOVÁ
… je primářkou Neurologického oddělení s RS centrem Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Na tomto oddělení pracuje od 1. 9. 1996 a v jeho čele stojí od 1. července 2013. Je specialistkou na diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a jiných autoimunitních onemocnění nervového systému. Zabývá se zejména epidemiologií nemoci a úlohou vitaminů D v její patogenezi.
Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Plzni. Od roku 2014 je členkou předsednictva Neuroimunologické sekce Neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde zastává funkci místopředsedy.
Získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje v oblasti zdravotní a sociální za rok 2017.

RS CENTRUM PŘI NEUROLOGICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICÍCH, o.z.
… je vysoce specializované zdravotnické pracoviště, které oficiálně zahájilo svou činnost 1. dubna v roce 2005. Zajišťuje péči
o nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní nejen pro Ústecký, ale i Karlovarský a Liberecký kraj. Z 15 vysoce specializovaných center je tak objemem poskytované péče na jednom z předních míst, vedle neurologických klinik velkých fakultních nemocnic, jako jsou Všeobecná fakultní nemocnice Praha, fakultní nemocnice v Motole, Ostravě či Hradci Králové. V této oblasti
se podíl i na klinických výzkumech nových léků a léčebných postupů. Zabývá se otázkami epidemiologie této nemoci a rizikových faktorů jejího vzniku. K tomu přímo vybízí historická data. V okrese Teplice byl v 80. letech a na počátku let devadesátých
20. století dvojnásobný výskyt roztroušené sklerózy oproti zbytku republiky. Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo v roce 2020
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice, o.z., statut Centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou
a neuromyelitis optica pro dospělé a děti, na dobu do konce roku 2025.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
… je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Při roztroušené skleróze je poškozován ochranný myelin
pokrývající nervová vlákna, což způsobuje poškození pochvy nervových vláken i vláken samotných. Poškozená nervová vlákna
přestávají správně přenášet signály v nervovém systému a objevují se příznaky RS. Na světě žije zhruba 2,5 milionu nemocných
s roztroušenou sklerózou, v ČR přibližně 19 000. RS není dědičná, i když genetická náchylnost hraje roli v jejím vývoji. Roztroušená skleróza není nakažlivá. RS se vyskytuje více u žen než u mužů. První příznaky nemoci se u 2/3 pacientů objeví mezi
20. – 40. rokem života.
Zdroj: https://www.rskompas.cz/

www.kzcr.eu
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WORKSHOP

Práci anesteziologů přiblížili zástupcům médií
specialisté z kliniky v ústecké Masarykově nemocnice
Anesteziolog není jen lékař, který „uspává“ pacienty na operačních sálech… To bylo inspirací k uspořádání akce pro zájemce
z novinářských řad.

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Primář kliniky MUDr. Josef Škola, EDIC

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, PERIOPERAČNÍ
A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Workshop v sídle ústecké kliniky

Práci anesteziologů přiblížili zástupcům
médií ve středu 28. července specialisté
z největšího zdravotnického pracoviště
svého druhu v Ústeckém kraji – Kliniky ane
steziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Své pohledy na současnou anesteziologii,
její možnosti a své zkušenosti prezentovali přednosta kliniky prof. MUDr. Vladimír
Černý, Ph.D., FCCM, který hovořil o náplni
oboru a jeho významu v nemocniční péči,
a primář kliniky MUDr. Josef Škola, EDIC,
primář kliniky, s prezentací anesteziologie
a intenzivní medicíny v Krajské zdravotní,
a.s. Akce se zúčastnila a na dotazy odpovídala také vrchní sestra kliniky Bc. Hana
Oliva.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní,
a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla založena v roce 2014.
Přednostou je prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny uskutečňuje v posledních letech ambiciózní program rozvoje s cílem přeměny v moderní akademické
a klinické pracoviště mezinárodního významu. KAPIM dnes představuje dynamicky se rozvíjející pracoviště, které se kvalitou a objemem poskytované péče a moderním systémem výuky řadí mezi nejvýznamnější centra v ČR. Pracoviště se může
prezentovat řadou úspěchů a má všechny předpoklady uskutečňovat svůj rozvojový program i v následujících letech. Klinika již dnes v řadě kvalit dosahuje vynikající úrovně srovnatelné s významnými evropskými pracovišti. Nabízí přátelské
a motivující pracovní prostředí a široké možnosti vzdělávání a odborného uplatnění v klinické i vědecké praxi.
Základní náplní Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny je poskytování péče pacientům v perioperačním období a pacientům u kterých hrozí
nebo došlo k selhání zakladních životních funkcí – tedy poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče. Každý rok její lékaři provedou 15000-20000
anestézií pro úplné věkové spektrum pacientů, od předčasné narozených až po
geriatrické pacienty. Klinika je významným centrem regionální anestézie, zajištuje
analgetický servis, provozuje anesteziologické ambulance a ambulanci bolesti.

Mgr. Ivo Chrástecký

www.kzcr.eu
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ROZHOVOR

Obor se nám na klinice v ústecké Masarykově nemocnici
daří rozvíjet, říká profesor Vladimír Černý
Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařský obor, bez jehož existence si dnes efektivní fungování péče o pacienta vlastně už
nedokážeme představit. Z tohoto pohledu je Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KAPIM) nejvýznamnějším zdravotnickým pracovištěm v Ústeckém kraji. Při pandemii v průběhu uplynulého roku a půl soustřeďovala a léčila pacienty s nejtěžším průběhem nemoci COVID-19. Je pro region klíčovým místem nejen z hlediska kapacit a možností
intenzivní péče o pacienty, ale také z pohledu přípravy a dalšího vzdělávání mladých lékařů a sester. Přednostou kliniky je prof.
MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.

Pane profesore, také anesteziologie a intenzivní medicína jako lékařský obor prochází v posledních desetiletích poměrně
dramatickým vývojem, zkvalitňuje se zdravotnická technika, objevují se nové postupy. Jak lze popsat její záběr, čím se obor
zabývá?
Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařský obor, který se zabývá poskytováním,
organizováním a vědeckým zkoumáním
anesteziologické, resuscitační, intenzívní
a perioperační péče; přitom úzce spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními
obory. To je asi důležité na začátku říct:
jsme pro ostatní obor servisní, ale bez nás
dnes většina klinických oborů, zejména
těch chirurgických, nemůže péči o pacienta
komplexně provádět. V kontextu intenzivní
medicíny - poskytujeme péči všem pacientům, u kterých hrozí nebo došlo k selhání
základních životních funkcí.

O každém oboru v medicíně existují určité
zažité představy. U mnoha lidí je mylně zafixován obraz anesteziologa jako lékaře,
který „uspává“ pacienta a kontroluje jeho
stav při výkonu na operačním sále.
Nejprve lehce zabrousíme do historie. Náš
obor se stal základním, tedy dvoustupňovým oborem teprve v roce 1971. Jmenoval
se jinak – „Anesteziologie a resuscitace“.
Předtím, od roku 1952 byl nástavbou, přičemž první atestace se uskutečnily o čtyři
roky později, v roce 1956. Sestry se samostatnou specializací pro anesteziologickou
a resuscitační péči máme od roku 1972.
A teď k otázce. Anesteziologická a perioperační péče je soubor léčebných a diagnostických postupů, které umožňují provádět
léčebné nebo diagnostické výkony operační i neoperační povahy v celkovém nebo
regionálním znecitlivění. Péče je poskytována v celém perioperačním období a za-

www.kzcr.eu

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM na operačním sále

hrnuje podíl na přípravě k výkonu, samotné
zajištění v jeho průběhu a nezbytnou péči
předchozí i navazující. Zjednodušeně jsou
tu tedy: předoperační péče, anesteziologická péče (= podávání anestézie) a pooperační péče. Perioperační medicína je tudíž
komplexní péče o pacienta, včetně jeho
komplikujících onemocnění, v před-, pera pooperačním období, a to včetně léčby
pooperační bolesti.
A pokud jde o ono „uspávání“, každý rok
lékaři KAPIM provedou přibližně kolem 20
000 anestézií pro celé věkové spektrum pacientů, od novorozenců až po geriatrické.

Čeho v této specifické činnosti dosahujete
nebo byste chtěli dosáhnout? Jaké jsou cíle
perioperační medicíny?
Naší snahou je co nejlepší výsledek námi
poskytované péče, v tom jsou ale všechny obory identické. Z pohledu pooperační
a intenzivní péče je hlavním cílem obnovení pacientovy soběstačnosti, návrat do práce, obnovení běžných aktivit. V kontextu
perioperační péče nám jde zejména o bezpečnost, maximální možný komfort pacientů, spolu se zkrácením doby jeho hospitalizace. V neposlední řadě je to i prevence,
minimalizace četnosti komplikací.
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Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově
nemocnici je součástí Krajské zdravotní,
a.s., a spolupracuje s anesteziologickými
pracovišti v dalších šesti nemocnicích, které společnost spravuje a v podstatě s nimi
tvoří celek…
Je to tak, Krajská zdravotní má pracoviště
oboru anesteziologie a intenzivní medicína
v sedmi nemocnicích. Pokud jde o porovnání počtů lůžek na jednotkách intenzivní
péče v celém Ústeckém kraji s ostatními
kraji včetně metropole, tak jsme na čtvrtém místě v České republice. V Ústeckém
kraji máme celkem 400 intenzivních lůžek
pro dospělé i dětské pacienty. V přepočtu
na 100 000 obyvatel je to 48,7 lůžka, což
region řadí v přehledu přesně doprostřed,
na sedmé místo. V rámci programů center
vysoce specializované péče v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem klinika úzce
spolupracuje s Traumacentrem, kde se
soustřeďují pacienti se závažným úrazem
a Komplexním cerebrovaskulárním centrem, které v návaznosti na lokální iktová
centra poskytuje superspecializovanou
péči pacientům s cévní mozkovou příhodou. Úzce spolupracuje rovněž s Oddělením NIP/DIOP v Nemocnici Most s 27 lůžky
určenými i pro následnou intenzivní péči
a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou
péči, které vrací pacienty zpět do života.

KAPIM se jako významné zdravotnické
pracoviště v posledních letech neustále
rozvíjí. V čem vidíte v tomto ohledu zásadní
momenty?
Klinika uskutečňuje program rozvoje
s cílem přeměny v moderní akademické
a klinické pracoviště srovnatelné s pracovišti obdobné velikosti v České republice i v zahraničí. KAPIM dnes představuje
dynamicky se rozvíjející pracoviště, které
se kvalitou a objemem poskytované péče
a systémem vzdělávání pro mladé lékaře
řadí mezi nejvýznamnější centra v Česku.
Mezi rozvojové projekty pracoviště patří
„ECMO centrum Ústeckého kraje“, „Centrum pro léčbu zástavy krevního oběhu“
a „Oddělení perioperační medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“.
Může se prezentovat řadou úspěchů a má
všechny předpoklady uskutečňovat svůj
rozvojový program i v následujících letech.
Myslím si, že výsledky mě opravňují říct, že
KAPIM již dnes v řadě kvalit dosahuje vynikající úrovně srovnatelné s významnými
evropskými pracovišti.

Nelze opomenout, že ústecká KAPIM je
také významným centrem vzdělávání. Jak
vysoko hodnotíte jeho úroveň?

www.kzcr.eu

ziologie a intenzivní medicína. Mladým lékařům, včetně absolventů, nabízí atraktivní
možnost rychlého profesního růstu bez
nutnosti stáží v jiném zařízení, velký podíl
samostatné práce i motivační program. KAPIM je také garantem a zajišťovatelem výuky předmětu „Ošetřovatelská péče v intenzivní medicíně“ na Fakultě zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem.

A jak si klinika vede na poli vědecké činnosti?

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Moderní strukturovaný systém postgraduální výuky je svou kvalitou v řadě aspektů srovnatelný se zeměmi Evropské unie.
Všechny náklady spojené s povinnými požadavky na vzdělání jsou mladým lékařům
hrazeny. Klinika je výukovým pracovištěm
Anesteziologie a intenzivní medicíny Insitutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Kurzy regionální anestézie
mají dlouholetou tradici a patří k nejlepším
v České republice. KAPIM se též profiluje
jako významné výukové centrum pro využití
ultrazvukových metod jak v anesteziologii,
tak intenzivní péči. Klinika disponuje i moderním simulačním centrem umožňující
simulační kurzy základní a rozšířené resuscitace. Je nositelem plné akreditace pro
specializační vzdělávání v oboru Aneste-

Lze konstatovat, že vědecká činnost pracoviště se dynamicky rozvíjí. Lékaři kliniky
se podílejí na realizaci řady významných
výzkumných projektů, jejichž výsledky publikují a přednášejí v České republice i v zahraničí. Pro mladé lékaře s vědeckými ambicemi tak KAPIM představuje ideální místo
pro získání zkušeností i realizaci vlastních
výzkumných projektů pod odborným vedením. Impakt faktor odborných článků publikovaných v roce 2016 dosáhl 26,08. Mnozí
lékaři kliniky mají zkušenost z renomovaných světových pracovišť. Někteří jsou též
členy domácích i zahraničních odborných
společností, aktivně se podílí na jejich činnosti a jsou členy jejich odborných orgánů
na národní, evropské i celosvětové úrovni.
Co se mezinárodního přesahu působení
KAPIM týče, není bez zajímavosti, že klinika získala v minulosti příslib materiální i logistické podpory od vedení Krajské
zdravotní, a.s., pro zapojení lékařů v Global
Anaesthesia Outreach Programme, který se
po odeznění pandemie COVID-19 budeme
snažit obnovit. Lékaři kliniky tak budou mít
možnost podílet se v rámci svého pracovního úvazku na zajišťování výuky a poskytování anesteziologické péče v rozvojových
zemích.
Mgr. Ivo Chrástecký

PROF. MUDr. VLADIMÍR ČERNÝ, Ph.D., FCCM
Přednostou Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny 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 od roku 2014.
V oboru anesteziologie a intenzivní medicíny pracuje od roku 1986. Předsedal
České společnosti intenzivní medicíny a České společnosti ansteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde
byl i tři volební období místopředsedou. Má za sebou také dlouhodobou práci
v oboru v zahraničí (USA, Saúdská Arábie, Kanada). Je iniciátorem a koordinátorem projektu Národního informačního systému anesteziologické péče při
(NISAP) při Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).
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N E N Á PA D N Í H R D I N O V É

Pohled na COVID-19 období z pohledu provozu IT
V České republice asi nenajdete nikoho, koho by se nedotkla probíhající pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Pro zaměstnance
jednoho z největších zdravotních zařízení v naší zemi to platí dvojnásob. I když samozřejmě největší tíha řešení celé situace byla
na zdravotnických pracovnících, tak se ukázalo, že si řešení sebou neslo celou řadu dalších požadavků. Ty bylo nutné vyřešit systémově a novým nastavením firemních procesů a bez spolupráce s IT oddělením společnosti by to bylo jen těžko realizovatelné.
pracovních stanic včetně potřebných datových zásuvek. Ve vlastních prostorách pak
bylo použito více než 3 kilometry metalické
datové kabeláže a desítky aktivních síťových prvků.

V úvodu pandemie na začátku roku 2020
jsme byli postaveni před situaci, kdy v rámci hodin bylo potřeba zprovoznit objednávkový systém https://www.kzcr.eu/testcovid na PCR testování populace indikované
Krajskou hygienickou stanicí či praktickými
lékaři. Bylo potřeba vybudovat robustní
testovací pracoviště mimo prostory nemocnice, tehdy ještě ve stanech umístěných
v jednotlivých areálech nemocnic z holdingu společnosti. Do těchto stanů bylo nutné
zajistit kompletní datovou infrastrukturu
umožňující napojení na základní systémy
společnosti a také systém ISIN (Informační
systém infekčních nemocí) státu.
Když se v průběhu roku 2020 situace
ohledně testování ustálila a bylo možné
využít také testování antigenní metodou,
vznikl na začátku roku 2021 požadavek
očkovat velkou skupinu obyvatel Ústeckého kraje a v prostorách našich nemocnic
to z kapacitních důvodů nebylo možné. Za
tímto účelem byla naplánována velkokapacitní očkovací místa v prostorách například
výstavišť či sportovišť v rámci celého Ústeckého kraje. Protože Krajská zdravotní, a.s.
tuto činnost zajišťovala pro celý Ústecký
kraj, bylo třeba z pohledu IT vybudovat dostatečnou infrastrukturu, která by umožnila
s vysokou spolehlivostí zajistit připojení
všech těchto externích objektů do infrastruktury společnosti a zároveň zajistit veškeré požadavky na nás kladené z pohledu
Zákona o kybernetické bezpečnosti. Jsme
velice rádi, že se nám podařilo při jednáních se zástupci jednotlivých měst a Ústeckého kraje dosáhnout rychlého vybudování

Ilustrační foto

na základě pronajatých datových okruhů
a případného tunelovaného zabezpečeného připojení VPN v lokalitách, kde místní
poskytovatelé nebyli schopni nabídnout
službu pronajatého okruhu.
Následně bylo nutné v nově vznikajících
prostorách velkokapacitních míst v Rumburku, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Litoměřicích kompletně vybudovat interní
infrastrukturu a vybavit je výpočetní technikou. Jen za tímto účelem bylo v průběhu
jednoho týdne nainstalováno přibližně 70

Protože provoz očkovacího centra sebou
nese i požadavky na evidenci zdravotnické dokumentace a státem je požadováno,
aby všechna očkování byla vedena také ve
speciálním systému ISIN, bylo zapotřebí
upravit naše interní informační systémy,
tak aby uživatelé nemuseli údaje o očkovaných zadávat opakovaně do různých systémů. Za tímto účelem jsme museli upravit
náš nemocniční informační systém FONS
Enterprise tak, aby data pomocí datového
rozhraní předával na ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) k evidenci
v aplikaci ISIN. Dále bylo potřeba vyvinout
novou aplikaci pro predikci potřebných
druhých dávek, kdy zejména v úvodních
měsících byl výrazný nedostatek očkovacích látek. Bylo tak nutné plánovat kapacity
na jednotlivé ampulky, aby nedošlo k jejich znehodnocení anebo naopak pozvání
více zájemců o očkování, než byla kapacita
očkovacích látek.
Tímto článkem bych rád poděkoval všem
kolegům, kteří se na nelehké a často i stresující práci podíleli a samozřejmě také
všem zdravotníkům, kteří s námi měli při
nasazování nových systémů svou trpělivost.
Ing. Václav Valenta
Vedoucí odboru aplikační podpory
Krajská zdravotní, a.s.

P O D Ě KO V Á N Í P E R S O N Á L U N A Š I C H N E M O C N I C

Poděkování personálu Nemocnice Teplice
Chci touto cestou poděkovat za velice profesionální, vstřícný a lidský přístup při léčbě mého poranění pravé ruky MUDr. Andreji Khavanskému z úrazové chirurgie, paní Marcele Černé ze sádrovny a sestřičkám Janě Dlouhé a Janě Brestovanské z rehabilitace. Všichni jsou
zaměstnanci nemocnice Teplice.
S díky Ivana Vaňková, Teplice

www.kzcr.eu
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U N I K ÁT N Í T E C H N I K A V N E M O C N I C I K R A J S K É Z D R A V OT N Í

Děčínští chirurgové využívají novou laparoskopickou
sestavu se špičkovou kvalitou obrazu jako první v Česku
Ve středoevropském regionu unikátní zdravotnickou techniku využívají k výkonům chirurgové v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. Nová sestava pro laparoskopické výkony umožňuje zobrazení 3D a přesné zobrazení rozlišení 4K. Přístroj nejvíce
využijí v děčínské nemocnici pro kolorektální chirurgii, kde je potřeba výsledku u onkologických pacientů, především u anastomóz, tedy spojení dvou volných částí orgánu po resekci jeho mezilehlé části s nádorem.
„Právě u anastomóz hrozí největší komplikace. Aby se dobře zhojila, je nutné dostatečné prokrvení oblasti. A jedna z možností, jak prověřit prokrvení anastamózy, je ICG
– indocyaninová zeleň. Jde o fluorescenční
barvivo vpuštěné do krevního oběhu. My si
na anastomózu, zjednodušeně řečeno, posvítíme, a ona se zbarví se do zelena nebo
do modra, podle toho, jakou vlnovou délku
světla použijeme,“ vysvětluje MUDr. Jan
Rejholec, primář Chirurgického oddělení
Nemocnice Děčín, o.z., jenž je předním odborníkem na operace konečné části tlustého střeva postižené rakovinným bujením.
Svou specializací rozvíjí i jako člen Centra
robotické chirurgie KZ a proktor v tamním
školicím středisku robotické chirurgie pro
střední a východní Evropu.
„Díky novému přístroji se dostáváme v zobrazení místa operace na vyšší úroveň. Před
pěti lety jsme se věnovali této technice
v grantu, díky němuž jsme získali možnost
zobrazení 2HD. Nová laparoskopická se-

Operace s novou laproskopickou sestavou
stava dává zobrazení 3D a rozlišení obrazu
4K, takže nám mnohem lépe ukazuje pro

standardní postup operace. Navíc v režimu
ICG umožňuje operovat. Starší režimy vyžadovaly zhasnout ostatní obraz, teď máme
normální světelný tok a zároveň je vidět
zbarvení prokrvení. Přístroj k laparoskopickým výkonům již běžně využíváme, zejména pro onkologické pacienty. Pomáhá i pro
nepřehledné situace v místech jako jsou
žlučové cesty, močovod a dokonce i při
detekci příštítných tělísek u operace štítné
žlázy,“ vidí přednosti nové techniky MUDr.
Jan Rejholec.
Dodávka laparoskopické sestavy se 4K
rozlišením od firmy RADIX za 3 083 269,97
Kč včetně DPH byla realizována z projektu
„Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice
Děčín, o. z.“ v rámci 31. výzvy IROP (Integrovaný regionální operační program) – Zvýšení kvality návazné péče. Z celkové hodnoty
bude poskytnuta dotace ve výši 85 % ze
způsobilých výdajů, tedy 2 620 779,47 Kč.

Operace s novou laproskopickou sestavou

www.kzcr.eu
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Nová laparoskopická sestava v Krajské zdravotní, a.s.
– Nemocnici Děčín, o.z.
Nová laparoskopická sestava umožňuje operatérům využívat nejmodernější zobrazovací technologie v jednom uceleném souboru
vybavení a není potřeba ke speciálním zobrazovacím režimům jiný videořetězec, než ke standardnímu zobrazení ve viditelném
spektru.

Operace s novou laproskopickou sestavou

Klasické zobrazení

Varianta klasického – překryvná modrá

Monochromatické ICG zobrazení

Škálování intezity ICG – mapa intenzity

Speciálními zobrazovacími režimy v laparoskopii jsou spektrální zobrazení a zobrazení s použitím kontrastní látky zkratka NIR/
ICG. Sestava má modulární koncepci videořetězce, kde základní kamerová jednotka je
doplňována o moduly pro speciální zobrazení.

zobrazovacích režimů, kterou jsou též dostupné při 4K rozlišení jak ve 2D, tak ve 3D.

i světelného zdroje a světlovodného kabelu, aby nedocházelo k odfiltrování respektive potlačení infračerveného záření a byla
správná obrazová informace přenesena až
do kamerové jednotky ke zpracování a vyobrazení na výstupu tedy na monitoru. ICG
zobrazení je na nové laparoskopické sestavě hned v několika variantách (což také
u konkurenčních produktů není dostupné).

Unikátností věže je právě tato koncepce,
protože u jiných výrobců by věž musela být
vybavena dalšími kamerovými jednotkami,
které spolu s dalším potřebným vybavením
nabídnou stejná speciální zobrazení. Celý
videořetězec generuje respektive zpracovává obraz v čistém 4K rozlišení. To znamená,
že toto vysoké rozlišení není dopočítáváno
z menšího rozlišení (tzv. provedení up-scalingu).
Obraz v rozlišení 4K je jak při dvoudimenzionálním (2D), tak třídimenzionálním (3D)
zobrazení, a to včetně použití speciálních

www.kzcr.eu

To je právě naprosté unikum, kdy si operatér může aktivovat speciální zobrazovací
režim i ve 3D a stále při rozlišení 4K. Speciálními režimy jsou „spektrální zobrazení“ a „fluorescenční (NIR/ICG) zobrazení“.
Spektrální nebo také úzkospásmové zobrazení využívá biofyzikálního jevu spektrální
absorpce světla hemoglobinem.
Fluorescenční (NIR/ICG) zobrazení - zkráceně ICG zobrazení - pro své fungování vyžaduje podání kontrastní látky do krevního
oběhu pacienta a tou je indocyaninová zeleň (indocyanine green = ICG), která vyvolává fluorescenci po nasvícení světlem zářícím také v blízkém infračerveném spektru
(near infrared = NIR). Tato technologie vyžaduje speciální úpravu optiky (laparoskopu), kamerové hlavy, kamerové jednotky

ICG zobrazení se za posledních 5 až 6 let
stává čím dál častějším standardem v laparoskopické praxi, a to zejména jako integrovanou technologií v laparoskopických
sestavách. Samotná technologie není nikterak mladá, ale k jejímu využívání bylo
dříve potřeba pořizovat samostatný specializovaný videořetězec, a proto nyní mohou
touto technologií disponovat nejen velká
pracoviště, ale i ta menší.
Mgr. Ivo Chrástecký
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INFORMACE Z VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Krajská zdravotní podepsala s Ústeckým krajem
a Komerční bankou smluvní dokumenty, které umožní
zahájit dostavbu nemocnic v Děčíně a Chomutově
Krajská zdravotní, a.s., podepsala s Ústeckým krajem a Komerční bankou, a.s., v pátek 23. července 2021 smluvní dokumenty,
které umožní realizaci doposud nezahájených strategických investičních akcí společnosti – „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“ a „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“.

Představitelé Ústeckého kraje, KZ a Komerční banky, a.s., podepsali smluvní dokumenty, které umožní dostavbu děčínské a chomutovské nemocnice
Dodatkem k současné Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu, uzavřené mezi Ústeckým krajem
a Krajskou zdravotní, a.s., se upravují podmínky investiční podpory, kterou Ústecký
kraj podporuje realizaci strategických investic.
Dodatkem ke Smlouvě o úvěru, uzavřeným
mezi Komerční bankou, a.s., a Krajskou
zdravotní, a.s., se navyšuje výše investičního úvěru na realizaci strategických investic společnosti na 2,2 miliardy korun, přičemž současně jsou dodatkem ke stávající
smlouvě odpovídajícím způsobem upravována ujednání o ručitelském závazku mezi
Ústeckým krajem a Komerční bankou, a.s.

www.kzcr.eu

V historii Krajské zdravotní, a.s., se jedná
o zásadní krok, který umožní nebývalý rozvoj provozovaných nemocnic a významný
posun v kvalitě poskytovaných zdravotních
služeb. V rámci realizace uvedených investic bude vytvořeno nejen moderní prostředí, odpovídající požadavkům současné
medicíny vč. vybavení moderní technikou,
ale v případě děčínské a chomutovské nemocnice realizace přinese i významné změny v organizaci poskytování zdravotní péče,
kdy budou urgentní stavy řešeny v jednom
místě v nemocnici.
Za Krajskou zdravotní smluvní dokumenty
podepsali předseda představenstva společnosti MUDr. Ondřej Štěrba a místopřed-

seda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, za Ústecký kraj hejtman Ing. Jan
Schiller. „Jsem rád, že byl splněn poslední
nutný krok a lze přistoupit k realizaci rozvoje zdravotnických zařízení v našem kraji.
Jedná se jednoznačně o celkové zkvalitnění poskytované zdravotní péče občanům,“
zdůraznil po připojení svého podpisu
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.
„Opakovaně říkáme, že chceme z našich
nemocnic vybudovat zařízení, která snesou
srovnání s nejmodernějšími evropskými
pracovišti, a toto je určitě správná cesta
k naplňování našich plánů,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba.
Mgr. Ivo Chrástecký
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INFORMACE Z VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Krajskou zdravotní navštívil poslanec Evropského
parlamentu Ondřej Knotek (ANO)
Představení společnosti a plánované investice v rámci jejich zdravotnických zařízeních byly hlavními tématy návštěvy europoslance Ondřeje Knotka v Krajské zdravotní, a.s. (KZ). V sídle společnosti, která sdružuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, ho
uvítal předseda představenstva společnosti MUDr. Ondřej Štěrba, generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, a člen představenstva
Ing. Stanislav Dostál.
„Děkuji za velice milé přijetí ze strany vedení Krajské zdravotní, a.s. Firma je velice
dobře připravena rozvíjet zdravotní péči
a tím podstatně přispět k atraktivnosti celého Ústecka. Je jisté, že bude nutno plánované investiční projekty spolufinancovat
také z evropských prostředků a já jsem připraven tyto aktivity a snahu Krajské zdravotní a jejího vedení podpořit,“ přibližuje
setkání europoslanec Ondřej Knotek.
„Jsme velmi rádi, že jsme měli možnost
pana europoslance Knotka přivítat na půdě
Krajské zdravotní a seznámit ho s naší
společností, která je největším poskytovatelem zdravotní péče nejen v rámci Ústeckého kraje, ale také v celé republice.
Pan inženýr Knotek je v rámci Evropského
parlamentu členem Výboru pro regionální
rozvoj, Zvláštního výboru boje proti rakovině a Výboru pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin. Dovolím si
tuto schůzku považovat také za start vzájemné spolupráce nejen na poli dotačních
programů Evropské unie cílených na naši
společnost. Vnímám ji jako jednoznačně

Zleva: Petr Malý, Ondřej Knotek, Ondřej Štěrba, Stanislav Dostál
přínosnou pro celý region,“ říká o jednání
předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej
Štěrba.
Jeho slova doplňuje generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA:
„V rámci této pracovní schůzky jsme pana

europoslance Knotka mimo jiné seznámili
s plánovanými investicemi, které vnímáme jako absolutně klíčové pro celý zdejší
region a jeho obyvatele. Společných témat
k diskuzi a dalším jednáním máme tedy
rozhodně mnoho.“
redakce Infolistů

P O D Ě KO V Á N Í

Nadační fond FAnn pomohl dětskému oddělení
Nadační fond FAnn dětem známé parfumerie FAnn pomohl vybavit novým nábytkem pokoj matek dětí hospitalizovaných na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) v Mostě.
Ročně na jednotce intenzivní a resuscitační
péče pro kojence a větší děti v Mostě hospitalizují okolo 400 dětí.
Většina dětí má jako doprovod
rodiče, zpravidla matku.
Ne vždy dovolují prostory na
JIRP ubytování rodiče na pokoji s dítětem. Z toho důvodu
je na dětském oddělení zřízen
i pokoj pro doprovodné osoby.
Jeho vybavení již ale bylo zastaralé,

www.kzcr.eu

neutěšené a neútulné. S jeho obnovou pomohl Nadační fond FAnn.
„Ze srdce děkujeme Nadačnímu
fondu FAnn dětem, že nám
pomohl s novým vybavením
tohoto pokoje, který je nyní
moderní, útulný a rodičům
poskytuje prostor pro odpočinek v tak náročném období,
jakým bezesporu hospitalizace
jejich závažně nemocného dítěte

je,“ uvedla primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., MUDr. Marie Váchová.
„Věříme, že přítomnost rodičů v příjemném
prostředí určitě pomůže rychlejšímu zotavení dětí na JIP,“ dodává RNDr. Anna Kokolusová za Nadační fond FAnn dětem.
redakce Infolistů
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R A DY A T I PY

Jak si poradit se štípanci či zakousnutým klíštětem?
Vyhnout se bodavému a hlavně otravnému hmyzu přes léto? To je téměř nemožné. V okolí koupališť a rybníků se připravte na
bzučivé komáry a bolestivě útočící ovády, na dobrodružné výpravě přes pole a louky na hejna otravných muchniček, na lenošení
v mechu a kapradí také zapomeňte, jinak si přinesete pár přisátých klíšťat a na zahradě určitě koukejte, jestli na té lahodné broskvi, co jste právě utrhli ze stromu, nesedí zákeřná vosa. Vypadá to téměř jako neproniknutelné minové pole, ale nenechte si tím
zkazit zbytek léta, pár řešení pro Vás máme.

Muchničky
Tyto malé potvůrky potkáme jen ve dne
a vždy venku. Štípou v celých hejnech,
a tak není neobvyklé, že část těla, do které
se pustili oteče a objeví se obrovské zarudlé fleky. Lidem, kteří jsou citlivější na
štípnutí, může tato moucha vyvolat až alergickou reakci.

Klíště
Zaručené metody se mění každým rokem,
ale s ohledem na infekčnost těchto sotva viditelných tvorů, je nejlepší metodou
okamžité odstranění zakousnutého parazita. Pořiďte si v lékárně speciální pinzetu,
kleštičky či kartu na odstranění klíštěte. Ve
chvíli, kdy ho objevíte neztrácejte čas, vezměte pomůcku, kývejte klíštětem opatrně
ze strany na stranu a počkejte až se uvolní.
Následně ránu vydesinfikujte. Když se klíště nepodaří vyndat celé vyhledejte lékaře.
Odstraněné klíště vhoďte do záchodové
mísy nebo ho zabalte do kousku papíru
a spalte. V následujících třech týdnech sledujte místo přisátí klíštěte. Malá červená
skvrnka je normální, ale pokud se začne
zvětšovat nebo uprostřed vybledne, vyhledejte co nejdříve lékaře. Zároveň je dobré,
být při výletech do přírody očkovaný proti
klíšťové encefalitidě.

Komáři
Na klasické štípance pomáhají speciální
přípravky z lékárny, které mírní otok a svědění. Pokud nemáte žádnou mastičku
k dispozici výborně poslouží obyčejný led,
esenciální oleje z levandule nebo čajovníku nebo slupka od banánu, která Vám zbyla od svačiny.

www.kzcr.eu

lovacího přípravku použijte vždy opalovací
krém jako první. K dostání jsou i repelenty
s ochranným UV faktorem. Možností jsou
i přírodní přípravky, kdy si repelent můžete
vyrobit. Vaší zahradu ochrání rostliny eukalyptu, či šanty kočičí a nebo klasický vratič
obecný, jehož drobounké žluté kvítky měla
na zahradním stole každá babička. Komáři nesnáší citronovou trávu, citrusy nebo
pelyněk, klíšťata se do Vás nezakousnou,
pokud ucítí Tea tree oil.

Z domácích ingrediencí by měl pomoci
octový zábal, nic nezkazíte ledem nebo
citronem. Pokud by otok neopadával, neváhejte navštívit lékaře. I tento hmyz může
přenášet infekční nemoci, často se u nich
vyskytuje borelióza.

Na vosy platí většinou sladké sirupy,
a nebo obyčejné pivo, které se umístí například v plechovce mimo prostor, kde se
pohybujete.

Vosy

Pár zajímavých faktů na závěr

Tito né úplně oblíbení tvorové milují konec
léta, kdy je všude spousta dozrálého ovoce, sladkého pití a dobrot, které rozhodně
potřebují ochutnat. Často tím jsou ochutnány ony samy, kdy do nich nevědomky
kousneme nebo se napijeme z plechovky,
kam zrovna zalétly.

Při náletu vosy Vám může pomoci zůstat
v klidu, pokud se necítí ohrožená, nemá
důvod bránit se svým žihadlem

V těchto případech, kdy se jedná o bodnutí
v oblasti obličeje, krku či dokonce v dutině ústní není čas na hrdinství. Je potřeba
otok velmi hlídat, pokud se dostaví alergická reakce okamžitě kontaktovat lékaře. Při
standardním otoku si místo ledujte a nebo
si dejte zmrzlinu.
Při bodnutí do jiných částí těla přiložte na
bodnutí rozkrojenou cibuli, nebo ránu potřete octem. Pokud v lékárničce najdete
klasické mastičky na štípnutí, určitě Vám
také uleví.

Jak se bránit?
Pokud si chcete doslova zachránit holou
kůži a nedat hmyzu šanci je potřeba trochu
se vybavit. Nezvaných návštěvníků v domě
se zbavíte díky sítím v oknech nebo elektronickým odpuzovačům hmyzu.
Venku ve většině případů pomůže repelent. Pokud se budete zároveň vystavovat
slunci, tak při kombinaci repelentu a opa-

Podle odborníků až u 20 % lidí může za přitažlivost pro bodavý hmyze jejich genetika.
Jak ukázala jedna studie, komáři například
preferují krev se skupinou 0, naopak mnohem méně je zaujme krevní skupina A a
zcela minimálně pak skupina AB. U klíšťat
zvítězila krevní skupina A, naopak nejméně
klíšťatům zachutnala krevní skupina B.
Komáři upřednostňují také lidi s vysokou
tělesnou teplotou či vyšší tělesné konstituce, kteří vynakládají více energie. I z tohoto důvodu podle molekulárního biologa
L. J. Zwiebela komáři často útočí nejen na
obézní jedince, ale i na těhotné ženy.
Několik vědeckých studií navíc potvrdilo
přímou souvislost mezi kousnutím komára a pitím alkoholu. Při pití alkoholu jednak kromě oxidu uhličitého vydechujeme
i oktanol, což je sekundární alkohol vytvořený rozpadem kyseliny linolové, jednak
se v našem potu objevuje i ethanol, který
dává kousavému hmyzu jasný signál, že je
poblíž jídlo, což je dáno jeho oblíbeností
cukrů, které mu poskytují energii k přežití.
Tereza Komanová, koordinátorka Infolistů
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL
PÉČE
V ÚSTECKÉM
KRAJI | MOST
DĚČÍNZDRAVOTNÍ
| ÚSTÍ NAD
LABEM
| TEPLICE

akční® Clasic
nabídka
Preventan
s příchutí MedP
akční nabídka
1. 9. - 31. 10. 2021

90 tablet
1. 9. - 31. 10. 2021

pro dlouhodobou
dlouhodobou podporu
podporu imunity
imunity
◊◊ pro
originální patentovaná
patentovaná látka
látka ProPro◊◊ originální
teQuine®® aa vitamin
vitamin C,
C, který
který přispívá
přispívá
teQuine
normální funkci
funkci imunitního
imunitního systému
systému
kk normální
speciální forma
forma cucavých
cucavých tablet
tablet
◊◊ speciální
ověřeno více
více než
než 20
20 lety
lety zkušeností
zkušeností
◊◊ ověřeno
dětí
i
dospělých
dětí i dospělých
balení na
na 33 měsíce
měsíce
◊◊ balení

akční
akčnínabídka
nabídka
1.1.9.9.- -31.
31.10.
10.2021
2021

DĚČÍN
| ÚSTÍ
NADLABEM
LABEM || TEPLICE
TEPLICE || MOST
| LITOMĚŘICE
DĚČÍN
| ÚSTÍ
NAD
MOST| |CHOMUTOV
CHOMUTOV
| LITOMĚŘICE

Aktuální nAbídkA

TEPLICE | MOST
| LITOMĚŘICE
DĚČÍN
| |TEPLICE
DĚČÍN| | CHOMUTOV
|ÚSTÍ
ÚSTÍNAD
NADLABEM
LABEM
TEPLICE| |MOST
MOST| |CHOMUTOV
CHOMUTOV| |LITOMĚŘICE
LITOMĚŘICE

1. x. - 31. x. 2021

399,-

Doplněk stravy.
stravy.
Doplněk

V nabídce
nabídce také
také
V
Preventan®® Akut
Akut 30
30 tablet
tablet
Preventan
Preventan®® Junior
Junior 90
90 tablet
tablet
Preventan

159,159,369,369,-

190,190,460,460,-

495,-

®® Vitamin C
příchutí MedPharma
NatureVia ImunoHelp
Preventan
Clasic
Preventan
Clasics+spříchutí
příchutí MedPharma
MedPharmaVitamin
VitaminCC
790
zdarma
90 tablet 500 mg s šípky 100 tablet
® 90
100
tablet
+
7
zdarma
500
mg
s
šípky
100
tablet
+
7
zdarma
500
mg
s
šípky
tablet
tablet

podporu
podporu imunity
imunity
ovaná
ovaná látka
látka ProPronn C,
C, který
který přispívá
přispívá
munitního
munitního systému
systému
cavých
tablet
cavých tablet
20
20 lety
lety zkušeností
zkušeností

99,-

495,-

60 kapslí

stlinných extraktů
ostlinných
extraktů
zaného
zaného zinku
zinku pro:
pro:
ené
ené obranyschopobranyschop-

ích
cích

295,-

blet

◊ pro
dlouhodobou
podporu
imunity
◊ pro
dlouhodobou
podporu
imunity
◊◊ vitamin
vitamin CC přispívá
přispívá ke
ke správné
správné funkci
funkci obraobra◊ vitamin
◊ originální
patentovaná
látka
Pro◊ vitaminC Cpřispívá
přispíváke kesprávné
správnéfunkci
funkciobraobra◊ originální
patentovaná
látka
Pronyschopnosti
organismu,
snížení
únavy
nyschopnosti
organismu,
snížení míry
míry
únavy
® ®
nyschopnosti
teQuine
a
vitamin
C,
který
nyschopnostiorganismu,
organismu,snížení
sníženímíry
míryúnavy
únavy
teQuine
a
vitamin
C,
který
přispívá
aa vyčerpání
vyčerpání aa kk normální
normální tvorbě
tvorbě kolagenu
kolagenupřispívá
a vyčerpání
a kanormální
tvorbě
kolagenu
k normální
funkci
imunitního
systému
a vyčerpání
k normální
tvorbě
kolagenu
k normální funkci imunitního systému
◊◊ vitamin
vitamin CC přispívá
přispívá kk ochraně
ochraně buněk
buněk před
před oxidaoxida◊ vitamin
C přispívá
k ochraně
buněk
před
oxida◊ speciální
forma
cucavých
tablet
◊ vitamin
C přispívá
k ochraně
buněk
před
oxida◊ speciální
forma
cucavých
tablet
tivním
aa zvyšuje
vstřebávání
železa
tivním stresem
stresem
zvyšuje
vstřebávání
železa
tivním
stresem
a zvyšuje
vstřebávání
železa
tivním
stresem
a zvyšuje
vstřebávání
železa
dlouhodobou podporu imunity
◊ ověřeno
více
nežnež
20◊
letypro
zkušeností
◊ ověřeno
více
20
lety
zkušeností
dětí
i dospělých
dětí
i dospělých
◊ originální patentovaná látka Pro◊ balení
na na
3 měsíce
◊ balení
3 měsíce
®

174,-

apslí

je lék s obsahem
andulové silice Siechodných úzkostse mohou projevit
a neklid, neustálé
myšlenek,problémy
rušení spánku, busti hlavy, zad nebo

69,-

26,-

h tobolek

bě artrózy kolene,
stů ruky
2x ročně po dobu

49,-

510,-

Doplněk stravy.
stravy.
Doplněk

V nabídce
nabídce také
také
V
MedPharma Vita
Vita
MedPharma
100 tablet
tablet +
+ 77 zd
zd
100

Vibovi

Komplex vitaminů
vitaminů C
C aa D3,
D3, rostlinných
rostlinných extraktů
extraktů
Komplex
vysoké dávky
dávky organicky
organicky vázaného
vázaného zinku
zinku pro:
pro:
aa vysoké
podporu imunity
imunity aa přirozené
přirozené obranyschopobranyschop◊◊ podporu
nosti
nosti
zdraví horních
horních cest
cest dýchacích
dýchacích
◊◊ zdraví
snížení únavy
únavy aa vyčerpání
vyčerpání
◊◊ snížení
◊◊ ochranu
ochranu buněk
buněk před
před oxidativním
oxidativním stresem
stresem

90 tablet 500 mg s šípky 100 tablet + 7 zdarma

Doplněk
stravy.
Doplněk
stravy.
Doplněk
stravy.
Doplněk
stravy.

VVVnabídce
nabídce
také
také
nabídce
také
V nabídce
také
® ®
Preventan
MedPharma
Vitamin
CCtablet
1000
Akut
30 30
tablet
190,MedPharma
Vitamin
1000 mg
mg ss šípky
šípky
Preventan
Akut
190,- 159,159,100
tablet
7®7 zdarma
210,Preventan
90 90
tablet
460,169,100
tablet®+
+Junior
zdarma
210,169,Preventan
Junior
tablet
460,-369,369,-

109,399,399,-

teQuine a vitamin C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému
Doplněk
stravy.
Doplněk
stravy.
◊ speciální forma
cucavých
tablet
V nabídce
také
V nabídce
také
◊
ověřeno
více
než
20
letyC 1000
MedPharma
Vitamin
mgmg
s šípky
MedPharma
Vitamin
Czkušeností
1000
s šípky
140,100
tablet
+
7
zdarma
210,169,100 tablet + 7 zdarma
210,- 169,495,495,dětí i dospělých
◊ balení na 3 měsíce

399,-

109,109,140,140,-

Doplněk stravy.

Komplex
vitaminů
C aC D3,
rostlinných
extraktů
Komplex
vitaminů
a D3,
rostlinných
extraktů

a vysoké
dávky
organicky
vázaného
V nabídce také
a vysoké
organicky
vázaného
zinku
pro:
◊◊dávky
želé
multivitaminy
pro
děti
sspro:
příželé
multivitaminy
pro zinku
děti
příchutí
černého
bezu
obsahující
◊ podporu
imunity
a 190,přirozené
Preventan® Akut 30 tablet
159,chutí
černého
bezuobranyschopobsahující
◊ podporu
imunity
a přirozené
obranyschop®
komplex
11
vitamínů
a
minerálů
nosti
komplex
11
vitamínů
a
minerálů
nosti
Preventan Junior 90 tablet
460,- 369,◊◊horních
ss vysokým
obsahem
zdraví
horních
cest
dýchacích
vysokým
obsahem vitaminů
vitaminů
◊ zdraví
cest
dýchacích
D
D aa aCCvyčerpání
snížení
únavy
◊ snížení
únavy
a vyčerpání
ochranu
buněk
před
oxidativním
stresem
◊ ochranu
buněk
před
oxidativním
stresem

◊
◊
◊

DĚČÍN

495,-

159,239,239,NatureVia ImunoHelp
Doplněk
Doplněk stravy.
stravy.
Neslouží
Neslouží jako
jako náhrada
náhrada pestré
pestré aa vyvážené
vyvážené stravy.
stravy.
Doplněk
stravy.
Doplněk
stravy.

VV nabídce
také
nabídce
také
V nabídce
také
Vibovit
Farma
50
želé
NatureVia
ImunoHelp
kapslí
Vibovit
Farma
50
želé 30 30
NatureVia
ImunoHelp
kapslí

ÚSTÍ NAD LABEM

149,188,195,188,149,195,-159,159,-

295,-

Doplněk stravy.

V Podhájí 500/23
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
149,188,Provozní
doba:
pondělí—pátek 7.30 — 15.30
188,149,-

198,198,-

Corega
CoregaMax
MaxControl
Control

11

50 želé
76,76,-

59,59,-

Brufen
400mg
potahované
tablety
je léčivý
přípravek
k vnitřnímu
Brufen
400mg
potahované
tablety
je léčivý
přípravek
k vnitřnímu
užití
sDoplněk
léčivou
látkou
ibuprofen.
Zdravotnický
prostředek.
Zdravotnický
prostředek.
stravy.
užití
s léčivou
látkou
ibuprofen.
Pečlivě
čtěte
příbalovou
informaci.
Pečlivě
čtěte
příbalovou
informaci.

VV nabídce
nabídce také
také
V nabídce
také
Bez
příchuti
99,VCorega
nabídce
také
99,Corega
Bez
příchuti
extra silný
silný 40g
40g 112,112,V nabídce
také extra
Corega
Original
silný
112,99,Brufen
400mg
30extra
tablet
76,59,Corega
Original
extra
silný 40g
40g
112,99,Brufen
400mg
30
tablet
76,-kapslí
59,NatureVia
ImunoHelp
30

115,115,269,269,-

LITOMĚŘICE

412 01 Litoměřice

Tel.:
416
723 505 | e-mail: lekarna@nemocnice-lt.cz
80
mg
měkké
tobolky
je
léčivý
přípravek
80
mg
měkké
tobolky
je
léčivý
přípravek
V Lavekan
nabídce
také
VLavekan
nabídce
také
s obsahem
levandulové
silice
k 40g
vnitřnímu
užití.
s Corega
obsahem
levandulové
silice
ksilný
vnitřnímu
Corega
BezBez
příchuti
extra
silný
112,99,Provozní
pondělí—pátek
7.30 — 17.00
příchuti
extra
40g užití.
112,-doba:
99,V nabídce také
Čtěte
pečlivě
příbalovou
informaci.
Čtěte
pečlivě
příbalovou
informaci.
Corega
Original
extra
silný
40g40g
112,Corega
Original
extra
silný
112,- 99,99,-

174,174,-

Vibovit 129,Farma
50 želé
129,-

295,-

V nabídce
nabídce také
také
V
Corega Bez
Bez přích
přích
Corega
Corega Original
Original ee
Corega

10čípků
čípků
10

269,159,159,159,-

Doplněk stravy.
Procto-Glyvenol400
400
+ 40
čípky.
Procto-Glyvenol5050
mg/g
Procto-Glyvenol
mgmg
+ 40
mgmg
čípky.
Procto-Glyvenol
mg/g
+ 20
mg/g
rektální
krém.
Volně
prodejné
léky
k rektálnímu
podání.
+ 20
mg/g
rektální
krém.
Volně
prodejné
léky
k rektálnímu
podání.
Neslouží jakoŽitenická
náhrada
pestré a vyvážené
stravy.
2084

Zdravotnický
prostředek.
Zdravotnický
prostředek.

195,159,129,-

174,-

Zdravotnický prostře
prostř
Zdravotnický

◊ Lavekan 80mg je lék s obsahem
patentované levandulové silice Silexan® k léčbě přechodných úzkostných
nálad.
Ty se léčbu
mohouvnitřních
projevit
◊lék
lékpro
prolokální
lokální
◊ též
jako
napětí
aléčbu
neklid,vnitřních
neustálé
vnějších
hemoroidů
a avnějších
hemoroidů
obavy
a kolotoč
myšlenek,problémy
ulevuje
bolesti,
svědění
a buští◊ s◊ulevuje
odod
bolesti,
svědění
a štíkoncentrací,
narušení
spánku,
pání
zároveň
zmírňuje
zánět
pání
a azároveň
zmírňuje
zánět
šení
srdce,
bolesti
hlavy, zad
nebo
žaludku a další.

DaC

◊ ◊ pomáhá
bránit
ulpívání
zbytků
jídla
pod
náhradou
pomáhá
bránit
ulpívání
zbytků
jídla
pod
náhradou
nýchnálad.
nálad.TyTysesemohou
mohouprojevit
projevit
ných
◊ ◊ tryska
propro
přesnou
aplikaci
tryska
přesnou
aplikaci
budova
vedle
VZP,
vchod
z Edisonovy
ulice
též
jako
napětí
neklid,
neustálé
též
jako
napětí
a aneklid,
neustálé
430myšlenek,problémy
12
Chomutov
◊Kochova
bez
zinku
obavy
a kolotoč
myšlenek,problémy
a1185,
kolotoč
◊obavy
bez
zinku
se-mail:
koncentrací,
narušení
spánku,
buTel.: 474 447 248
|koncentrací,
lekarna.cv@kzcr.eu
narušení
spánku,
bu◊ ◊ske
každému
balení
Corega
Anti
ke každému balení Corega Anti
šení
srdce,tablety
bolesti
hlavy,
zadnebo
nebo
šení
srdce,
bolesti
hlavy,
zad
Provozní doba: pondělí—pátek
7.30
—zdarma
18.00
bakteriální
6ks
bakteriální
tablety
6ks
zdarma
žaludku
další.
žaludku
aa
další.

115,- 239,139,139,CHOMUTOV

139,-

◊ želé multivitaminy pro děti s pří-

®®

◊◊

Corega

140,-

Brufen 400mg
400mg potahované
potahované tablety
tablety je
je léčivý
léčivý přípravek
přípravek kk vnitřnímu
vnitřnímu
Brufen
užití ss léčivou
léčivou látkou
látkou ibuprofen.
ibuprofen.
užití
Pečlivě čtěte
čtěte příbalovou
příbalovou informaci.
informaci.
Pečlivě

V nabídce
nabídce také
také
V
Brufen 400mg
400mg 30
30 tablet
tablet
Brufen

V nabídce
nabídce také
také
V
Vibovit Farma
Farma 50
50 žž
Vibovit

chutí černého bezu obsahující
Lavekan
80mg
28 kapslí
komplex 11
a minerálů
®®vitamínů
Procto-Glyvenol
rektální
čípky Procto
Procto-Glyvenol
čípky
◊ s vysokým rektální
obsahem
vitaminů

Lavekan80mg
80mg
Lavekan

◊ přesnou
snižuje
horečku
◊ snižuje
horečku
tryska
aplikaci
tryska pro
pro
přesnou
aplikaci
◊◊ bez
bez zinku
zinku
◊◊ ke
ke každému
každému balení
balení Corega
Corega Anti
Anti
bakteriální
bakteriální tablety
tablety 6ks
6ks zdarma
zdarma

100 tablet

Doplněk stravy.
stravy.
Doplněk
Neslouží jako
jako náhra
náhra
Neslouží

úleva od
od bolesti
bolesti hlavy,
hlavy, migrény,
migrény, zubů,
zubů,
◊◊ úleva
šíje, zad,
zad, kloubů
kloubů aa při
při chřipkových
chřipkových
šíje,
onemocněních
onemocněních
snižuje horečku
horečku
◊◊ snižuje

169,-

159,159,-Imunity
Vibovit

Komplex vitaminů C a D3,TEPLICE
rostlinných extraktů budova A, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
a vysoké dávky organicky vázaného zinku pro:
Tel.: 417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Akční leták
leták KZ_v09_2021.indd
KZ_v09_2021.indd
Akční
◊ 40g
podporu imunity a přirozené obranyschopProvozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00
40g
100
tablet
40g
100nosti
tablet
+ Corega Antibakteriální
++Corega
Antibakteriální
pavilon
A,
Poliklinika,
vstupní hala
Corega
Antibakteriální
◊ zdraví horních cest dýchacích
28kapslí
kapslí
28
MOST
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tablety
6ks
zdarma
tablety
zdarma
◊bolesti
snížení
únavy
a vyčerpání
Tel.: 478 032
540 | e-mail:6ks
lekarna.mov@kzcr.eu
tablety
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◊ úleva
odod
bolesti
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migrény,
zubů,
◊ úleva
hlavy,
migrény,
zubů,
◊
Lavekan
80mg
jelék
lék
sobsahem
obsahem
◊
Lavekan
80mg
je
◊◊ pevná
zubní
náhrady
doba:
pondělí—pátek
7.30
—s 17.00
pevná fixace
fixace
zubní
náhrady
šíje,
zad,
kloubů
a při
chřipkových
šíje,
zad,
kloubů
a při
chřipkových
◊ ◊Provozní
pevná
fixace
zubní
náhrady
patentované
levandulovésilice
siliceSi-Sipevná
fixace
zubní
náhrady levandulové
patentované
◊ zbytků
ochranu
onemocněních
onemocněních
◊◊ pomáhá
ulpívání
jídla
náhradou
pomáhá bránit
bránit
ulpívání
zbytků
jídla pod
podbuněk
náhradoupřed oxidativním stresem
lexank léčbě
k léčbě
přechodných
úzkostlexan
přechodných
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Corega
Control
Brufen
400mg
BrufenMax
400mg

109,-

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

60 kapslí

V nabídce
také
V nabídce
také
Vibovit
Farma
50 želé
Vibovit
Farma
50 želé

198,295,295,-

239,-

budova C, suterén
U Nemocnice
1, 405
99
Děčín
II
Vmultivitaminy
nabídce
také
◊ želé
propro
děti
s pří◊ želé
multivitaminy
děti
s příTel.: 412 705 440
| e-mail:
lekarna.dc@kzcr.eu
chutí
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bezu
obsahující
chutí
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MedPharma
Vitamin
C 1000 mg s šípky
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7.00a—
15.30
vitamínů
komplex
11 vitamínů
minerálů
10011tablet
+ a7 minerálů
zdarma
210,◊ s◊ svysokým
vysokýmobsahem
obsahemvitaminů
vitaminů
D aDCa C
Sociální péče 3316/12A

Doplněk
stravy.
Doplněk
stravy.
Neslouží
jakojako
náhrada
pestré
a vyvážené
stravy.
Neslouží
náhrada
pestré
a vyvážené
stravy.

ÚSTÍ NAD LABEM

◊ vitamin C přispívá ke správné funkci obranyschopnosti organismu, snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální tvorbě kolagenu
Doplněk
stravy.
stravy.
◊Doplněk
vitamin
C přispívá k ochraně buněk před oxidaV nabídce
nabídce také
také
V
tivním
stresem
a zvyšuje
vstřebávání železa
NatureVia ImunoHelp
ImunoHelp
30 kapslí
kapslí
195,- 159,159,NatureVia
30
195,-

Brufen 400mg

Vibovit
Imunity
50 želé60
NatureVia
ImunoHelp
NatureVia
ImunoHelp
60kapslí
kapslí Vibovit
Imunity
50
Vibovit
Imunity
KDE
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?
50želé
želé

vy,
vy, migrény,
migrény, zubů,
zubů,
aa při
při chřipkových
chřipkových

39,-

60 kapslí

Preventan Clasic s příchutí MedPharma Vitamin C

tivním
tivním stresem
stresem

39,-

500 mg s

326,326,-

® ®

® ®

Před
použitím
si pečlivě
přečtěte
příbalovou
informaci.
Před
použitím
si měkké
pečlivě
přečtěte
informaci.
Lavekan
80 mg
tobolky
jepříbalovou
léčivý
přípravek
levandulové
silice k vnitřnímu užití.
V nabídce
také
Vs obsahem
nabídce
také
Čtěte
pečlivě příbalovou
informaci.
® ® rektální
Procto-Glyvenol
krém 30g

Procto-Glyvenol rektální krém 30g

159,197,- 159,197,® ® Soft vlhčené ubrousky 30ks
188,Procto-Glyvenol
Procto-Glyvenol
Soft vlhčené ubrousky 30ks
69,85,- 69,85,-

Kosmetický
přípravek.
Kosmetický
přípravek.

149,-

326,-

197,197,198,-

Procto-Glyvenol® 40
+ 20 mg/g rektální
Před použitím si pe

V nabídce také
Procto-Glyveno

Procto-Glyveno

Kosmetický příprave

Condrosulf
400mg
Theal
Condrosulf400mg
400mg
ThealozDuo
Duo
10ml
Thealoz
10ml
Procto-Glyvenol® rektální čípky Condrosulf
60 tvrdých tobolek
tvrdé
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60tvrdých
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100 tablet

◊ lék pro lokální léčbu vnitřních
a vnějších hemoroidů
◊ ulevuje od bolesti, svědění a štípání a zároveň zmírňuje zánět

Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg čípky. Procto-Glyvenol® 50 mg/g
+ 20 mg/g rektální krém. Volně prodejné léky k rektálnímu podání.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

V nabídce také
Procto-Glyvenol® rektální krém 30g

197,- 159,Procto-Glyvenol® Soft vlhčené ubrousky 30ks
Kosmetický přípravek.
69,85,-

159,-

Corega Max Control

lékúčinný
účinnýv vléčbě
léčběartrózy
artrózykolene,
kolene,
◊ ◊lék
kyčle
kloubů
prstů
ruky
kyčle
aa
kloubů
prstů
ruky
obvykleseseužívá
užívá2x2xročně
ročněpopodobu
dobu
◊ ◊obvykle
2-3
měsíců
2-3
měsíců

◊ úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů,
šíje, zad, kloubů a při chřipkových
Léčivý
přípravek
s účinnou
látkou
chondroitin
sulfát
přípravek
s účinnou
látkou
chondroitin
sulfát
k k
onemocněníchLéčivý
perorálnímu
podání.
Pečlivě
čtěte
příbalovou
informaci.
perorálnímu
podání.
Pečlivě
čtěte
příbalovou
informaci.
◊ snižuje horečku
V nabídce
také
V nabídce
také

197,-

40g
+ Corega Antibakteriální
tablety 6ks zdarma

hydratuje,
lubrikuje
regeneruje
povrch
oka
◊ ◊hydratuje,
lubrikuje
aa
regeneruje
povrch
oka
připři
léčbě
středně
závažného
závažného
syndromu
léčbě
středně
závažného
aa
závažného
syndromu
suchého
oka
suchého
oka
◊ lék účinný v léčbě artrózy kolene,
bez
konzervačních
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pro
nositele
◊ ◊bez
konzervačních
látek
aa
vhodné
pro
nositele
kyčle
a kloubů
prstů
ruky
kontaktních
čoček
kontaktních
čoček
◊ obvykle se užívá 2x ročně po dobu
použití
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prvním
otevření
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ažaž
33
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popo
prvním
otevření
2-3 měsíců

Condrosulf
400mg
180
tvrdých
tobolek
Condrosulf
400mg
180
tvrdých
tobolek
1 236,- 999,999,1 236,-

139,-

349,349,510,510,-

Léčivý přípravek s účinnou látkou chondroitin sulfát k

349,259,259,-

podání.
Pečlivě čtěte
příbalovou
informaci.
◊perorálnímu
pevná
fixace
zubní
náhrady
nabídce
také
◊VCondrosulf
pomáhá
bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
Zdravotnický prostře
400mg 180 tvrdých tobolek
999,510,prostředek.
Zdravotnický
prostředek.
◊Zdravotnický
tryska
pro přesnou1 236,aplikaci
305,305,◊ bez zinku
◊ ke každému balení Corega Anti
DĚČÍN
bakteriální tabletybudova
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budova
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DĚČÍN
DĚČÍN
Nemocnice1,1,405
4059999Děčín
DěčínII II
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Thealoz
Duo
10ml
Nabídka platí
od 1. 9. do 31.
10. 2021 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky NEMOCNIČNÍ
a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

NEMOCNIČNÍ
NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY
LÉKÁRNY

Tel.:
412705
705440
440
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412
| e-mail:
BrufenDávkování
400mg potahované
je léčivý
přípravek
k vnitřnímu
léčivých tablety
přípravků
se řídí
informacemi
uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouzeTel.:
tehdy,
pokud
pociťujete
příznaky,
Provoznídoba:
doba: pondělí—pátek
pondělí—pátek 7.00
7.00——15.30
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Provozní
◊ hydratuje, lubrikuje a regeneruje povrch oka při
užití spro
léčivou
látkou
které
jsouibuprofen.
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s lékařem
nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku
není zvýšení
spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás
léčbě středně
závažného a závažného
syndromu
Zdravotnický
prostředek.
Pečlivě čtěte příbalovousuchého
informaci.
oka
Sociální
péče
3316/12A
Sociální
péče
3316/12A
k nevhodnému ani neopodstatněnému
užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní
styl
a
jejich
použití
se
řídí
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uvedenými
na
balení,
ÚSTÍNAD
NADLABEM
LABEM
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4011313Ústí
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401
nepřekračujte ◊doporučenou
denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí
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nabídce také
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lekarna.ulv@kzcr.eu
Tel.:
V nabídce
také
ná), případně
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informací
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Corega
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7.30——16.00
16.00
Provozní
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

E D U K A Č N Í M AT E R I Á L P R O PA C I E N T Y

Enterální výživa - Sipping příznivě ovlivňuje hojení ran
a celkovou rekonvalescenci
Sipping (z anglického slova sip – lok,
doušek) je forma enterální výživy. Podává se u pacientů s rizikem malnutrice (podvýživy), onkologicky nemocných, starších osob. Příznivě ovlivňuje
hojení ran a celkovou rakonvalescenci
u dlouhodobě nemocných.
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Před užitím lahvičku dobře protřepat.
Popíjet by se měly postupně v průběhu celého dne, z důvodu lepšího vstřebávání živin.
Měly by být podávány mezi jídly nebo po jídle,
Přípravky
jsou
KONTAKT
z důvodu sytícího
vhodné pro klienty,
účinku.
Mohou se
Dana Klecanská, DiS.
kteří nejsou schoppřidávat
i do jiné
nutriční terapeut
ni dodržovat běžný
potraviny (nevařit)
příjem stravy a udrtelefon: +420 476 173 541
jako je káva, mléčžet si tak optimální
+420 604 224 324
né výrobky, koktejtělesnou hmotnost.
ly, polévky, neutrál
e-mail: dana.klecanska@kzcr.eu
Sipping má výhodu
do omáčky, zmrzliKrajská zdravotní, a. s. – Nemocnice
oproti běžné stravě
ny….
Most, o.z., J. E. Purkyně 270, Most
v tom, že je okamžiPřípravky
sklatě připraven k podujte na suchém
užití, má vysokou
a chladném místě.
koncentraci enerPo otevření uchovágie v malém množství, dobře se vstřebává
vejte uzavřenou lahvičku v chladničce maa tím je snížena zátěž pro trávicí ústrojí.
ximálně po dobu 24hodin.
Většinou jsou přípravky ve formě mléčného
Nutriční přípravky jsou většinou předepinápoje se spousty sladkých nebo neutrálsovány na měsíc. Je možné předepsat dvě
ních příchutí, ale existují i ve formě džusu,
příchuti od jedné firmy. Firma, od které jsou
jogurtu, polévek,..
přípravky předepsány, Vám je bezplatně
Nutriční
přípravky
jsou
nejlézaveze přímo domů, v den závozu Vám rozpe tolerovány v chlazené formě.
vozce zavolá a domluví přesný čas.

Sipping tvoří kompletní směs všech nezbytných živin jako proteinů (bílkovin), tuků,
sacharidů (cukrů), minerálních látek, vitaminů a stopových
prvků.
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