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dovolte mi pozdravit vás poprvé v začínajícím roce 2019.
Mohu slíbit, že vedení společnosti Krajská zdravotní, která
je největším zdravotnickým zařízením a zároveň největším
zaměstnavatelem v Ústeckém kraji, bude i letos významně
investovat – jako dosud s finanční podporou Ústeckého
kraje a s důsledným využíváním dotačních titulů – do revitalizace a modernizace každé z pěti svých nemocnic. Naváže tak na dlouhodobý
pozitivní trend, který se daří v posledních letech v oblasti hospodaření držet.

Nemocnice v Děčíně a Ústí nad Labem splňují akreditační
Masarykova nemocnice a Nemocnice Děčín
standardy SAK
První dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se staly akreditovanými zdravotnickými zařízeními. Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů
Spojené akreditační komise, o.p.s., (SAK ČR) získaly v závěru loňského roku Nemocnice
Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Akreditace SAK ČR mají
platnost tři roky.

Ruku v ruce s potřebami pacientů, obyvatel Ústeckého kraje, budeme dále rozvíjet
v loňském roce nastartovaný segment kardiochirurgické péče, kde navýšíme počet výkonů a rozšíříme jejich portfolio. Zintenzivníme jednání směřující k jasnému
cíli – získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární
péče. Těší nás, že nám opakovaně vyjádřil podporu ministr zdravotnictví a při své
loňské návštěvě Krajské zdravotní i předseda vlády. S budoucností Kardiocentra Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici souvisí zcela nový pavilon,
s jehož budováním chceme začít ještě v letošním roce.
V Masarykově nemocnici, v jejím areálu na Severní Terase, bude zahájena stavba
parkovacího domu. Pro další rozvoj teplické nemocnice je zásadní dokončení pavilonu pro centrální operační sály a centrální sterilizaci v polovině letošního roku.
Nové operační sály včetně moderních urgentních příjmů vybudujeme v nemocnicích, kde zdravotnické pracoviště se zaměřením emergency dosud chybí. Výstavbu těchto zcela nových objektů máme v plánu v Děčíně a Chomutově. Chceme
dokončit projekt zprovoznění vysoce specializovaných pracovišť magnetické rezonance ve všech pěti našich nemocnicích jejich vybudováním v Děčíně a Mostě.
Dokončíme výstavbu oddělení lůžkové rehabilitace v areálu Oddělení následné
péče Nemocnice Most v Zahražanech a v mostecké nemocnici vybudujeme dosud
chybějící iktové centrum. V Chomutově nás čeká realizace přístavby objektu dialýzy a revitalizace obvodového pláště na budově H. Seznam všech investičních akcí
je ale mnohem delší.
Krajská zdravotní, a. s., dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, s níž má již 11 společných klinik. Toto spojení ještě více upevní
zahájení výstavby nového sídla fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity
přímo v areálu Masarykovy nemocnice.
Velký důraz klade vedení Krajské zdravotní, a. s., na odměňování zaměstnanců. V roce 2019 počítá s nárůstem osobních nákladů oproti předchozímu roku
o 9,7 %, tedy o 392 miliony korun. Díky zvýšení stabilizačního příspěvku si polepší všeobecné sestry v třísměnném nepřetržitém provozu, navýšení mezd se dočkají také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek získají sestry v jednosměnném provozu.
To všechno nás čeká a jsem velmi rád, že zprávy pro vás, obyvatele Ústeckého kraje a pacienty, tak máme veskrze pozitivní. Všem přeji v roce 2019 mnoho úspěchů
v pracovním i osobním životě, zdraví a děkuji, že nám držíte palce!
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační
komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské
zdravotní, a. s., probíhá od roku 2015. Cílem největšího poskytovatele zdravotních
služeb v Ústeckém kraji je získat akreditaci pro všech pět nemocnic do konce roku
2019.

„Rok 2018 proběhl, řekl bych, ve znamení kladných bodů pro Krajskou zdravotní.
Získali jsme ocenění za úspěchy, k nimž
společnost za bezmála pět let pod vedením nového představenstva došla. Patří

Spojená
akreditační komise,
o.p.s.,
udělila
Certifikát o udělení akreditace
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., 28. 11. 2018
s platností do 27. 11. 2021
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 14. 12. 2018 s platností
do 13. 12. 2021.
Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali
akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů
Spojené akreditační komise, o.p.s.
Současně tento poskytovatel splnil požadavky všech minimálních
hodnoticích standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb.
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní
péče.

Kolektiv zaměstnanců Nemocnice Děčín
s Certifikátem o udělení akreditace.
Na snímku vpravo Ing. Petr Fiala (vlevo)
a MUDr. Josef Liehne.

„Jsem velice rád, že se oběma nemocnicím
podařilo akreditaci získat, protože s velikostí zdravotnického zařízení adekvátně
roste náročnost zvládnutí celého procesu. O to větší je radost z úspěchu. Všem
zaměstnancům, kteří se na něm podíleli,
blahopřeji a děkuji. Cílem současného
představenstva Krajské zdravotní je zlepšovat obraz vnímání společnosti veřejností. Akreditování zdravotnických zařízení
je důležitým krokem na této cestě. Naše
úsilí o dodržování jednotných standardů
poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé společnosti získalo významný
impulz a jsem přesvědčen, že také v nemocnicích v Teplicích, Mostě a Chomutově
udělají pro zisk akreditace vše, aby proces
úspěšně završili,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva KZ.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
O AKREDITACI:

mezi stovku nejstabilnějších firem v Česku, obdržela Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. A nyní
se významně posunula k dalšímu z cílů,
kterým je splnění akreditačních standardů v každé z jejích nemocnic,“ připomněl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
„Děčínská nemocnice se stala první z pěti
nemocnic Krajské zdravotní, která prestižní certifikát od SAK ČR získala. Uspět
nebylo ani přes poctivou přípravu jednoduché, proto kolegům – jak zdravotníkům,
tak i zaměstnancům na nezdravotnických
pozicích – děkuji. Uvědomuji si, že jde
zároveň o velký závazek vůči našim pacientům. Budeme se snažit nezklamat je,“
řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. –
Nemocnice Děčín, o. z.
„Získání akreditace je potvrzením naší
snahy o zvyšování kvality a bezpečnosti
zdravotní péče v naší nemocnici. Jsem rád,

že hodnotící auditoři ocenili naši práci. Děkuji všem, kteří se na přípravě a úspěchu
tohoto prestižního hodnocení podíleli,“
uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Dosud Certifikát o udělení akreditace
na základě splnění akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., sídlící v Ryjicích. Akreditaci podle národních
akreditačních standardů SAK ČR získala
Nemocnice následné péče Ryjice, p. o.,
již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci
v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou
Nemocnici následné péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s., v roce 2015. Ryjické
zařízení pak zvládlo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Krajská zdravotní dokončila rozšíření dětského pavilonu
a parkoviště Centra komplexní onkologické péče V Podhájí
Masarykova nemocnice
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Celkovou vnější rekonstrukci dětského pavilonu na Severní Terase včetně jeho nové nástavby a rekonstruované parkoviště v areálu Centra komplexní onkologické péče V Podhájí si v pátek 14. prosince 2018 prohlédli členové vedení Krajské zdravotní, a. s. – Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel
společnosti, které doprovodil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Parkoviště v areálu Centra komplexní onkologické péče V Podhájí

„Krajská zdravotní do rozvoje svých ne- „Masivní podporu Krajské zdravotní inicimocnic, s důsledným využíváním dotač- oval současný předseda představenstva
ních titulů a za významné finanční investič- Ing. Jiří Novák a za to se sluší poděkovat.
ní podpory Ústeckého kraje, letos masivně Proto v posledních letech zaznamenáváme
investovala. Částka 1,5 miliardy korun, jak obnovu majetku Krajské zdravotní, která
zní investiční plán na rok 2018, je obrov- nikdy předtím nebyla tak rozsáhlá a intenzivní. Rádi
ská, počet inproto nyní prevestičních akcí
zentujeme neje v současnosti
jen to, co bylo
doslova ohromv Masarykově
ný. Snažíme se
nemocnici doinvestice rozděkončeno v nelit do všech pěti
dávné době, ale
nemocnic. Vei právě probílice mě těší, že
hající investičv případě zcela
ní akce a další
zrekonstruovazáměry,“ uvedl
ného parkoviště
Dětský pavilon Masarykovy nemocnice, o. z.
Ing. Petr Fiala,
V Podhájí jde
generální ředitel
o faktické završení čtyřleté revitalizace areálu ústeckého Krajské zdravotní, a. s.
centra komplexní onkologické péče. Ná- Administrativní nástavba na dětském paklady zde dosáhly téměř 290 milionů ko- vilonu v areálu na Severní Terase, kam se
run včetně DPH a výsledek oceňují jak pa- přestěhuje zázemí anesteziologie, umožcienti, tak zaměstnanci,“ zdůraznil Ing. Jiří ní přemístit dětskou jednotku intenzivní
Novák, předseda představenstva Krajské péče (JIP) do přízemí tohoto pavilonu blíže k rentgenům a Emergency. Významnou
zdravotní, a. s.
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O MASARYKOVĚ
NEMOCNICI V ÚSTÍ
NAD LABEM, o. z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., je největším zdravotnickým zařízením z pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s. – je
„vlajkovou lodí“ jednoho z nevětších poskytovatelů zdravotní péče
v ČR. Úzce spolupracuje s Fakultou
zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Díky
této spolupráci zde vzniklo již 11
klinik. O tom, jak úzká je spolupráce
mezi Krajskou zdravotní, respektive
Masarykovou nemocnicí a ústeckou
univerzitou, svědčí i připravovaný
projekt na vybudování nového objektu fakulty v areálu na Severní
Terase na pozemku poskytnutém
univerzitě Krajskou zdravotní. Odhad nákladů na výstavbu objektu
Fakulty zdravotnických studií UJEP
činí 305 milionů včetně DPH.

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
ZŘÍZENÍ ODDĚLENÍ REHABILITACE V PAVILONU „T“
Investičním záměrem jsou stavební úpravy 3. NP a části 4. NP
stávajícího pavilonu T v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., ve kterých bude nově zřízeno
oddělení následné rehabilitace (RHB).
• 3. NP – nově bude umístěna lůžková část s kapacitou 25 lůžek
• 4. NP – administrativní zázemí zdravotnického personálu
• V rehabilitační části se nacházejí provozy ergoterapie
a fyzioterapie. Součástí je například nácviková kuchyňka, koupelna
a několik dílen.
Aktuální cena činí 35 664 740,32 Kč vč. DPH.

„V Masarykově nemocnici, poté co se zcela
přestěhovala do areálu na Severní Terase, nikdy neprobíhala realizace takového
množství investičních akcí během pouhých několika let, jako je tomu nyní. A výsledky této postupné modernizace jsou
denně všem na očích. Proto si velmi vážím
práce představenstva Krajské zdravotní
a děkuji i Ústeckému kraji za dlouhodobou investiční podporu,“ řekl MUDr. Josef
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
Investice byla podpořena Ústeckým krajem

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO UMÍSTĚNÍ RTG V ONP RYJICE
Záměrem je realizace stavební připravenosti pro umístění nového
rentgenu v budově Oddělení následné péče Ryjice.
Aktuální cena činí 1 632 037 Kč vč. DPH.
Dokončení venkovních prací: 27. 1. 2018.

• V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace.
• Přepokládané náklady činí 14,7 mil. Kč vč. DPH.

ZŘÍZENÍ ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE
A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA CHRONICKÉ BOLESTI

Investičním záměrem je zřízení nových ambulancí Oddělení
klinické alergologie a imunologie Krajské zdravotní, a. s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a centra léčby
chronické bolesti v prostoru 4. NP stávajícího pavilonu T.

• V současné době již probíhá hodnocení nabídek přijatých
v rámci veřejné zakázky.
• Hodnota zakázky dle rozpočtu činí 17 mil. Kč vč. DPH.

REKONSTRUKCE STANICE VĚTŠÍCH DĚTÍ V BUDOVĚ „D“
NOVÝ PAVILON CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ VČ. JIP
A STANDARDNÍCH LŮŽEK
Investičním záměrem je výstavba nového pavilonu s operačními
sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
• V současné době v rámci zpracování projektové dokumentace
probíhá optimalizace návrhu za účelem splnění všech požadavků
zdravotního úseku, a to zejména pro potřeby oddělení
kardiochirurgie.
• Náklady na PD dle VZ činí 31 458 790 Kč vč. DPH.
• Předpokládaná cena za realizaci činí 813 mil. Kč.

ZÁMĚR VÝSTAVBY PARKOVACÍHO DOMU
Investičním záměrem je výstavba parkovacího domu pro cca
460 osobních automobilů. Umístění parkovacího domu se zvažuje
v místě stávajícího veřejného parkoviště za budovou L – lékárna.
• V současné době je již zpracována studie a probíhají přípravy
na veřejnou zakázku v režimu design and build, kdy je předpoklad
předložení návrhu veřejné zakázky ke schválení představenstvu
Krajské zdravotní, a. s., v prvním čtvrtletí roku 2019.
• Předpokládaná cena za realizaci činí 250 mil. Kč vč. DPH.

ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE PRO KARDIOCHIRUGII
Jedná se o stavební úpravy části 1. NP pavilonu A za účelem zřízení
intermediární péče kardiochirurgického oddělení.

www.kzcr.eu

Součástí realizace je výstavba šachty pro evakuační výtah
a realizace požárně bezpečnostních opatření budovy T
• Celkové náklady těchto zakázek činí 10 626 408 Kč vč. DPH.

ZAKÁZKY VE FÁZI PŘÍPRAVY ČI REALIZACE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Parkovací dům pro cca 460 automobilů bude umístěn poblíž lékárny

akcí, která byla zahájena v závěru loňského roku, je vybudování následné rehabilitace v pavilonu T, kam se oddělení přesune
ze stávajících prostor. Pracuje se na přípravě projektu nového pavilonu pro centrální
operační sály, kam se přesune celé, letos
vzniklé, kardiocentrum.

REALIZACE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
A VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU V PAVILONU „T“

Záměrem jsou stavební úpravy stávajícího oddělení dětské
kliniky – stanice větších dětí. Jedná se o kompletní rekonstrukci
a modernizaci uvedeného oddělení. Úprava dispozic, vestavba
a rekonstrukce hygienických zázemí, oprava povrchů, nové rozvody
mediplynů a vzduchotechniky a výměna osvětlení.
• Aktuálně probíhá hodnocení veřejné zakázky na realizaci stavby.
• Předpokládaná cena za realizaci činí 14 mil. Kč vč. DPH.

REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ ÚSTNÍ, ČELISTNÍ
A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE V BUDOVĚ „D“
Záměrem jsou stavební práce spojené s komplexní rekonstrukcí
zájmového podlaží a zřízením zákrokového sálku na oddělení
ústní, čelistní a obličejové chirurgie v budově D v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
(ÚČOCH). Jedná se o sálek pro sanační chirurgické výkony
dětských a hendikepovaných pacientů, případně dalších pacientů
bez návaznosti na intenzivní péči.
• V současné době je zpracována studie.
• Předpokládaná cena za realizaci činí 54,5 mil. Kč vč. DPH.

ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNY V BUDOVĚ „G“ 4. NP
Záměrem je částečná rekonstrukce stávajících prostor následné
rehabilitace ve 4. NP za účelem zřízení nových interních ambulancí
v pavilonu G v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z.
• V současné době je zpracována PD. Po uvolnění dotčených
prostor bude zahájena realizace.
• Předpokládaná cena za realizaci činí 13,7 mil. Kč vč. DPH.

5

1/19

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

Krajská zdravotní v chomutovské nemocnici představila nově
Nemocnice Chomutov
vybudovaný onkologický stacionář
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila na Onkologickém oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., zcela nový stacionář. Akce se ve čtvrtek 20. 12. 2018 zúčastnili členové představenstva společnosti s jeho předsedou Ing. Jiřím Novákem, členové managementu KZ
řízeného generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou a vedení nemocnice v čele s MUDr. Irenou Voříškovou, ředitelkou zdravotní péče. Hosty provedla stacionářem MUDr. Martina
Chodacká, primářka onkologického oddělení.

Po rekonstrukci je prostředí onkologického stacionáře příjemnější pro pacienty i ošetřující personál

„Náklady na rekonstrukci stacionáře dosáhly 11,2 milionu Kč včetně DPH. Stavba
byla financována z investiční dotace Ústeckého kraje 2018. Vybavení interiérů společnost hradila z vlastních zdrojů ve výši
přibližně 500 tisíc Kč a onkologické oddělení z vlastních klinických studií částkou
100 tisíc Kč. Výsledkem je krásné a moderní zdravotnické pracoviště, pro pacienty
nemocnic Krajské zdravotní jedno z klíčových. Všem, kdo se na jeho vybudování podíleli, patří velké poděkování,“ zdůraznil
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
KZ.
„Snahou je investovat do každé z pěti nemocnic, tedy i do chomutovské. Musím
proto poděkovat za podporu současnému
představenstvu v čele s jeho předsedou
Ing. Jiřím Novákem a za významnou investiční finanční podporu našemu jedinému
akcionáři – Ústeckému kraji. Také díky ní
jsme mohli vybudovat nový stacionář respektující svou kvalitou moderní požadavky na léčbu i na prostředí, ve kterém probíhá,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ.
„Onkologický stacionář je nezbytnou součástí našeho onkologického oddělení
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a jeho úplná revitalizace byla důležitým počinem, který nemocnici v očích veřejnosti

posune o další krok dál. Děkuji představenstvu a managementu Krajské zdravotní
za pozornost, kterou dlouhodobě rozvoji
chomutovské nemocnice věnují,“ řekla
MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Chomutov, o. z.
„Cílem rekonstrukce prostor pro onkologický stacionář v celém jednom podlaží bylo
mimo jiné přispět ke zpříjemnění prostředí
pro onkologické pacienty i jejich ošetřující personál. Děkuji vedení společnosti
za podporu, které se nám dostává,“ uvedla primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martina Chodacká, která
přiblížila přítomným proměnu stacionáře
v připravené prezentaci.
V Nemocnici Chomutov, o. z., byl ve 4. NP
pavilonu E vybudován pro obor klinické
onkologie zcela nový stacionář pro ambulantní podání systémové onkologické léčby (chemoterapie, biologické, hormonální). Ročně projde stacionářem téměř 3 500
pacientů. Pro onkologické pacienty je
nově k dispozici prostorný aplikační sál se
14 aplikačními místy a s vlastním sociálním zázemím, velkoplošnými TV přijímači
a připojením na internet, čekárna se šatními skříňkami a sociálním zařízením včetně bezbariérového WC. Vznikly zde dvě

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TÉMATU
Onkologické oddělení v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici
Chomutov, o. z., je spolupracujícím pracovištěm onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice v areálu V Podhájí,
které je součástí centra vysoce specializované onkologické péče
pro dospělé v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (KOC),
jež je zároveň jedním z patnácti komplexních onkologických center v České republice. Primářkou je MUDr. Martina Chodacká (na snímku).
Jednou z podmínek pro udržení statutu KOC, což obhájila Krajská zdravotní, a. s.,
v roce 2016, je kompletně vybavený stacionář pro ambulantní podání chemoterapie. Jeho revitalizace v ústecké Masarykově nemocnici byla úspěšně dokončena
v létě 2017. V chomutovské nemocnici pak probíhala od počátku června loňského
roku do konce listopadu. Kompletní přestavba stacionáře je další fází rozsáhlých
rekonstrukcí onkologie a nukleární medicíny v Ústí nad Labem a v Chomutově,
které probíhají od roku 2014, a to s výrazným podílem evropských dotačních prostředků a s finanční investiční podporou Ústeckého kraje.
Krajská zdravotní, a. s., do stavebních úprav a modernizace přístrojového vybavení ústeckého Komplexního onkologického centra V Podhájí investovala s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje
téměř 290 milionů korun, do spolupracujícího pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., bylo investováno včetně pořízení přístrojů bezmála 230 milionů korun.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Celkové náklady pro obě pracoviště KOC
nyní činí 520 milionů korun, tedy více než půl miliardy korun.

www.kzcr.eu

moderně vybavené ambulance klinické
onkologie, paliativní ambulance a ambulance klinického psychologa. Personál má
k dispozici přípravnu léčiv, denní místnost,
seminární místnost, vlastní sociální zázemí, skladové prostory a technické místnosti. Celý nově vybudovaný ambulantní úsek
působí díky modernímu stavebnímu řešení a pečlivému výběru barevné kompozice
velmi pozitivním dojmem.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Jedna z čekáren nového onkologického stacionáře v Nemocnici Chomutov

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.
NOVÝ ZÁVOROVÝ SYSTÉM

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ POLIKLINIKY HEMATOLOGIE

Důvodem obměny je technický stav stávajícího závorového
systému, kdy jeho časté poruchy a nedostatek náhradních dílů
způsobují výpadky provozu systému a neplní tak svůj ekonomický
význam, ale zejména pak regulační prvek automobilového
provozu a parkovacích ploch pro pacienty v areálu nemocnice.
Cena dodávky a montáže systému činí 1 163 534 Kč vč. DPH.

Realizuje se druhá část investiční akce s názvem „Výměna oken
v budově polikliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici
Chomutov, o. z.“. Při této investiční akci dochází na základě
havarijního stavu k výměně 18 oken v části budovy polikliniky
na HTO.
Celkové investiční náklady činí 353 109 Kč vč. DPH.

ZAKÁZKY VE FÁZI PŘÍPRAVY ČI REALIZACE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NOVÝ PAVILON EMERGENCY, COS VČ. JIP
Předmětem investičního záměru je vybudování nového pavilonu
Emergency, COS vč. JIP a nadzemního spojovacího koridoru se
stávajícím pavilonem G v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici
Chomutov, o. z. V současné době je zpracována studie záměru
a probíhá proces uzavření smlouvy na zpracování projektové
dokumentace s vybraným zpracovatelem na základě veřejné
zakázky. Probíhají projektové práce.
Popis náplně nového pavilonu:
ARO 10 lůžek + JIP 10 lůžek, operační trakt s 4 operačními sály vč.
centrální sterilizace, Emergency, nízkoprahová a vysokoprahová
část, expektace (4 lůžka).
Náklady na PD činí 6,98 mil. Kč vč. DPH.
Předpoklad dokončení PD – 06/2019.
Předpokládaná hodnota investičních nákladů činí 215 mil. Kč
vč. DPH – stavební část, 82 mil. Kč vč. DPH – lékařská technologie.

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ „B“ – POLIKLINIKA A ČÁSTI
BUDOVY „D“
Investičním záměrem je výměna oken v pavilonu B v Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z.
Při této investiční akci dojde k výměně vybraných, technicky
nevyhovujících, oken za nová plastová okna – trojskla. Dále bude
provedena výměna v budově D v rámci II. etapy. Důvodem obměny
je zejména stávající technický stav oken a související teplotní
podmínky v interiéru pracovišť.
Předpokládané investiční náklady činí 2 mil. Kč vč. DPH.
Předpoklad realizace je v roce 2019.

PŘÍSTAVBA OBJEKTU DIALÝZY A REVITALIZACE
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ NA BUDOVĚ „H“
Předmětem investičního záměru je rekonstrukce a přístavba
dialyzačního střediska v 1. NP, vybudování ubytovny ve 2. NP
a celková revitalizace obálky budovy stávajícího pavilonu H včetně
výměny oken za trojskla v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici
Chomutov, o. z.
Předpokládané investiční náklady činí 50 mil. Kč vč. DPH.
Náklady na PD činí 1 439 900 Kč vč. DPH.

REKONSTRUKCE CHODBY V BUDOVĚ „C“
Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce chodby v budově C,
kde se uvažuje o výměně podlahové krytiny, úpravě a rozšíření
podhledů, výměně svítidel, výměně dveří a radiátorů, rekonstrukci
omítek a výmalbě. Předpokládané náklady činí 1,5 mil. Kč vč. DPH.

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE DDO V BUDOVĚ „B“
Investičním záměrem je komplexní rekonstrukce Dětského
a dorostového oddělení v budově B v Krajské zdravotní, a. s. –
Nemocnici Chomutov, o. z. V rámci rekonstrukce dojde k výměně
povrchů, výplní otvorů, bude instalována nová elektroinstalace,
nové připojovací potrubí vodovodu, kanalizace a koncová
zařízení (toalety, umyvadla apod.). Dále v rámci rekonstrukce
bude instalována nová VZT, případně dojde k drobné změně
dispozice. V neposlední řadě budou zřízena hygienická zázemí
na pokojích včetně vaniček pro kojence. V současné době probíhá
předprojektová příprava v souvislosti s provozními a technickými
požadavky zdravotního úseku.
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Centrum vysoce specializované péče pro pacienty s iktem

Nemocnice Teplice

Mezi iktová centra v rámci systému cerebrovaskulární péče poskytované v České republice patří Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., od roku
2011. Od roku 2013 je vedoucí centra primářka neurologie MUDr. Marta Vachová.

Dětské odborné poradny v Nemocnici Most, o. z.
Dětské odborné poradny jsou součástí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice
Most, o. z., a od 1. 10. 2018 se nacházejí v nově zrekonstruovaných prostorách budovy C,
v 1. nadzemním podlaží.

Ve zrekonstruovaných prostorách pro dětské
odborné poradny najdou pacienti i herní prvky

Zleva všeobecná sestra Pavlína Pávková, MUDr. Simona Vondráčková, primářka MUDr. Marta
Vachová s certifikátem Eso Angels a všeobecná sestra Věra Hlavničková

Důležitým milníkem pro teplické centrum
vysoce specializované péče pro pacienty
s iktem byl rok 2015, ve kterém došlo k rozšíření a modernizaci JIP tak, aby vyhovovala požadavkům na vybavení a fungování
iktového centra. V rámci tohoto programu
došlo ke změně algoritmu ošetřování akutních cévních mozkových příhod, a to vzájemnou spoluprací s radiodiagnostickým
oddělením a záchrannou službou. Toto
umožnilo komplexní vylepšení péče o nemocné s ikty. Výrazně se také zkrátil čas
od příchodu nemocného k podání této zásadní léčby.
„Do té doby jsme neměli dostatečně kvalitní CT, které by dělalo angiografii. Byli
jsme odkázáni na magnetickou rezonanci,
která je v naší nemocnici již od roku 1993,
nový přístroj pak od roku 2005. Použití
MRI neumožňovalo vyšetřit všechny pacienty, například nemocné s kardiostimulátorem, takže centrum nemohlo pracovat
na plné otáčky. Od ledna 2015 funguje
nové CT a změnil se i systém organizace.
Od té doby funguje meeting point na CT
vyšetřovně, kde se sejde rychlá záchranná
služba se sestrou a lékařem neurologické
jednotky intenzivní péče, která je středem
iktového centra. Tam se udělá vyšetření, podává se tam trombolýza a pacient
stejnou sanitou odjíždí do centra vysoce
specializované cerebrovaskulární péče
v Ústí nad Labem, nebo k nám na jednotku intenzivní péče,“ vysvětluje primářka
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neurologického oddělení MUDr. Marta Vachová. Prvotní ošetření pacientů tak v průměru netrvá déle než dvacet minut.
V rámci celostátního hodnocení dosahuje teplické centrum v indikátorech
kvality na přední místa mezi fakultními
nemocnicemi.

Ergoterapeutka Bc. Michaela Lukášová
a fyzioterapeut Bc. Tomáš Skalický

Svědčí o tom i zlatý certifikát Eso Angels,
kterým se centrum vysoce specializované
péče pro pacienty s iktem v teplické nemocnici pyšní.
V roce 2018 řešili lékaři neurologického oddělení celkem 106 trombolýz, 30 pacientů
bylo odesláno k embolektomii do centra
vysoce specializované cerebrovaskulární

Vrchní sestra Bc. Romana Křížová. Dole lůžko
na jednotce intenzivní péče

péče. Jen za první pololetí loňského roku
léčili v teplické nemocnici 364 pacientů
po cévní mozkové příhodě. „Oproti roku
2017 se jedná o nárůst, který je ale dán
i tím, že nyní k nám míří i pacienti z Mostu,
které dříve částečně pokrývala Nemocnice
Chomutov,“ dodává MUDr. Marta Vachová, která si pochvaluje nejen práci svého
týmu, ale i spolupráci s radiodiagnostickým oddělením a centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče.
Jednotka intenzivní péče má na neurologii
standardně 8 lůžek. V současné době je
jich k dispozici 6. Oddělení ošetřuje také
nemocné s akutními exacerbacemi neurologických onemocnění, jako jsou myastenická krize, těžké ataky roztroušené
sklerózy či zánětlivé onemocnění periferních nervů – syndrom Guillain Barré, kde
ve spolupráci s oddělením ARO provádí
plazmaferézy. Standardní lůžková část pak
poskytuje, kromě infuzní léčby méně komplikovaných či již stabilizovaných klientů,
také intenzivní rehabilitaci. Současně zajišťuje komplexní neurologickou laboratorní diagnostiku jak po stránce elektrofyziologie, tak i ultrazvukového vyšetření. Pro
celý region zajišťuje ambulantně prováděné lumbální punkce speciální atraumatickou jehlou. A to nejen pro Ústecký kraj, ale
také pro nemocné z Libereckého kraje.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

www.kzcr.eu

Poradny jsou rozděleny podle odborností
na alergologickou, kardiologickou, neurologickou, konziliární, rizikovou a nefrologickou. Jsou zde děti sledované na doporučení praktických dětských lékařů, i děti,
které byly hospitalizované na oddělení a je
nutné další sledování jejich zdravotního
stavu. Pacienti se na jednotlivá vyšetření
vždy předem objednávají, nebo již mají
zajištěn termín při ukončení hospitalizace. Denně zde provádíme odběry krve jak
pro naše, tak i pro externí dětské pacienty. K dispozici máme ultrazvuk, spirometr,
NiOx, EKG (elektrokardiogram), EKG Holter, TK Holter, EEG (elektroencefalogram)
a spolupracujeme i s dalšími klinickými
pracovišti.
Alergologická ambulance se zabývá diagnostikou, léčbou a edukací pacientů
s alergickými onemocněními (atopický
ekzém, alergická rýma, bronchiální astma, potravinové i lékové alergie a alergie
na hmyzí bodnutí). Mezi základní vyšetření
patří spirometrie, stanovení vydechovaného NO2, kožní pricktesty a laboratorní
vyšetření. Provádíme i hyposenzibilizační
léčbu včetně aplikace vakcín.
Kardiologická ambulance se zaměřuje na diagnostiku, sledování a léčbu

kardiologických onemocnění u dětí od narození do 19 let, jako jsou zejména vrozené vývojové vady, poruchy srdečního rytmu
a zánětlivá onemocnění srdce. Součástí
vyšetření je echokardiografie srdce, EKG,
Holter monitorování EKG a krevního tlaku
(TK). Poskytujeme i prenatální vyšetření
srdce plodu a detekci vrozených vad srdce.
Ambulance dětské neurologie zajišťuje
komplexní péči o neurologicky nemocné
děti po stránce preventivní, diagnostické
a léčebné. Nejčastěji se jedná o pacienty
s chorobami mozku, míchy, periferního
nervového systému, svalového, vertebrogenního aparátu a dalších neurologických
onemocnění.
Mezi nejčastější onemocnění sledovaná
v naší ambulanci patří bolesti hlavy, epilepsie, záchvatová onemocnění, bolest páteře, poruchy psychomotorického vývoje,
péče o předčasně narozené děti a vyšetření pro PPP (pedagogicko-psychologickou
poradnu), neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění. Ve spolupráci
s dětským lůžkovým oddělením je možné
zajistit komplexní vyšetření za hospitalizace, provedení LP (lumbální punkce) a další.
Zajišťujeme vyšetření EEG. Ve spolupráci
s dospělou neurologií zajišťujeme i EMG

Nemocnice Most

(elektromyografie) vyšetření a vyšetření EP
(evokované potenciály).
Konziliární poradna – spektrum vyšetřovaných onemocnění je velmi široké, jsou zde
sledovány děti s onemocněním zažívacího
ústrojí, krevními chorobami, dědičnými
chorobami, pacienti s autoimunitním onemocněním a děti LU (Lues) pozitivních matek. Poradna je zařazena do regionálních
pracovišť pro cystickou fibrózu (spolupráce s FN Motol).
Riziková poradna se zaměřuje na sledování dětí s nízkou a velmi nízkou porodní
hmotností do 2 let věku, kde se komplexně
monitoruje jejich psychomotorický vývoj.
Nefrologická ambulance – do dispenzární
péče nefrologické ambulance jsou přijati
pacienti s onemocněním ledvin a močových cest, jako jsou VVV (vrozené vývojové
vady), dědičná onemocnění např. Alportův
syndrom, polycystózy ledvin, opakované
IMC (infekce močových cest), děti s hematurií a proteinurií, enurézou, renální hypertenzí a v neposlední řadě děti po akutních
zánětech ledvin. Zajišťují se zde pravidelná
ultrazvuková vyšetření ledvin a močového
měchýře, měření TK u dispenzarizovaných
pacientů a Holter monitorování TK.
Očkování Synagis – jsme jedním z 12 perinatologických center v ČR, kde v období
od listopadu do března zajišťujeme RSV
imunoprofylaxi u extrémně nezralých novorozenců k prevenci závažného onemocnění dolních cest dýchacích vyžadujícího
hospitalizaci. Pro tuto vakcinaci jsou stanovena přísná indikační kritéria schválená
výborem ČNS, která musí tito extrémně
nezralí novorozenci splňovat. Patří mezi ně
novorozenci s bronchopulmonální dysplazií, děti narozené pod 31. g. t. (31. gestační týden těhotenství) +6, s hmotností pod
1 500 g a narozené maximálně 6 měsíců
před začátkem RSV sezóny (respirační viróza) či propuštění v průběhu RSV sezóny.
Eva Mašková, vrchní sestra
Dětské a dorostové oddělení
Nemocnice Most, o. z.

POZVÁNKA: X. ROČNÍK KONFERENCE EMERGENCY 2019
Konference Emergency se uskuteční od 3. do 4. dubna 2019 v Kampusu Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konference se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. Přihlášky
k aktivní účasti zasílejte e-mailem do 15. února 2019 na adresu jana.bednarova@kzcr.eu. Přihlášky
k pasivní účasti zasílejte on-line do 22. března 2019 na www.kzcr.eu/konference/emery2019/prihlasky.

9

1/19

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

PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ
Oddělení sportovní medicíny
Oddělení sportovní medicíny funguje v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., od září 2016. Oddělení poskytuje komplexní zdravotní péči
o rekreační i závodní sportovce všech věkových kategorií různé výkonnosti v regionu Ústeckého kraje. Stará se nejen o prevenci, ale následně také o pacienty po sportovních
úrazech. Proto úzce spolupracuje se všemi odbornými pracovišti, jako je traumatologická klinika, ortopedie a další. Jak v současnosti oddělení sportovní medicíny funguje,
jsme se zeptali primáře MUDr. Pavla Neckaře.

Z jednání představenstva společnosti

Masarykova nemocnice
sportovních klubů, ať nás kontaktují, rádi
přijedeme a budeme s nimi sdílet naše
zkušenosti.

V roce 2017 jste získali Peak Bike od firmy
Monark s typovým označením Ergomedic
894 E. Jak se toto „kolo“ osvědčilo?
Máte nějaké další jedinečné přístroje
a vybavení?

Krajská zdravotní počítá v roce 2019 s nárůstem osobních
nákladů zaměstnanců o 9,7 procenta

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 20. prosince 2018 za účasti managementu společnosti včetně ředitelů
zdravotní péče jednotlivých nemocnic projednalo a schválilo finanční plán společnosti pro rok 2019, který zahrnuje změny
v odměňování zaměstnanců společnosti. Pro rok 2019 počítá Krajská zdravotní, a. s., s meziročním nárůstem osobních nákladů
o 392 miliony korun. Oproti roku 2018 jde o navýšení o 9,7 procenta.
„Změny v odměňování, které proběhnou od 1. ledna 2019, se soustředí především na nelékařský zdravotnický personál. Vycházejí ze schváleného nařízení vlády a úhrad za zdravotní péči pro příští rok a rozšiřují systém stabilizačních příplatků. Například u všeobecných sester v třísměnném nepřetržitém provozu se zvyšují
na 7 000 Kč měsíčně. Navýšení mezd se dočkají také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, a to o 2 000 Kč, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry si polepší o 4 000 Kč a sestry v jednosměnném provozu získají příplatek
1 500 Kč. Změny v odměňování zahrnují také nárůst minimální mzdy a souvisejících příplatků,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký kraj pět páteřních nemocnic
regionu v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Toto kolo je skvělý a moderní prostředek
k testování anaerobní zdatnosti sportovce,
tedy ke krátkodobému, cca do minuty trvajícímu, zatížení. Tím je dáno i jeho využití
u sportů, jako jsou hokej, florbal, rugby.
Výsledky testů z tohoto vyšetření jsou pomocníkem zejména pro kondiční trenéry
v těchto sportech. Zkušený trenér je může
použít k rozložení zátěže na hráče během
utkání či celé soutěže.

MUDr. Pavel Neckař, primář Oddělení sportovní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – MNUL, o. z.

Jak oddělení funguje více než dva roky
od otevření?
Provoz oddělení je po technické, přístrojové stránce plně zajištěn. Personálně jsme
nyní oslabeni, jelikož dvě lékařky odešly
na mateřskou dovolenou a chybí nám fyzioterapeuti, kterých je v nemocnici nedostatek. Snažíme se tento personální nedostatek nahradit provázanější spoluprací
s ostatními odděleními a klinikami Krajské
zdravotní.

Chodí k vám především jednotlivci, nebo
celé sportovní kluby?
Stran povinných ročních preventivních
sportovních prohlídek převládají sportovci ze sportovních klubů celého ústeckého
regionu (hokej, fotbal, florbal, basketbal,
plavání a další). Dále se staráme o zdraví
žáků sportovních tříd a sportovců z regionálních sportovních akademií. Počty sportovců, kteří nejsou registrováni v žádném
sportovním oddíle, jsou v naší ambulanci
menší.
Stran jednotlivců se jedná zejména o sportovce, které limituje při sportu poranění.
Léčíme akutní i chronická poranění konzervativně i operačně. Za poslední rok se nám
v rámci artroskopického centra podařilo
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rozvinout nové operační metody s dobrými
výsledky zejména v oblasti poranění vazů
a chrupavky kolenního a ramenního kloubu. Za tím stojí práce celého týmu – mých
kolegů i sester operačních sálů.

V roce 2017 jste začali v rámci
Artroskopického centra Masarykovy
nemocnice s artroskopickými operacemi
kyčelního kloubu. Jak se v tomto ohledu
dařilo v roce 2018?
Tento operační výkon provádíme jako jediní v Ústeckém kraji. Jedná se o technicky
a časově náročný výkon, indikace se musí
vždy pečlivě zvažovat. Postupně navyšujeme počty výkonů.

Vyjíždíte i za sportovci do oddílů?
Sám jsem sportovním lékařem FK Teplice,
takže tam působím přímo „na trávníku“,
dále pravidelně vyjíždím za fotbalisty Regionální ústecké fotbalové akademie. Jinak spíše jezdí sportovci k nám. Zázemí
Masarykovy nemocnice je pro obě strany
pohodlnější.
V čem pokračujeme, jsou pravidelná školení trenérů, stran prevence úrazů a rizik
poškození zdraví nevhodným tréninkem.
Tímto bych rád vybídl vedoucí regionálních

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Z dalších moderních přístrojů využíváme
centrifugu pro přípravu obohacené plazmy,
která je indikována například u pacientů
se svalovým poraněním. Diagnostiku a cílenou sonografickou aplikaci léčivého prostředku provádíme sami díky přenosnému
ultrazvukovému přístroji.

Krajská zdravotní s novým rokem převzala v Mostě dětskou
Nemocnice Most
ambulantní pohotovostní péči

V roce 2017 jste v oboru ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí
celkem ošetřili 3 243 ambulantních
pacientů, provedli jste 308 operací
a 1 003 lékařských sportovních prohlídek.
Už máte čísla za rok 2018?

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) převzala v Mostě od 1. ledna 2019 provozování služby dětské ambulantní pohotovostní péče. Společnost tak plní slib, který v rámci zajišťování
komplexnosti zdravotní péče obyvatelům Mostecka dala. Pracoviště si v úterý 8. ledna
2019 prohlédli Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a generální ředitel Ing. Petr Fiala, které doprovodili MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a primářka dětského a dorostového oddělení MUDr. Marie Váchová.

Čísla za rok 2018 jsou podobná. Provedli
jsme 2 906 ambulantních ošetření v ortopedicko-traumatologické
ambulanci
a 1 036 sportovních lékařských prohlídek
se zátěžovým vyšetřením (ergometrie nebo
spiroergometrie). Stran operačních výkonů
jsme toto číslo navýšili na 371, z toho je
nutné podotknout, že většina těchto výkonů jsou složité a rekonstrukční artroskopické zákroky.
Výkonnost oddělení jsme udrželi i přesto,
že jsme celý měsíc únor měli ambulance
uzavřené pro pokračující rozsáhlou přestavbu budovy T Masarykovy nemocnice.
Za výše uvedenými čísly stojí velký kus
práce mých kolegů a sestřiček pracujících
na našem oddělení. Jsme sehraný tým
a lidé jsou s naší péčí spokojeni.
ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

www.kzcr.eu

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST
Kontakt: +420 478 032 537
Ordinační hodiny
Pondělí–pátek 17–20 hodin
So, ne, svátky 10–20 hodin

Ordinace dětské pohotovosti sídlí v 1. podlaží budovy A Nemocnice Most

Ordinace dětské pohotovosti v Mostě
se zároveň přestěhovala do nových prostor, o patro níže, než se nacházela dosud. V mostecké nemocnici je to 1. nadzemní podlaží budovy A (poliklinika).

Zdravotnické pracoviště má název Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost.
Nově mají maminky možnost uložení kočárku a jeho zajištění před vstupem do čekárny pro pacienty.

Lékařská pohotovostní služba pro děti
a dorost zajišťuje ambulantní péči, vyšetření a ošetření v případech náhlé změny
zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění či léčby, zejména při respiračních
onemocněních, střevních obtížích, infekcích močových cest, kožních onemocněních. Dále jsou zde ošetřovány drobné úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády,
opařeniny, požití cizích těles, poštípání
hmyzem. Jedná se o stavy vzniklé v době
mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů.
Základní zaměření lékařské pohotovosti
pro děti a dorost je směřováno na poskytování zdravotní péče při stavech, které bezprostředně neohrožují životy nebo zdraví
dětí z celé spádové oblasti.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Díky kardiochirurgii v Krajské zdravotní jsou rozšířeny
možnosti onkologické operativy

Masarykova nemocnice

Ředitel zdravotní péče MUDr. Josef Liehne: Ústecká
Masarykova nemocnice je na kardiochirurgii připravena
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky pomoci Ústeckého kraje jsme koupili nejmodernější potřebnou zdravotnickou techniku,
například mimotělní oběh, na kterém se
provádí většina operací srdce. Kardiochirurgické oddělení má 15 lůžek včetně 4
pooperačních monitorovacích, k intenzivní

Na operačním sále Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., proběhla v červenci letošního roku operace, která se provádí pouze na špičkových zdravotnických pracovištích. Jednalo se o urologickou operaci ledviny a kardiochirurgický zákrok na srdci, které proběhly současně. Odoperovaná sedmdesátiletá
pacientka se po čtyřech měsících od zákroku cítí skvěle a bez potíží.

pooperační péči jsou využívána vyčleněná
lůžka na centrálních jednotkách intenzivní
péče a na koronární jednotce kardiologické kliniky.
Co se personálu týče, na základě strategického rozhodnutí vybudovat v Masarykově
nemocnici kardiochirurgii se nám poda-

MUDr. Josef Liehne

Předsedou představenstva Krajské
zdravotní, a. s., je Ing. Jiří Novák.
Jak vidí potřebnost kardiochirurgie
on?

Primář MUDr. Miroslav Kolesár

„Chtěla bych poděkovat všem lékařům
a zdravotním sestrám, které se na mé léčbě
podíleli. Cítím se, co se týká srdíčka a urologických potíží, dobře. Jsem ráda, že jsem
byla mým urologem odeslána do ústecké
Masarykovy nemocnice. Jak pan přednosta
Schraml, tak pan primář Kolesár jsou skvělí lékaři na svém místě. Všechno mi včas
vysvětlili. S takovým trpělivým přístupem
jsem se za svůj život ještě nesetkala. Mám
i hezkou jizvu,“ řekla pacientka Růžena
Štayrová z Teplicka.
„Pacientka měla rakovinou postiženou
pravou ledvinu, ze které se tento nádor šířil
dolní dutou žilou do srdce a bezprostředně ohrožoval pacientku na životě. Operaci jsme mohli provést jen díky spolupráci
s kardiochirurgií, protože jsme v jedné
době odstranili celou ledvinu i s nádorem
jdoucím do srdce za použití i mimotělního
oběhu. Léčba v naší nemocnici a v tomto
kraji mohla proběhnout jen díky rozvoji
kardiochirurgie v Krajské zdravotní,“ uvedl k urologické operaci MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
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Přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Rozsah nádoru byl již tak pokročilý, že
bránil samotnému přítoku krve do srdce.
Pokud by pacientka operaci nepodstoupila, zemřela by dříve na selhání srdce
než na následky samotného zhoubného
nádoru ledviny. Při této operaci bylo nutné pacientku připojit na mimotělní oběh,
bez kterého by samotný operační výkon
nebyl technicky proveditelný. Pacientka se
po této náročné a úspěšné operaci zotavila
velmi dobře a z nemocnice byla propuštěna do domácí péče. Provádění takto složitých kombinovaných operací v Ústeckém
kraji nebylo v minulosti možné, pacienti
byli odesíláni na specializovaná pracoviště mimo Ústecký kraj. Posun nastal až s vybudováním nového kardiochirurgického
oddělení v ústecké Masarykově nemocnici,
které nyní může nabídnout ve spolupráci
s jinými obory širší spektrum operačních
výkonů,“ doplnil MUDr. Miroslav Kolesár,
primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Protože kardiochirurgické pracoviště není na území Ústeckého, ale
ani sousedních krajů, zahájili jsme
letos provoz kardiochirurgického
oddělení v ústecké Masarykově
nemocnici. Zároveň dlouhodobě
vynakládáme značné úsilí k získání statutu CKKP. Do jeho získání,
které předpokládám v roce 2019,
budeme hradit provoz kardiochirurgie z vlastních prostředků. Žádost
o udělení statutu jsem předal ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi při jeho osobní návštěvě u nás
spolu s žádostí o podporu a pomoc
při financování některých investičních aktivit, jejichž realizace je pro
udržení vysoké úrovně zdravotních
služeb poskytovaných v nemocnicích Krajské zdravotní zcela nezbytná. Jde například o připravovanou
investiční akci „Rozšíření centrálních operačních sálů v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem“, kde
celkové investice včetně vybavení
zdravotnickou technologií činí přibližně 850 milionů korun. Jde také
o obnovu lineárního urychlovače
pro onkologické oddělení s předpokládanými náklady ve výši cca
125 milionů a pořízení nového počítačového tomografu v děčínské
nemocnici. V tomto případě představují náklady na pořízení částku
v rozpětí 15 až 18 milionů korun.

Má Masarykova nemocnice v současnosti
dostatečné technické a personální
vybavení pro kardiochirurgii? Odpovídá
ředitel zdravotní péče nemocnice
MUDr. Josef Liehne.
Vznik nového kardiochirurgického oddělení samozřejmě vyžaduje spolupráci dalších
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, jakými jsou všeobecná a cévní
chirurgie, hrudní chirurgie, oddělení centrálních operačních sálů, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
Fakulty zdravotnických studií Univerzity

Kardiochirurgická operace v ústecké Masarykově nemocnici

Nemocnice napříč republikou si stěžují na nedostatek
zdravotníků. Jak je tomu v Krajské zdravotní, a. s., odpovídá generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.
Personální situace úplně ideální není. Nicméně, kardiochirurgická operativa i pooperační péče je personálně uspokojivě zajištěna. V současné době máme k dispozici dva kardiochirurgy a dva perfuzionisty. Máme
také instrumentářky vyškolené pro kardiochirurgické
operace. Část sester intenzivní péče se školila na JIP
kardiochirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Pooperační
péče je totiž odlišná v porovnání s pooperační péčí po standardních chirurgických
zákrocích nebo v porovnání s intenzivní kardiologickou péčí. U nás pak probíhá
pregraduální výuka studentů medicíny Univerzity Karlovy v Praze a v Plzni.

řilo získat špičkového operatéra v osobě primáře MUDr. Miroslava Kolesára.
S ním přišel i základní tým – vrchní sestra
Mgr. Regína Gavlasová, perfuzionista Marek Šnejdar, instrumentářka specialistka
Bc. Henrietta Mogrošová a kardioanesteziolog MUDr. Štěpán Rupert. Za zdravotnický personál musím poděkovat jak vedení
Krajské zdravotní, a. s., v čele s předsedou
představenstva Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou, tak
i politické reprezentaci Ústeckého kraje
vedené Oldřichem Bubeníčkem za neutuchající podporu a energii, bez nichž by kardiochirurgie v Ústí nad Labem nevznikla.
redakce Infolistů

Pavilon centrálních operačních sálů vč. JIP a standardních lůžek
Investičním záměrem je výstavba nového pavilonu s operačními
sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
• V současné době v rámci zpracování projektové dokumentace
probíhá optimalizace návrhu za účelem splnění požadavků zdravotního úseku, a to zejména pro potřeby oddělení kardiochirurgie.
• Náklady na PD dle VZ činí 31 458 790 Kč vč. DPH.
• Předpokládaná cena za realizaci činí 813 mil. Kč.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

www.kzcr.eu
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Oddělení hrudní chirurgie uspořádalo tradiční konferenci

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto způsobem
poděkoval za velmi dobrou
péči, která mně byla poskytnuta
na chirurgickém odd. A mostecké
nemocnice, kde jsem byl operován
a od 17. do 22. prosince 2018
hospitalizován. Mé poděkování patří
nejen všem sestrám a pomocnému
personálu bez výjimky (!!), ale
i týmu lékařů, především MUDr. F.
Krtičkovi (operatérovi) i MUDr. M.
Hrabovskému, anesteziologovi
MUDr. I. Gregušovi a ostatním
lékařům včetně sestřiček
na dospávacím pokoji. Nemohu
neocenit vstřícnost a trpělivou
ochotu, s jakou se celý personál
oddělení věnoval nejen mně, ale
i jiným pacientům, např. mému
spolupacientovi na pokoji; musím
ocenit jejich časté příchody
v kteroukoliv dobu na pokoj
s dotazy, zda něco nepotřebujeme,
zda bychom nepotřebovali např.
bolest tišící lék, zda máme dostatek
čaje apod. – při mé znalosti např.
innsbrucké kliniky musím potvrdit,
že jednání celého léčebného týmu
zcela odpovídá standardům chování
dle norem ISO a je zcela srovnatelné
svou kvalitou s chováním léčebného
týmu dobré rakouské nemocnice.

Jaroslav Jančík, Most

Masarykova nemocnice

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2018–2019
7 000 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

studenti 4. a vyššího ročníku
vysokoškolského
prezenčního studia
v oborech
lékař, farmaceut

studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního
studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia
v oboru radiologický asistent

studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního
studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia
v oborech všeobecná sestra,
fyzioterapeut,
zdravotnický záchranář

Tým oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice

4 000 Kč/měsíc
studenti 4. ročníku
středoškolského prezenčního
studia v oboru
zdravotnický asistent,
praktická sestra

Stipendium je určeno na úhradu
nákladů spojených se studiem.
Žádosti o poskytnutí stipendia
je možné posílat do 15. 2. 2019
na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.,
Úsek řízení lidských zdrojů,
Sociální péče 3316/12 A,
401 13 Ústí nad Labem
(obálku označte „Stipendium“).

DĚČÍN

|

Bližší informace lze získat
u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121
nebo e-mail:
helena.klatovska@kzcr.eu.
Podmínky programu, formulář
žádosti a vzor smlouvy naleznete na
stránkách:

2 000 Kč/měsíc
studenti 3. ročníku
středoškolského
prezenčního studia
v oboru
zdravotnický asistent,
praktická sestra

ÚSTÍ NAD LABEM

|

TEPLICE

www.kzcr.eu/nadacni-fond/

|

MOST

|

CHOMUTOV

Masarykova nemocnice
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anatomickém kurzu demonstroval přístupy v oblasti kraniocervikální funkce spolu
s Jamesem K. Liu z USA.
Anatomická laboratoř baze lební byla při
neurochirurgickém pracovišti založena
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
již v roce 2001 a díky četným aktivitám
a pořádání mezinárodních anatomických
kurzů patří ústecká neurochirurgie mezi
6 evropských center s nejvyšší certifikací
„A“ výukového centra chirurgie baze lební
Světové federace.
Zleva prezident kongresu a anatomického
kurzu Wuttipong Tirakotai z Prasat
Neuroinstitutu v Bangkoku, James K. Liu
z New Jersey, USA a MUDr. Martin Sameš,
CSc., v anatomické laboratoři během kurzu

redakce Infolistů

Kromě souhrnu všeho podstatného, co
se v právě končícím roce odehrálo na renomovaném oddělení hrudní chirurgie
ústecké Masarykovy nemocnice, přiblížily
přednášky odborníků témata „EBUS v diagnostice mediastinálních a plicních patologií“, „Osteosyntéza žeber dlahou Medin
– naše zkušenosti“, „Hemothorax – ošetřovatelská péče“, „Hrudní endometrióza
(TES – Thoracic Endometriosis Syndrome):

nové možnosti diagnostiky s využitím cirkulujících endometriálních buněk (CECs)“
a „Využití USG v hrudní chirurgii“. Se zajímavou přednáškou „Transplantace plic
v ČR“ vystoupil host z Prahy MUDr. Jiří
Vachtenheim ze III. chirurgické kliniky
a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Fakultní nemocnice Motol.
„Program svojí pestrostí přednášených
témat byl velmi pozitivně přijat všemi

Zvýšení ochrany majetku pacientů
V roce 2018 byla z rozpočtu statutárního
města Most poskytnuta Krajské zdravotní, a. s., dotace ve výši 35 000 Kč na projekt „Zvýšení ochrany majetku pacientů
v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice
Most, o. z.“. Z dotace bylo pořízeno 6 ks
uzamykatelných čtyřskříněk, které byly
instalovány na Chirurgickém oddělení Nemocnice Most, o. z.

účastníky, kterým poskytl aktuální přehled
novinek nejen v diagnostice a léčbě zánětlivých a nádorových onemocnění orgánů
dutiny hrudní, ale také v postupech při řešení úrazů hrudní stěny,“ zhodnotil letošní
konferenci MUDr. Ivan Staněk, MBA.
Oddělení hrudní chirurgie má v ústecké
Masarykově nemocnici více než sedmdesátiletou tradici. Poskytuje chirurgickou
péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice včetně TBC. Zajišťuje 24hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro
poranění hrudníku včetně operací netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale
i Libereckému kraji, má tedy nadregionální
působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu.

5 000 Kč/měsíc

Přednosta neurochirurgie reprezentoval ČR v Bangkoku
Kongres a anatomický kurz Světové federace chirurgie baze lební – World Federation of Skull Base Societies – se uskutečnil
v prosinci 2018 v Bangkoku. Na kongresu ve dvou dnech zaznělo 90 přednášek
odborníků z předních pracovišť Ameriky,
Evropy a Asie o nejnovějších mikroskopických a endoskopických přístupech na bazi
lební. Jeden celý den byl věnován praktickým demonstracím a tréninku přístupů
v anatomické laboratoři. Na tento významný mezinárodní meeting byl za Českou
republiku pozván přednosta ústecké neurochirurgie profesor MUDr. Martin Sameš,
CSc. Na kongresu prezentoval kumulativní sérii výsledků operací vestibulárních
schwannomů dvou evropských center
– Ústí nad Labem a Říma. V praktickém

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., uspořádalo 6. 12. 2018 odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad
Labem v roce 2018“. V přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se akce konala již popatnácté, zúčastnil se jí rekordní počet téměř 100 zdravotníků. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení
hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V minulosti realizovala Krajská zdravotní, a. s., stejná opatření na několika dalších odděleních v rámci projektu „Bezpečné oddělení v Nemocnici Most“ a v rámci
projektu „Prevence kriminality“ Krajského
úřadu Ústeckého kraje, kdy realizace opatření proběhla i v dalších nemocnicích KZ,
a také v rámci projektu „Bezpečná oddělení v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice

Oddělení hrudní chirurgie je součástí
centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH). Statut od Ministerstva zdravotnictví České republiky
získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
v letošním roce. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH bude ústecké pracoviště jedním
z osmi ustavených v České republice.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nemocnice Most
Most, o. z.“ v roce 2017
za podpory statutárního
města Most. Díky těmto
projektům došlo k poklesu ztráty majetku pacientů
na odděleních, kde byla
tato opatření realizována.
Bc. Zuzana Michálková
referent střediska dotačních projektů

Dne 24. 12. 2018 nás po vážné nemoci navždy opustil bývalý primář Psychiatrického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., MUDr. Radek Špecián.
Pan kolega nastoupil do mostecké nemocnice dne 1. 5. 1989 na funkci primáře oddělení. Pro svou vysokou
odbornou úroveň, optimismus, vstřícnost k pacientům i kolegům byl všemi oceňován.
Přes všechny nepřízně osudu si zachoval dobrou náladu, pracovní nasazení a vysokou míru kolegiality a empatie.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte! Bude nám všem chybět.
MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.

www.kzcr.eu
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Prvním miminkem narozeným v roce 2019 v porodnicích
Krajské zdravotní je Jakub Šmejkal z Ústí

Krajská zdravotní, a. s.

Zdravotníci porodnic Krajské zdravotní, a. s., znají svá první miminka roku 2019.

Vánoční a mikulášské akce v nemocnicích Krajské zdravotní
VÁNOČNÍ VĚNEČKY A MIKULÁŠ NA NEMOCNIČNÍM ODDĚLENÍ NEMOCNICE DĚČÍN
V průběhu října a listopadu jsme spolu s dobrovolníky a hlavní sestrou Mgr. Danuší Tomáškovou vyráběli vánoční věnečky, které jsme pak 30. 11. 2018 ještě spolu s manažerkou kvality Mgr. Alenou Zronkovou Brožovskou roznášeli po všech odděleních děčínské nemocnice,
abychom zaměstnance potěšili, navodili vánoční atmosféru a zároveň poděkovali za jejich
odvedenou práci. Všichni byli mile překvapeni a velmi často dojati.
Dne 5. 12. 2018 k nám do děčínské nemocnice zavítal Mikuláš se svojí družinou, aby potěšil
děti na dětském oddělení i dospělé pacienty. Děti jsme obdarovali sladkostmi a drobnými
dárečky a dospělí obdrželi vánoční přáníčka, která vyráběly děti ze ZŠ Jílové a ZŠ Nativity.
Myslím, že se akce moc povedla a těšíme se na příští rok.
Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří mi pomáhali s organizací, také moc děkuji Mateřskému centru Bělásek za zapůjčení kostýmů a nakonec moc děkujeme dětem z výše
jmenovaných škol za krásná přáníčka. Ještě jednou děkujeme a přejeme vše dobré v novém
roce 2019.
Anna Navrkalová, koordinátorka dobrovolníků

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA DĚTSKÉM A DOROSTOVÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE MOST
Prvním miminkem v Masarykově nemocnici byl Jakub Šmejkal. Vpravo nahoře vítání prvního
letošního miminka v Nemocnici Děčín. Dole první miminko roku 2019 v Nemocnici Chomutov

Prvním novorozencem, který se v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., podíval
na svět v roce 2019, byl Jakub Šmejkal. Narodil se v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem, o. z., v 0.14 hodin, vážil 3 870 g
a měřil 51 cm. Maminkou je Martina Strohová z Ústí nad Labem.
Personál porodnice Nemocnice Děčín, o. z., 2. ledna 2019 v 6.25 hodin přivedl na svět holčičku Kamilu Dančovou vážící
2 580 g. Dceru porodila Denisa Dančová
z Heřmanova.
Zdravotníci porodnice Nemocnice Teplice, o. z., si museli na své první miminko
v roce 2019 počkat až do 2. ledna. V 9.17
hodin se na svět podíval Lukáš Svěrák, který vážil 4 000 g a měřil 53 cm. Maminka
Michaela Písecká pochází z Krupky.
V porodnici Nemocnice Most, o. z., se
1. ledna 2019 narodil ve 14.05 hodin Filip
Levý. Vážil 1 700 g, miminko nebylo změřeno. Maminkou je Jana Levá z Chomutova.

Datum narození 1. 1. 2019 bude mít v rodném listě napsané holčička Laura Ferencová, která přišla na svět v porodnici Nemocnice Chomutov, o. z., ve 13.26 hodin.
Vážila 2 850 g a měřila 48 cm. Maminkou
je Monika Ferencová z Chomutova.
Za Martinou Strohovou, maminkou prvního miminka Ústeckého kraje roku 2019
zavítal ve středu 2. ledna 2019 na stanici
šestinedělí 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA,
který jí přišel jménem Ústeckého kraje,
v zastoupení hejtmana Oldřicha Bubeníčka, blahopřát. Za statutární město Ústí nad
Labem gratuloval primátor Ing. Petr Nedvědický. Návštěvu za prvním miminkem
doprovodil ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Josef Liehne. „Stalo se hezkou
tradicí, že nejvyšší představitelé kraje
a města vítají své první občánky. Je to i pro
nás zdravotníky slavnostní chvíle,“ uvedl
MUDr. Josef Liehne.

Foto: Tomáš Branda

Za prvním občánkem statutárního města
Děčín Pavlem Kalejou zavítal náměstek primátora Ing. Jiří Anděl, CSc., aby mamince
Kristýně Kalejové předal květinu a finanční
dar na výbavičku pro miminko. Za vedení
děčínské nemocnice se ke gratulaci připojila hlavní sestra Mgr. Danuše Tomášková, kterou doprovodili zdravotníci stanice
šestinedělí.
Primátor Marek Hrabáč přišel pogratulovat
prvnímu miminku do Nemocnice Chomutov. Za Krajskou zdravotní se přišel podívat
i místopředseda představenstva společnosti Mgr. Radek Scherfer. Za Nemocnici
Chomutov se zúčastnila ředitelka zdravotní péče MUDr. Irena Voříšková, MUDr. Miroslav Šofr a MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
Veselo ale bylo na porodních sálech Krajské zdravotní, a. s., i na Štědrý den, kdy se
v pěti nemocnicích společnosti narodilo
devět novorozenců.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Adventní koncert v atriu potěšil nejen pacienty

Masarykova nemocnice

Adventní koncert se uskutečnil v pondělí
17. prosince 2018 v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Na vánoční noty pacienty, návštěvníky i personál nemocnice naladili Ústecký pěvecký sbor,
Soníci – flétnový orchestr Gymnázia Jateční,
žáci Základní školy a Základní umělecké školy
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Husova a žáci Střední školy obchodu, řemesel,
služeb a Základní školy Ústí nad Labem, p. o.
Součástí koncertu byla výstava k 10. výročí
robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. –
Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
a vernisáž výstavy prací a výrobků Hvězdíků ze
spolku Severka.

Na dětském a dorostovém oddělení v Mostě proběhla dne 4. 12. 2018 mikulášská nadílka, kterou pro dětské pacienty zprostředkoval hokejový klub Verva Litvínov. Zástupci hokejistů Michael
Petrásek a Lukáš Válek udělali radost nemocným dětem bohatou mikulášskou nadílkou v podobě balíčků plných sladkostí, které jim předali. Svou přítomností a dárky tak přispěli k zpříjemnění tohoto dne, který děti musí trávit v nemocnici. Děkuji hokejovému klubu Verva Litvínov
za výborný nápad a všem přeji hodně zdraví v novém roce.
Dne 5. 12. 2018 byla pro naše dětské a dorostové oddělení v Mostě uspořádána zaměstnanci
MSSS v Mostě mikulášská nadílka, která byla naprosto úžasná. Zaměstnanci Astry si připravili
skvělé kostýmy a svým láskyplným a lidským přístupem si ihned získali všechny hospitalizované
děti. Společně jsme si zazpívali, zarecitovali básničky a lehce se již předvánočně naladili. Všem
se tato nadílka líbila, nemluvím pouze o dětech, ale i o doprovodných osobách a personálu. Děti
si to společně s Mikulášem, čertem a andělem náramně užily.
Eva Mašková, vrchní sestra, Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o. z.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE V CHOMUTOVĚ
Již řadu let je milou tradicí na našem oddělení následné péče předvánoční

vystoupení žáků třetího ročníku Střední zdravotnické školy v Chomutově.
Našim pacientům zpívají koledy a předávají vánoční přáníčka, která vyráběli. Letošní „koledování“ se uskutečnilo 20. prosince 2018 na všech
našich třech stanicích.
V době posledního adventního víkendu před Štědrým dnem přichází popřát klidné vánoční svátky také pan děkan R. D. Mgr. Alois Heger společně
s mládeží z římskokatolické farnosti. Zpěv koled je doprovázen hudebními
nástroji a postupně procházejí všemi pokoji našeho oddělení.
U pacientů i personálu ONP jsou tato vystoupení velmi oblíbená a každoročně se na ně velmi těší. Sváteční atmosféru umocňuje i krásná vánoční
výzdoba, kterou pokaždé připraví naše šikovné zdravotní sestřičky.
Mnoho pacientů bohužel tráví vánoční svátky v nemocnici, nemohou být
propuštěni domů, a tak alespoň takto můžeme přispět k jejich pokojnému
prožití u nás v nemocnici s možností na chvilku zapomenout na trápení,
která je sužují.
Dovolím si poděkovat touto cestou žákům a vedení Střední zdravotnické školy v Chomutově i panu děkanovi Mgr. Hegrovi za jejich
přispění k prožití příjemných vánočních svátků našich pacientů.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Mgr. Lenka Splitková, vrchní sestra ONP Nemocnice Chomutov, o. z.

www.kzcr.eu
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Finanční dar zpříjemní prostředí pacientům na onkologii

Krajská zdravotní uspořádala seminář MOSt 2018

Skupina The Boom and Orchestra uspořádala v sobotu 15. prosince 2018 v Domě kultury města Ústí nad Labem tradiční vánoční charitativní koncert. Na organizaci akce se
podílela, stejně jako v uplynulých letech, společnost Adler Czech, a.s., která v letošním
roce věnovala Centru vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., finanční dar 70 tisíc Kč.

Odborný seminář „10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – MOSt 2018“ uspořádalo Oční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Akce, nad níž převzali
záštitu předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Jiří Novák a ředitel
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., MUDr. Petr Najman, se
uskutečnila 7. prosince 2018 v kinosále mostecké nemocnice.

Masarykova nemocnice

Šek na pódiu převzala lékařka MUDr. Eva
Čmuchařová, která na akci zastoupila primářku onkologického oddělení
MUDr. Martinu Chodackou. „Letošní příspěvek bychom rádi využili k pořízení
ochrany zdí kolem nemocničních lůžek

na pacientských pokojích, která výrazným způsobem zútulní prostředí pokoje,
a navíc plní i funkci ochrany stěny proti
mechanickému poškození při manipulaci
s lůžky,“ uvedla primářka MUDr. Martina
Chodacká.

K letošnímu vánočnímu charitativnímu
koncertu si ústecká skupina The Boom
and Orchestra připravila na pátek 25. ledna 2019 AfterParty v Moto Garage Clubu
v Předlicích, při které členové kapely navýší finanční dar od společnosti Adler Czech
o výtěžek získaný ze vstupného.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Sbírka pomohla dětské onkologii v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice

Materiální sbírku pro dětskou onkologii
v Ústí nad Labem se rozhodl uspořádat
Roman Školoud. „Sbírka dopadla výborně. Jsem moc spokojený a vděčný, že lidé
darovali spoustu věcí, i když mne jako člověka nikdo nezná,“ pochvaloval si Roman
Školoud, který do Masarykovy nemocnice
přivezl plyšová zvířátka, plastelíny, karetní

a dětské hry, puzzle, dětské dekorace, knihy, sešity a mnoho výtvarných potřeb.
„Chtěl bych všem poděkovat za důvěru
a podporu, protože jsme to dokázali společně,“ dodal Roman Školoud s tím, že
v letošním roce by sbírku rád zopakoval.

Nákup přístrojů hlídajících pohyb hrudního koše u miminek finančně podpořily
společnosti Žárová zinkovna Bílina, a.s.,
a PRIMAGLASS spol. s r. o.

Radost v podobě šesti kusů DVD přehrávačů udělali dětem v Nemocnici Most zástupci Basketbalového klubu Baník Most. Ti
uspořádali burzu dresů svého klubu, která
přinesla výtěžek 11 tisíc korun. Za tento výtěžek basketbalisté nakoupili šestici DVD
přehrávačů a předali je do užívání nemocným dětem na dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice. K předání došlo

Mediatábor obdaroval dětskou chirurgii
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Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice
Most, o. z.

„Velmi nás potěšil zájem o seminář, kterého se zúčastnilo 70 zdravotníků. Témata,
která přednášející zvolili, byla zajímavá
a kvalitně zpracovaná. Pravidelná účast
téměř všech oftalmologů z regionu a blízkého okolí umožnila v klidné předvánoční atmosféře nejen výměnu odborných
informací o nově zaváděných postupech
na jednotlivých pracovištích, ale našel se
i prostor k diskuzi o společných pacientech,“ zhodnotil letošní akci MUDr. Radomír Mach, primář Očního oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,
který byl jejím odborným garantem.

V programu zaznělo celkem 22 příspěvků
prezentovaných ve třech blocích, přičemž

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Mgr. Radek Scherfer

PODĚKOVÁNÍ

Nemocnice Teplice

Petr Sochůrek, člen
redakce Infolistů

Basketbalisté přinesli dárky nemocným dětem

Pořadatelé příměstského mediálního tábora Mediatábor se prostřednictvím svých
zástupců v čele s Martinem Duškem rozhodla již podruhé obdarovat malé pacienty. Na oddělení dětské chirurgie – dětské
úrazové centrum přinesla v předvánočním
čase dvě židličky a kojeneckou váhu pro ty

„Jsem rád, že odborný seminář pořádá
naše oční oddělení, které patří podle
mého názoru k těm nejlépe vedeným primariátům v mostecké nemocnici. Takové
setkání je bezesporu vynikající formou, jak
mohou zkušení lékařští specialisté předávat své poznatky mladším kolegům. Pořadatelům přeji, aby i do budoucna drželi
jeho velmi dobrou úroveň,“ řekl MUDr. Petr

úvodní blok byl věnován speciálně dětskému pacientovi. Mezi přednášejícími byli
kromě lékařů z pořádajícího očního oddělení mostecké nemocnice a dalších nemocnic KZ také kolegové z pěti odborných
pracovišť v Praze a Plzni.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Novorozence ohlídá deset nových monitorů dechu
Zdravotníci dětského a dorostového oddělení teplické nemocnice převzali v pondělí
17. prosince 2018 od zástupkyně Nadace
Křižovatka deset nových monitorů dechu.

„Představenstvu a managementu Krajské zdravotní se daří nemocnice rozvíjet
a tento trend chceme udržet. Do mostecké
nemocnice budeme i nadále investovat,“
uvedl Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva KZ, který na mosteckém
setkání zastoupil Ing. Jiřího Nováka, předsedu představenstva KZ.

Nemocnice Most

Nemocnice Most

před Vánocemi 20. 12. 2018, kdy zástupci
Baníku Most osobně předali zakoupené
dary prim. MUDr. M. Váchové, vrchní sestře
E. Maškové a staniční sestře P. Balogové.
Tímto velice děkujeme.
Eva Mašková, vrchní sestra
Dětské a dorostové oddělení
Nemocnice Most, o. z.

Masarykova nemocnice
nejmenší pacienty, pro větší děti pak krásné knihy. Tyto dárky nejen potěší v době
vánoční, ale přispějí ke zkvalitnění péče
o naše malé pacienty.
Mgr. Bc. Michaela Rothová, vrchní sestra
Oddělení dětské chirurgie

www.kzcr.eu

Ráda bych tímto chtěla moc poděkovat zdravotnickému personálu, který se staral o mého syna při plánované hospitalizaci
k odstranění nosních mandlí v prosinci loňského roku (4. 12. 2018) na oddělení ORL v Nemocnici Most. Byla jsem se synem
hospitalizovaná jako doprovod a musím všechny pochválit za perfektní péči nejen zdravotnickou, ale i lidskou. Děkuji panu primáři
MUDr. P. Najmanovi jako skvělému operatérovi i jeho kolegům, kteří nás po výkonu bedlivě sledovali, děkuji sestřičkám, které byly
pohotové a milé, děkuji panu doktorovi I. Gregušovi za jeho uspávací umění a všem za jejich profesionalitu. Před operací jsem měla
strach, vždyť to byla synova první, ale teď už vím – když ORL, tak určitě Nemocnice Most! 			
Lucie Šimková

Otologický den se uskutečnil na zámečku Větruše

Masarykova nemocnice

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., ve spolupráci s Klinikou ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a Otologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP připravily na zámečku Větruše v Ústí nad
Labem ve čtvrtek 6. prosince 2018 odbornou konferenci 58. Otologický den.
Před zahájením odborného programu byl
za svou celoživotní činnost v oboru oceněn
čestnou medailí ČLS JEP plk. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc., emeritní přednosta Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální
chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha
(na snímku).
„Čestnými hosty kongresu byli němečtí kolegové Dr. Jürgen Abrams z Hammu a Ing. Matthias Hey z Kielu a také
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c.,
z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR s přednáškami Traumatic

Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických
studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., který byl spolu
s MUDr. Jiřím Skřivanem, CSc., z Kliniky
ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
odborným garantem konference.
Program byl rozdělen do tří bloků. Blok I –
Novinky v diagnostice a léčbě chronického
středoušního zánětu, Blok II – Kochleární
implantace a Blok III – volná sdělení.
MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky
ORL a chirurgie hlavy a krku UJEP a MNUL

perforation of the tympanic membrane,
Is there anything to do? a Modiolus hugging intracochlear electrodes – localisation and audiometric characterisation
a Stárnutí sluchu,“ upozornil MUDr. Karel
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Futsalisté navštívili teplickou nemocnici
Futsalový klub Svarog FC navštívil Dětské
a dorostové oddělení Nemocnice Teplice.
Hráči společně s vedením klubu rozdali
dětem mnoho dárků, mezi nimiž nechyběli
plyšáci, klubové batohy a dresy, které hráči
během návštěvy podepsali.
Při návštěvě panovala velmi přátelská atmosféra a předávání si užili nejen děti, ale

i všichni ze Svarogu. Děti si s hráči povídaly například o Vánocích v Brazílii a Portugalsku, odkud řada hráčů klubu pochází.
O tlumočení se postarala Xenka Mamijeva,
dcera prezidenta klubu. Jazyková bariéra tak byla jednoduše překonána a hráči
na vše s nadšením odpovídali. „Akce se
moc povedla, je naší snahou dále pomáhat

Den zdraví se konal už po třinácté
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální,
zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická
škola v Mostě dne 5. prosince 2018 připravila 13. ročník osvětové akce Den zdraví
pro žáky převážně devátých tříd základních škol mosteckého regionu. Žáci byli
rozděleni do skupin a v rámci vzdělávacího programu se zúčastnili přednášek z oblasti psychického a reprodukčního zdraví,
poskytování první pomoci a onkologické
prevence. Velký úspěch u žáků základních
škol měla přednáška „Nástrahy internetu“.
Během přednášek si žáci mohli ověřit své
znalosti a také je rozšířit pomocí zábavných tematických cvičení. Jedna z aktivit
byla zaměřena na zjištění základních fyziologických funkcí – krevní tlak, pulz, saturace krve a BMI. Velkým tématem, převážně

Nemocnice Teplice
potřebným. Všichni si to
moc užili a máme hezký pocit z toho, že naše
návštěva měla smysl
a dětem jsme udělali
radost,“ řekl Aleš Zacha
riáš, marketingový ředitel Svarog FC.

Nemocnice Most
školní rok nabízí škola již nový vzdělávací
obor Masér ve zdravotnictví.
Vedoucí praktického vyučování Mgr. Věra
Hordějčuková řekla: „Den zdraví organizujeme již 13. rokem, je o něj ze strany základních škol čím dál tím větší zájem. Letos nás navštívilo kolem 475 žáků z 22 tříd
jedenácti základních škol“.

pro dívky, byly poruchy příjmu potravy, které se bohužel týkají stále většího množství
mladých dívek a žen. Pedagogický doprovod ocenil regenerační masáže, které realizovali žáci 2. ročníku zdravotnické školy
oboru Masér sportovní a rekondiční. Tento

MUDr. Štěpánka Brušáková
vykonává funkci primáře
Neurologického oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice Děčín, o. z.
MUDr. Martin Ullrych
vykonává funkci primáře
Nefrologicko-dialyzačního oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Děčín, o. z.

od 1. 1. 2019

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

od 1. 1. 2019

od 1. 1. 2019
od 1. 1. 2019

Chtěly bychom vás seznámit s průběhem „Diskuzního fóra a workshopu perioperačních
sester“, který probíhal ve dnech 21. 11. 2018 a 22. 11. 2018 v Kongresovém centru
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 a kterého jsme se zúčastnily.

redakce Infolistů

Jak pro žáky, tak pro vyučující byl tento den
příjemným zpestřením, kdy mohli využít
svých dovedností a znalostí k informovanosti mladších generací.
Nikola Šibravová, Kristýna Perglová
žákyně 3. ročníku
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ
Most

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Nemocnice Teplice, o. z.
MUDr. Jindřiška Pössnickerová
vykonává funkci primáře
Nefrologicko-dialyzačního oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.
MUDr. Pavel Valoušek
vykonává funkci primáře Oddělení
centrálních operačních sálů Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z.
Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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Diskuzní fórum a workshop perioperačních sester

www.kzcr.eu

Součástí akce byla i prohlídka centrálních operačních sálů a centrální sterilizace v ÚVN

ČÁST Č. I
V první části workshopu jsme vyslechly přednášku K. Opálové a I. Pavlovcové
z FN Brno – ARO ÚVN. Tématem této přednášky byla mezioborová komunikace, zaměřená na požadované cíle a výsledky.
V průběhu přednášky byla několikrát důrazně zmiňována skutečnost, že na prvním
místě je a bude vždy pacient, jeho bezpečnost a péče o něj. Ta začíná již na každém
předmětném oddělení, které zodpovídá
za správnost a úplnost vyplnění verifikačního protokolu. Dále byla zmíněna potřeba
velmi dobré přípravy pacienta již na oddělení a také kontrola pacienta na oddělení
ARO a následně na operačním sále.

ČÁST Č. II
Pro nás velmi zajímavá byla také druhá část workshopu, kterou si připravila
Ing. Bc. Holečková z ÚVN. Jejím předmětem

byly hlavně interpersonální vztahy na pracovišti, praktický popis konkrétních problémů a jejich řešení. Velmi zajímavé byly
i zkušenosti Ing. Bc. Holečkové se supervizí v oboru interpersonální vztahy. V problematice interpersonálních vztahů v úvodu
doporučila Ing. Bc. Zuzana Holečková důležitou skutečnost, že každý by měl vždy
začít u sebe, u svého vztahu k okolí,
ke svým spolupracovníkům a zamyslet
se nad svým chováním, přístupem k práci
a interní komunikaci s okolím. Ve své přednášce několikrát zdůraznila etický kodex,
že zdravotní sestry musí pečovat o zdraví, předcházet nemocem, navracet zdraví
a zmírňovat utrpení. Velmi zajímavou částí
přednášky Ing. Bc. Zuzany Holečkové byla
praktická zkušenost se špatnou interpersonální komunikací a s problematickými
vztahy na pracovišti přímo z její praxe, kde
uvedla 3 praktické případy a způsob jejich
řešení.

ČÁST Č. III
Část č. III, kterou nám přednášela K. Blechová z ÚVN, byla zaměřena na výsledky
edukace pacienta. V úvodu své přednášky zmínila paní Blechová známý citát Jana
Wericha: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo
nechce, hledá důvod“. Tento citát použila
paní Blechová v návaznosti na popisované možnosti dokonalé edukace pacienta,
které v ÚVN už dlouhou dobu fungují a jiné
nemocnice se pouze vymlouvají na skutečnosti, že v jejich prostředí jsou takovéto
postupy nerealizovatelné. Podrobně popisovala průběh velmi důležitých, a hlavně
v praxi realizovatelných kroků v přípravě
pacienta, které účelně a systematicky zajistí, aby se pacient před operací cítil maximálně informovaný a v bezpečí.

ČÁST Č. IV
V předposlední čtvrté části workshopu
jsme absolvovaly přednášku D. Hedlové
z ÚVN a P. Kutílkové z FN Hradec Králové.
Jejím tématem byla problematika centralizovaných sálů, respektive operační sály
versus centrální operační sály v návaznosti na oborovou centralizaci se zaměřením
na zaškolování odborného personálu.

ČÁST Č. V
Poslední pátá část prvního dne byla zaměřena na prohlídku centrálních operačních
sálů a centrální sterilizace v ÚVN.
Děkujeme vedení KZ, a. s., a Nemocnice
Most, o. z., a že jsme se mohly zúčastnit
pro nás tak zajímavého a přínosného diskuzního fóra a workshopu pro perioperační sestry.
Marie Hengstová, Ilona Kommová
Centrální operační sály
Nemocnice Most, o. z.

Hokejisté s Vlaďkou potěšili malé pacienty
Již čtvrtým rokem přispěli ústečtí hokejisté
na vánoční dárky pro onkologicky nemocné děti léčící se na Dětské klinice Krajské
zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. Dárky dětem hokejisté předali v rámci adventního setkání
s Vlaďkou Erbovou a zástupkyněmi jejího
sdružení Vlaďka dětem.
„Chtěli bychom moc poděkovat fanouškům, kteří se zapojili do aukce dresů
ke stému výročí republiky. I díky jejich

Nemocnice Most

Masarykova nemocnice

podpoře jsme již čtvrtým rokem přispěli
dětem na dárky,“ uvedl marketingový manažer hokejového klubu HC Slovan Ústí
nad Labem Marek Šnajdr.
Částka, kterou ústečtí hokejisté přispěli
na dárky, činila 18 200 Kč.
redakce Infolistů

Předvánoční setkání. Foto: Petr Berounský
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přijme zaměstnance na pozici SANITÁŘE

Nabízíme:
• nástup ihned
• zajímavé mzdové podmínky
• moderní pracoviště
• práci pro stabilní a úspěšnou
společnost
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů
dovolené, příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění aj.)
Požadujeme:
• odbornou způsobilost k výkonu
povolání
• zdravotní způsobilost
• spolehlivost a samostatnost
Kontakt: Bc. Jana Mackovčinová
Telefon: 478 032 548
E-mail: jana.mackovcinova@kzcr.eu
Zájemci bez potřebné kvalifikace
mohou absolvovat sanitářský kurz
za finanční účasti zaměstnavatele.

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

Odborné a vzdělávací akce

Oddělení laboratorního komplementu
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.,
Vás zve na odbornou konferenci

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

Bez laboratoře se neobejdete IV.
středa 20. února 2019
od 9 h (registrace od 8 h)

kinosál Nemocnice Most

Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiřího Nováka.

místo konání

4. 2. 2019
4. 2. 2019

Základy arytmologie snadno, rychle a bezpečně
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

5. 2. 2019
6. 2. 2019

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

7. 2. 2019

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

11. 2. 2019
12. 2. 2019
12. 2. 2019
13. 2. 2019
13. 2. 2019
18. 2. 2019
19. 2. 2019
19. 2. 2019
20. 2. 2019

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Čtyři ženské archetypy
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Centrální žilní vstupy
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

21. 2. 2019

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

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

Odborný garant: Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., Oddělení laboratorního komplementu Krajské
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., e-mail: eva.herkommerova@kzcr.eu

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory

Účastnické poplatky: zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku, ostatní účastníci: 200 Kč včetně DPH, součástí
konference je občerstvení.
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

20. 2. 2019
27. 3. 2019

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

3.–4. 4. 2019

www.kzcr.eu/konference/laboratore2019

placená inzerce

9. 4. 2019

místo konání

Bez laboratoře se neobejdete IV.
Konference centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních
onemocnění
X. ročník konference Emergency 2019

Kinosál Nemocnice Most, o. z.
přednáškový sál pavilonu O polikliniky – Nemocnice
Teplice, o. z.
UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem

III. Ústecký hematologický den

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

10. 4. 2019

8. Ústecký radiologický den

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

16. 4. 2019

XIII. Ústecké sympozium ENDO LIVE

Vzdělávací institut KZ, a. s.

17. 4. 2019

Seminář „Problematika výživy novorozenců“

Vzdělávací institut KZ, a. s.
Vzdělávací institut KZ, a. s.

25. 4.2019

Krajský seminář anestezie a intenzivní péče pro nelékařský
zdravotnický personál
Krajská konference sester 2019

26. 4.2019

Krajská dermatovenerologická konference

Vzdělávací institut KZ, a. s.

24. 4.2019

Kinosál Nemocnice Most

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference

placená inzerce

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

TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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Krajská zdravotní usiluje o statut centra vysoce
specializované komplexní kardiovaskulární péče

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) je o další krok blíž k získání statutu centra komplexní kardiovaskulární péče (CKKP) od Ministerstva zdravotnictví ČR. V Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem vzniklo vedle kardiologické kliniky 1. ledna 2018 kardiochirurgické pracoviště, které provedlo 22. května historicky první operaci srdce v severních Čechách, což je
dalším předpokladem pro získání statutu CKKP. Jeho udělení podporuje i jediný akcionář,
kterým je Ústecký kraj a v rámci své návštěvy vyjádřili opakovaně svoji podporu i předseda vlády Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a další členové kabinetu.

Kardiochirurgie pomůže pacientům ze
severozápadních i severovýchodních Čech

Přednosta kardiologické kliniky profesor
MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

Přednostou Kardiologické kliniky v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z., je uznávaná kapacita profesor MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI, kterého jsme se zeptali…

Proč je nutné, aby v Ústeckém kraji
vzniklo komplexní kardiovaskulární
centrum?
Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou úmrtí v České republice.
Největší výskyt ICHS v rámci celé republiky
je právě v Ústeckém kraji. Z tohoto pohledu se vybudování komplexního kardiovaskulárního centra jeví jako logický krok.
V České republice je v současné době
12 komplexních center kardiovaskulární
péče. Jejich regionální umístění je však
disproporční, neboť 5 jich je v hlavním
městě.
Naše pracoviště v současné době provádí
operační zákroky na srdci šetrnou metodou přes tepny, třeba v třísle nebo na zápěstí. Chybí nám však kardiochirurgie,

která je nezbytná k ošetření některých pacientů s ischemickou srdeční nemocí nebo
s vrozenými či získanými vadami srdce.
Nemocní indikovaní ke kardiochirurgickým
zákrokům tak musí za těmito výkony jezdit
do Prahy.

Kolik pacientů ročně ošetříte a odkud se
rekrutují?
Tým kardiologické kliniky ročně ošetří více
než 4 tisíce pacientů. Pocházejí nejen
z Ústeckého, ale i z Libereckého a Karlovarského kraje, kde také centrum chybí.
K tomu, abychom je uspokojili a poskytli
jim odpovídající diagnostickou a léčebnou
péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie je centrum
nezbytné.
Část nemocných, číslo se pohybuje mezi
340 až 420 ročně, je odesílána na pražská pracoviště nejčastěji k revaskularizaci
myokardu, tedy našití bypassu. Bohužel,
okolo 5 až 10 akutních nemocných však
každoročně umírá ještě před transportem.

Otázka
pro
hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha
Bubeníčka.
Proč podporujete vznik
komplexního
kardiologického centra
v regionu?
Na západ a východ od Prahy žádné
kardiocentrum není, a proto také
Ústecký kraj jeho vznik v největší
z pěti nemocnic Krajské zdravotní
dlouhodobě podporuje. Největšího poskytovatele zdravotní péče
v regionu vždy chválím, protože
v posledních letech jde o společnost, kterou se můžeme chlubit.
Hospodaří v kladných číslech a my
nemusíme, na rozdíl od jiných krajů, přispívat na její provoz, ale rádi
a pravidelně poskytujeme finanční
podporu na investice a rekonstrukce a nákup nových přístrojů. Vždycky říkávám, že Ústecký kraj je energetickým srdcem republiky, dává jí
světlo a teplo. Za to si naši občané
zaslouží tu nejlepší zdravotní péči,
kterou jim můžeme dát.

Jak je o nemocné postaráno do postavení
pavilonu, v němž se s CKKP počítá?
Pacienti před operací jsou hospitalizováni
na standardním kardiologickém oddělení.
Bezprostředně po operaci o ně pečují kardioanesteziologové na jednotce intenzivní
pooperační péče. Po stabilizaci stavu jsou
nemocní přeloženi na koronární jednotku
nebo na stanici intermediální péče, vytvořené z části kardiologického oddělení, které letos začalo fungovat. Tady se o ně stará
erudovaný střední zdravotnický personál.
redakce Infolistů

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

