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dovolte, abychom vás v aktuálním čísle časopisu
seznámili s novinkami v Nemocnici Děčín, o. z., stejně jako s plány pro letošní rok.

Rozsah investic je nejvyšší za deset let, říká ředitel zdravotní
péče Nemocnice Děčín MUDr. Michal Hanauer, MBA
Ředitelem zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., jsem se stal
v březnu roku 2016. Od té doby se v děčínské nemocnici změnilo mnohé, řada věcí se ale
nemění. Stálým problémem zůstává nábor personálu, což je potíž nejen pro Nemocnici
Děčín o. z., ale téměř pro celé české zdravotnictví.

Přemýšlím, co mě na mé práci nejvíce těší, jaký moment vypíchnout, ale jak stárnu, tak se stále více těším z detailů. Když jedu do práce a přejíždím Labe,
vidím na kopci dominující interní pavilon nemocnice. Dříve to nebyl
příliš vábný pohled. Hledat nový vizuál pro tuto budovu dalo hodně
práce. Těší mě, že se to zdařilo a interní pavilon se příjemně začlenil
do siluety města.
Na osobní otázku, co mě čeká v roce 2019, bych měl asi jednoduchou
odpověď. To bych také rád věděl. Pokud se mě někdo zeptá, co čeká
Nemocnici Děčín, o. z., v roce 2019, tak tam už ta odpověď nemůže
být takto jednoduchá. Znamenalo by to, že nemáme rozvojový plán nemocnice, že nevíme, jak se bude nemocnice dále odborně rozvíjet, kolik pacientů u nás odléčíme a jaké nové postupy nebo přístroje v roce
2019 pořídíme. Tak tomu samozřejmě není, a o našich plánech pro letošní rok si můžete přečíst na dalších stranách tohoto vydání časopisu
Infolisty. Přeji příjemné čtení.
MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Nemocnice
Děčín, o. z.

Budova ředitelství v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
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Na samém začátku tohoto problému je fatální selhání vzdělávacího systému. U lékařů to jsou malé počty absolventů lékařských fakult vzhledem k potřebám našeho
zdravotnictví a druhým faktorem je odchod
lékařů do zahraničí. Krásná myšlenka volného pohybu pracovních sil po zemích
EU bohužel také přináší tvrdou realitu.
Bohatší země EU, které sami generují nedostatečné množství lékařů absolventů si
tento problém řeší prostým nákupem lékařů v ekonomicky slabších zemích EU. Posledním faktorem, který ztěžuje nábor, je
stigma Ústeckého kraje, pro mne je někdy
hodně překvapivé, jaké mají lidé představy
o našem kraji.
Jak tomu čelit? Odchodu do zahraničí můžeme čelit jen příchodem lékařů z jiných
zemí a tentokrát ze zemí mimo EU. Přicházejí lékaři především z Ukrajiny, ale i Ruska, Kazachstánu nebo Arménie. S více než
tříletou zkušeností dnes mohu říci, že to je
cesta, která alespoň částečně může tento
problém řešit. Uspěje průměrně 60–70 %
uchazečů, jsou vysoce motivovaní a dobře
se integrují. Častá je zde otázka, jaké mají
vzdělání. Na to, aby mohli u nás trvale pracovat musí absolvovat aprobační zkoušky, které odpovídají státním zkouškám
na našich univerzitách, takže po absolvování má lékař odpovídající znalosti našich lékařů. Dalším důležitým faktorem

a naším pomocníkem je stipendijní program KZ, a. s., který pomáhá především
prolomit stigma Ústeckého kraje. Ročně
k nám v rámci stipendijního programu přicházejí průměrně dva lékaři.
Podobná situace jako u lékařů je situace
u zdravotních sester. Tady opět připomenu
naprosté selhání vzdělávacího systému,
který je zbytečně časově náročný, komplikovaný a mnohdy i nesrozumitelný. Druhým faktorem bylo nízké finanční ohodnocení sesterské práce. To se začíná měnit
a mzdové navýšení této kategorie zaměstnanců v roce 2019 je výrazné. Jaký bude
mít vliv na návrat zdravotních sester do nemocnic budeme moci zhodnotit na konci
roku 2019. Stejně tak i zde funguje stipendijní program. Co se týče počtu lékařů,
do ideálního stavu nám jich v nemocnici
chybí 10, dále pak 25 sester a laborantů.
Na druhou stranu je ale potřeba i chválit.
A na tomto místě musím říct, že nás velmi
těší přístup vedení KZ, a. s., a Ústeckého
kraje v otázce investic. Rozsah investic je
nejvyšší za posledních 10 let existence nemocnice a jeho výsledky začnou lidé registrovat již v polovině roku 2019.
Každý, kdo nyní přijde do naší nemocnice,
bezprostředně zaznamená čilý stavební
ruch prakticky v celém areálu.

Nemocnice Děčín

Předchůdcem zdravotnických zařízení v Děčíně byl městský špitál
U dvanácti apoštolů, písemně doložený k roku 1527. První skutečný
špitál pro nemocné však vznikl až
roku 1852. S ohledem na zvyšující
se počet obyvatel byla v den císařových 70. narozenin 18. srpna 1900
slavnostně otevřena nemocnice
nová. V roce 1931 byla k původní
dvoupatrové budově přistavena
čtyřpodlažní budova chirurgického
pavilonu.
V druhé polovině 70. let byla již
nemocnice na hranici kapacitních
možností, a proto se v roce 1978
začalo s výstavbou nového objektu mezi nejstarším a chirurgickým
pavilonem. Tento objekt byl dokončen v roce 1982, bylo zde umístěno
ARO a rozšířeno interní a gynekologicko-porodnické oddělení. Do období 70. let také spadá výstavba tří
přízemních montovaných objektů.
Ani tato opatření nemohla vyřešit
kapacitní problémy nemocnice,
a tak bylo v polovině 80. let rozhodnuto o výstavbě rozsáhlého areálu
budov. Po roce 1989 byla však dokončena pouze první etapa, výstavba výškového objektu. Určité modernizace doznaly i hospodářské
provozy.
V současnosti Nemocnice Děčín zajišťuje akutní lůžkovou zdravotnickou péči pro oblast Děčína a v některých oborech pro celý okres, tedy
pro spádovou oblast 80 až 130 tisíc
obyvatel.
V současné době má Nemocnice Děčín 8 lůžkových oddělení.
Činnosti na těchto odděleních
jsou dále doplněny společnými
vyšetřovacími složkami, tj. radiodiagnostické oddělení, laboratoře
a transfuzní služba, rehabilitace,
patologicko-anatomické oddělení,
hemodialýza s dalšími odbornými
ordinacemi a poradnami.
Děčínská nemocnice má celkem
308 lůžek, z toho 259 lůžek akutní
péče, 27 tzv. jipových lůžek a 22 lůžek následné péče.
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PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ

MUDr. MICHAL HANAUER, MBA
ŘEDITEL ZDRAVOTNÍ PÉČE
NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

Onkologický stacionář

V prosinci loňského roku představila Krajská zdravotní, a. s., na Onkologickém oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., zcela nový stacionář. Od 14. ledna je stacionář v plném
provozu. Primářky Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martiny Chodacké jsme se proto zeptali na první dojmy a ohlasy.

– Po ukončení studia na I. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze
v roce 1990 nastoupil jako sekundární lékař na oddělení ARO v Nemocnici Teplice. V roce 1995 byl
jmenován zástupcem primáře tohoto oddělení a v roce 2005 obhájil
titul MBA se zaměřením na řízení
a kvalitu zdravotnických zařízení.
– Od roku 2007 zastával funkci
náměstka pro léčebně preventivní
péči teplické nemocnice a podílel
se na budování ambulance bolesti a zavádění invazivních přístupů
do cévního řečiště pro dialyzované
a chronicky nemocné pacienty.
– V roce 2009 nastoupil jako primář oddělení ARO do Nemocnice
Děčín, o. z., kde opět vybudoval
jak ambulanci bolesti, tak nutriční
ambulanci a ambulanci hojení ran.
Zúčastňuje se řady klinických studií
a aktivně se podílí na mezinárodních konferencích.
– Od března 2016 zastává funkci
ředitele zdravotní péče Nemocnice
Děčín, o. z.

na ORL oddělení, která zlepší diagnostiku
a časnější záchyt nádorového onemocnění v oblasti krku. Jako třetí bych zdůraznil
nově vybudované oddělení gastroenterologie se dvěma zákrokovými sály, novou
přístrojovou technikou a ambulancí.
Co se týče odborného rozvoje, také bych
zmínil tři oblasti. Byla zahájena činnost
ATB střediska, které bude vytvářet léčebnou antibiotickou strategii pro Nemocnici Děčín. Druhou oblastí je sestavení
kanylačního týmu. Ten bude zodpovědný
za provádění a péči o přístupy do cévního
řečiště a jako poslední bych zmínil vytvoření sesterského týmu pro hojení ran. Ten
bude školit personál, stanovovat standardy hojení a kontrolovat způsob léčby napříč odděleními nemocnice. Ještě na závěr
bych rád informoval o dvou vzdělávacích
akcích, které každoročně a s úspěchem
organizuje naše interní a chirurgické oddělení. Jedná se o Děčínský den komplexní
interní péče, již sedmý ročník, a Děčínské
chirurgické dny, letos pátý ročník.

„Od 14. ledna do 28. února prošlo stacionářem celkem 612 pacientů. Celá nově
zrekonstruovaná část klinické onkologie
ve 3. podlaží je pacienty vnímána velmi
pozitivně. Mají k dispozici nově vybavené
ordinace, čekárny, prostorný aplikační sál
s vlastním sociálním a kulturním zázemím.
Jsou velmi rádi, že se dočkali příjemného a důstojného prostředí,“ pochvaluje
si nové prostory primářka MUDr. Martina
Chodacká.
Právě zpříjemnění prostředí pro onkologické pacienty i jejich ošetřující personál
bylo hlavním důvodem k rekonstrukci prostor. Během rekonstrukce došlo k výměně
elektroinstalace a povrchů včetně vyrovnání omítek v souladu se stávajícími trendy a aplikace moderních materiálů. Nové
jsou rozvody zdravotně technické instalace
– vody a kanalizace, radiátory, rozvody pro
techniku IT či třeba dveře. Celý nově vybudovaný ambulantní úsek působí díky modernímu stavebnímu řešení a pečlivému
výběru barevné kompozice velmi pozitivním dojmem.

Zástupce ředitele a primář chirurgického oddělení MUDr. Jan Rejholec a vrchní sestra Bc. Šárka Patrovská

V lednu jsme zahájili přístavbu interního
pavilonu pro nové gastroenterologické
oddělení, interní příjmovou ambulanci,
a hlavně přístavbu prostor pro nově pořízenou magnetickou rezonanci. V tomto
roce se jedná o největší investiční akci
v naší nemocnici a předpokládaný termín
ukončení je konec roku 2019. Souběžně
započaly práce na rekonstrukci vily O. Tam
získají nové prostory a vybavení gynekologické ambulance, dopravní dispečink
a vznikne zde sociální zázemí pro pomocný zdravotnický personál. Tady je předpokládaný termín dokončení červenec 2019.
V současné chvíli finišují práce na projektové dokumentaci pro nový pavilon urgentního příjmu, centrálních operačních sálů
a oddělení intenzivní péče. Předpokládaný termín zahájení stavby je začátek roku
2020.
Z hlediska medicínského rozvoje bych
zmínil tři oblasti, které výrazně zlepší léčebnou péči o naše pacienty. Jednoznačně
bude dominovat nové pracoviště magnetické rezonance, které bude součástí RTG
oddělení. Dalším kvalitativním zlepšením
je instalace HDPV endoskopické sestavy

Nemocnice Chomutov

Ročně projde stacionářem téměř 3 500
pacientů.
Nový stacionář Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel
zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z.
Snímek z průběhu rekonstrukce

Primářka MUDr. Martina Chodacká

Snímek prostor po rekonstrukci

Cena díla dle veřejné zakázky: 11 195 077,60 Kč vč. DPH. Stavba byla financována z investiční dotace Ústeckého kraje 2018.
Vybavení interiérů hradila Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů ve výši cca 500 tisíc Kč a onkologické oddělení z vlastních
klinických studií částkou 100 tisíc Kč.
Pro onkologické pacienty je nově k dispozici prostorný aplikační sál se 14 aplikačními místy a vlastním sociálním zázemím, velkoplošné TV přijímače s připojením na internet, čekárna se šatními skříňkami a sociálním zařízením včetně bezbariérového WC.
Vznikly zde dvě 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.

S přístavbou interního pavilonu začali dělníci v lednu letošního roku
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Vizualizace budovy po dokončení přístavby
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE

Centrum vysoce specializované intenzivní péče
v perinatologii
Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii je součástí Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Oddělení poskytuje
široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale
i z přilehlých regionů. Je jedním z 12 perinatologických center v České republice. Vedoucí
centra je MUDr. Kateřina Fabichová.

PERINATOLOGICKÉ CENTRUM MOST

Nemocnice Most

a něhou. Z rukou perinatologa přebírá
dítě neonatolog. Duší a mozkem dětského a dorostového oddělení v Nemocnici
Most, o. z., je po dlouhá léta MUDr. Jana
Klesalová.

Společná stanice s gynekologicko-porodnickým oddělením (šestinedělí)

Do týmu bezesporu patří lékaři konziliárních odborností, bez jejichž pomoci
nelze o patologického novorozence pečovat – kardiolog, neurolog, radiolog a další
odbornosti včetně oftalmologů, dětských
chirurgů a neurochirurgů. V neposlední řadě, samozřejmě, nemocné miminko
po celou dobu doprovází rodiče, kteří jsou
do procesu péče a léčby aktivně zapojováni, včetně časného kontaktu s maminkou
– klokánkování.

Jednotka intermediární péče

Krajská zdravotní, a. s., disponuje dvěma
perinatologickými centry, resp. ještě Neonatologickou klinikou v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z. Obě centra si navzájem
pomáhají a vyměňují zkušenosti.

Monitorovací jednotka, dětská sestra Alena Cichá

Centrum v mostecké nemocnici je perinatologickým centrem III. stupně. Pracoviště
poskytuje péči novorozencům s těžkou
adaptací včetně nejzávažnějších případů.
Umí zajistit krátkou i dlouhodobou intenzivní péči včetně umělé plicní ventilace.
Do těchto center jsou směrovány všechny
případy těhotných žen (transport in utero,
tj. latinsky v děloze), u nichž lze předpokládat narození plodu s nízkou porodní hmotností, nebo ženy s rizikovým průběhem těhotenství. Tento systém podstatně zvyšuje
naději novorozence nejen na přežití, ale
i na minimalizaci následků.

na snížení trvalých následků, jež pak novorozence a jeho rodinu provázejí celým
životem.
Nedílnou součástí léčby je tým zkušených
sester, bez jejichž každodenní práce nelze
nezralého novorozence provést celým obdobím. Péče o nemocná a extrémně nezralá miminka klade vysoké nároky na znalosti fyziologie vývoje a rozpoznání známek
jakéhokoliv zhoršení stavu pacienta. Sestry práci odvádějí s nesmírnou trpělivostí

Stanice fyziologických novorozenců

Centrum vysoce specializované intenzivní
péče v perinatologii v Nemocnici Most je
výjimečné tím, že se jedná o jediné perinatologické centrum III. typu v ČR, které není
oddělením fakultní nebo krajské nemocnice a zároveň je součástí dětského oddělení. V roce 2018 mostecké centrum ošetřilo
62 dětí pod 1 500 g porodní hmotnosti,
což činí cca 6 %.

Systém rooming–in, podpora kojení
25 lůžek
Stanice intermediární péče pro patologické novorozence a děti s nízkou porodní
hmotností
Součástí stanice je i observační box a kojicí
místnost pro matky.
18 lůžek umístěných dle potřeby v 5 boxech
Jednotka intenzivní a resuscitační péče
Péče o nejtěžší, život ohrožující stavy
u novorozenců
Vyžaduje nejvyšší odbornost lékařů i sester
Nejvíce náročná na přístrojové vybavení (intenzivní inkubátory, plicní ventilátory, monitory, infuzomaty)
Nejčastěji léčba nedonošených dětí
Transportní novorozenecká služba
9 lůžek
Vedoucí centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii MUDr. Kateřina Fabichová

Součástí mosteckého perinatologického
centra je i transportní služba. Zdravotnický tým tak zajišťuje převozy na sebe,
od sebe, ale i vyžádané transporty, například do kardiocentra FN Motol. Centrum
disponuje převozovým inkubátorem.

Převozový inkubátor transportního centra

Umí zajistit krátkodobou i dlouhodobou
resuscitační péči včetně různých typů umělé plicní ventilace. Dále centrum poskytuje
péči o pacienty po operačních výkonech,
nejčastěji nitrobřišních a kardiochirurgických operacích.
Péče o nezralé a extrémně nezralé novorozence je nejen vysoce specializovaná,
ale především týmová. Na počátku celého
procesu stojí gynekolog-perinatolog. Díky
přípravě, včetně indukce plicní zralosti,
a správnému načasování porodu získává patologický novorozenec daleko vyšší šance nejen na přežití, ale především
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Mapa perinatologických center na území ČR. Zdroj: Česká neonatologická společnost ČLS JEP

Jeden z inkubátorů v centru vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

www.kzcr.eu

Nedílnou součástí centra je také banka mateřského mléka. Ta je zřízena při
mléčné kuchyni dětského a dorostového
oddělení. Mateřské mléko je získáváno
od matek ze šestinedělí, z jiných porodnic

a od matek, které jsou již s dětmi doma.
Jedenkrát týdně si personál sváží od dárkyň zmrazené mateřské mléko, které se
upravuje v mostecké bance za přísného
dodržení hygienických pravidel a postupu

Součástí stanice fyziologických novorozenců
je i novorozenecký box, který je součástí
porodního sálu, kde probíhá první ošetření

zpracování. Banka mateřského mléka zajišťuje mateřské mléko hlavně pro potřeby
novorozenců s nízkou porodní hmotností
a pro novorozence, které vlastní matky nemohou z jakýchkoliv důvodů kojit.
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Do MaRSu, maratonu s roztroušenou sklerózou, se letos
v Teplicích zapojilo rekordních 113 cvičících

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,
navštívil studenty ústecké univerzity

V sobotu 9. března se Teplice zapojili svým
cvičením do osmého ročníku Maratonu s
roztroušenou sklerózou (MaRS). Tuto akci
pravidelně organizuje teplické MS centrum
a Unie ROSKA Teplice, celou akci zastřešuje Nadační fond IMPULS.

Dne 28. 2. 2019 navštívil Fakultu zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Besedoval se studenty o zdravotnictví v České
republice i Evropské unii.

Nemocnice Teplice

pod vedením Jany Vošahlíkové a kreativní
terapie katedry ergoterapie UJEP. Účastníci se mohli seznámit s nejmodernější
formou rehabilitace prezentované firmou
STARGEN.
Letos se MaRSu v Teplicích účastnilo rekordních 113 cvičících a na sponzorských
darech a dobrovolném vstupném bylo vybráno 15 700 Kč. Děkujeme všem, kteří se
akce zúčastnili a těšíme se na příští rok.

Cvičilo se v tělocvičně ZŠ Buzulucká od
9 do 13 hodin. Akci zahájila primářka neurologického oddělení MUDr. Marta Vachová společně s primátorem města Teplice
Bc. Hynkem Hanzou.
V Teplicích se cvičilo formou kruhového
tréninku pod vedením fyzioterapeutek MS
centra Petry Lohniské a Bc. Andrey Mareschové, byly připraveny workshopy jógy

Univerzita J. E. Purkyně

Bc. Andrea Mareschová, Neurologické
oddělení, Nemocnice Teplice, o. z.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, a Bc. Jaroslav Bžoch se setkali se studenty Fakulty
zdravotnických studií UJEP ve 14.30 hodin.
Na setkání se dostavili studenti všech oborů vyučovaných na FZS.

Maraton MaRS se konal již poosmé

Krajská zdravotní se připojila k Evropskému dni logopedie

Nemocnice Děčín

Ve středu 6. března 2019 měli rodiče menších dětí a předškoláků možnost dozvědět se
více o jejich výslovnosti. Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Děčín, o. z., se Dnem otevřených dveří, na svém pracovišti klinické logopedie, připojilo k Evropskému dni logopedie.

KZ se připojila k Evropskému dni logopedie – na snímku logopedka Mgr. Lenka Fryčová

Logopedka Mgr. Štěpánka Mališová uvedla, že pro malé pacienty byly připraveny dvě ambulance, ve kterých probíhalo
orientační vyšetření výslovnosti dítěte.
„Rodiče poté obdrželi informaci, zda je vše
v pořádku, nebo je nutné zahájit u dítěte
logopedickou péči. V případě doporučení další návštěvy logopeda byla pro rodiče s dětmi připravena třetí ambulance,
ve které kolegyně ukazovala, jak pracovat
na odstranění problému za pomoci věcí
a hraček běžně dostupných v domácnosti,
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než začne u dítěte logopedická péče,“ řekla Mgr. Štěpánka Mališová.
Dne otevřených dveří k návštěvě logopeda
se svou tříletou dcerou Johankou využila Pavla Horáková z Děčína. „Na problém
s výslovností u dcery nás upozornila dětská
lékařka při povinné prohlídce a dala nám
doporučení k logopedovi. Jelikož je těžké
sehnat specialistu logopeda a jsou dlouhé
objednací lhůty, využila jsem dnešní akce,
abych se poradila, jak pracovat na odstranění problému, než zahájí dcera péči.
O Dni otevřených dveří jsem se dozvěděla

z facebookové stránky společnosti Krajská
zdravotní a ze Zpravodaje města Děčín,“
uvedla Pavla Horáková.
V rámci Evropského dne logopedie věnovali odborníci pozornost dalším vývojovým vadám, které mohou u dětí zapříčinit
špatnou výslovnost. „Zaměřujeme se jak
na sluchové, tak na zrakové vnímání dítěte,
hrubou a jemnou motoriku a paměť. Hlavně sluch a paměť mají na výslovnost velký
vliv. Hodně záleží na tom, jak má člověk
slova odposlouchaná a jak si je pamatuje,“
doplnila Mgr. Štěpánka Mališová. „S nápadem uspořádat na zdravotnickém pracovišti klinické logopedie děčínského otorinolaryngologického oddělení Den otevřených
dveří přišla vrchní sestra Bc. Kateřina Lolloková. Dorazilo 20 dětí se svými rodiči
či prarodiči. Cílem akce bylo představit
naše pracoviště, kde logopedky pracují
nejen s dětmi v ambulancích, ale dochází
i na lůžkové stanice našich zdravotnických
pracovišť, zejména na neurologii a rehabilitaci, kde s hospitalizovanými pacienty,
například po mozkových příhodách, trénují výslovnost,“ dodala Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra děčínské nemocnice.
V loňském roce se uskutečnilo v ambulantní logopedii Otorinolaryngologického
oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Děčín, o. z., 3 359 návštěv
dětských pacientů. Logopedky pečovaly
o 536 hospitalizovaných nemocných.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

www.kzcr.eu

Bžochem o důležitosti rehabilitačních
oborů (Ergoterapie, Fyzioterapie) v praxi
a požadavcích EU na vzdělávání nelékařských pracovníků. Neopomněl se ministra
zdravotnictví dotázat také na jeho názor
na podíl odborníků z praxe na vzdělání
a výchově nelékařských pracovníků. „To je
problematika, která se naší fakulty zásadním způsobem dotýká, proto jsem seznámil pana ministra s našimi zkušenostmi
a věřím, že pomohou k pochopení místních
specifik vzdělávání nelékařských pracovníků,“ dodává doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, zavítal na zdravotnickou fakultu UJEP

Šéf zdravotnického resortu České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, zavítal
na ústeckou zdravotnickou fakultu společně s Bc. Jaroslavem Bžochem, místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké
sněmovny ČR. V této silné sestavě byli pro
studenty fakulty zdravotnických studií vítaným zdrojem aktuálních informací na nejvyšší úrovni.

„Zajímal mě názor ministerstva zdravotnictví i Evropské unie jak na počet vysokoškolsky vzdělaných nelékařských pracovníků,
tak na způsob řešení nedostatku všeobecných sester,“ říká děkan doc. PhDr. Zdeněk
Havel, CSc.

„Podpora zdravotnických oborů v tomto kraji je nejenom jednou z priorit naší
univerzity, ale také Ústeckého kraje, který v tomto úsilí univerzitě zásadní měrou
pomáhá. Vynikající spolupráci máme
i s Krajskou zdravotní, a. s. Návštěvu ministra zdravotnictví na UJEP proto vnímám
jako důležitou i z tohoto hlediska. Pakliže
se nám podaří předávat do Prahy aktuální informace o specifikách našeho kraje
a setkáme se s porozuměním, může to mít
na tento kraj zásadní pozitivní vliv,“ uzavírá rektor doc. Martin Balej.
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

Dále děkan FZS jednal s Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, a Bc. Jaroslavem

„Přítomnosti ministra zdravotnictví na FZS
si cením z mnoha důvodů. Tím základním
je jeho setkání se studenty a informace,
které jim může o problematice současného
zdravotnictví poskytnout. Jsem taktéž rád,
že jednal s děkanem fakulty doc. Zdeňkem
Havlem, který ho mohl separátně seznámit
se specifickými potřebami naší fakulty,“
uvádí rektor doc. Martin Balej.
Děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
v Ústí nad Labem doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., vedl s oběma politiky jednání
o vzdělávání nelékařských pracovníků a jejich kompetencích se zaměřením na obory,
které jsou na FZS vyučovány, tedy Ergoterapii, Fyzioterapii, Porodní asistenci a Všeobecné ošetřovatelství.

Na setkání se dostavili studenti všech oborů vyučovaných na fakultě zdravotnických studií
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Krajská zdravotní představila na oddělení následné péče
ústecké Masarykovy nemocnice v Ryjicích nový rentgen

v bezvědomí i pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Na ONP není pacientům
poskytována akutní péče mimo léčbu akutní exacerbace chronických onemocnění při
léčebném pobytu.

Masarykova nemocnice

Nový stacionární skiagrafický rentgenový přístroj na Oddělení následné péče (ONP) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se sídlem v Ryjicích představila Krajská zdravotní, a. s. (KZ). Pracoviště, které prošlo stavebními úpravami, si prohlédli v pátek 8. února
2019 představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s. – předseda představenstva Ing. Jiří
Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, které doprovodili ředitel zdravotní péče Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne
a primářka oddělení MUDr. Petra Kozmová.

„Jsme velmi spokojeni, že zde nový rentgen máme – ten před ním sloužil dvacet
let. Děkujeme vedení Krajské zdravotní
i Masarykovy nemocnice za pořízení a instalaci moderního přístroje. Máme z něj
velkou radost,“ řekla MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem
v Ryjicích.
Na rentgenologické pracoviště byl pořízen
stacionární skiagrafický RTG přístroj FUJIFILM Smart X a CR systém FUJIFILM FCR
Prima T2 pro nepřímou digitalizaci obrazu.
Dodavatelem je společnost Fomei s.r.o.
Investiční náklady na tento přístroj jsou
ve výši 2 054 580 Kč včetně DPH. Pořízení
přístroje bylo financováno z investičních
prostředků od Ústeckého kraje v rámci
SOHZ 2017 (Služby obecného hospodářského zájmu).

Nový stacionární skiagrafický rentgenový přístroj

„Jsem rád, že se nám podařilo připravit
a realizovat investiční akci na zdravotnickém pracovišti ústecké Masarykovy nemocnice, jehož důležitost se rok od roku
zvyšuje tím, jak populace stárne. Na ryjickém oddělení následné péče, které je
se 115 lůžky největším oddělením svého
zaměření v rámci Krajské zdravotní, vedení společnosti záleží. Proto také podporujeme záměr vybudovat ve zdejším areálu
nový pavilon, přičemž můžeme vycházet
z již dříve vyhotovené studie. Na výzvu ministerstva pro místní rozvoj jsme vypsali
záměry se stanovením priorit pro Národní
investiční plán, který schválila Rada Ústeckého kraje, mezi kterými figuruje i nový pavilon pro ryjické oddělení následné péče,“
zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
„Nový skiagrafický rentgenový přístroj se
stává důležitou součástí zdravotní péče,
kterou zdejší oddělení poskytuje. Tato investiční akce sice patřila k těm menším,
pokud hovoříme o náročnosti na objem
finančních prostředků, byla však velmi
potřebná. Děkuji všem, kdo se na zpřístupnění rentgenových vyšetření pro oddělení
v Ryjicích tou nejmodernější zdravotnickou
technikou dosud podíleli a nadále podílet
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budou,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
„Z nového přístroje máme všichni radost,
neboť opět zlepší péči o naše pacienty.
Digitalizace obrazu umožní obratem
upřesnění diagnózy a zahájení patřičného
léčebného procesu,“ vyzdvihl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské

Za rok 2018 bylo přijato 642 pacientů
do ONP a na DIOP (dlouhodobá intenzivní
ošetřovatelská péče) 19, to je o 35 pacientů více než v roce 2017, propuštěno bylo
534 pacientů. Obložnost byla 81 %, což
je o 1 % více než v roce 2017. Průměrná
ošetřovací doba byla 44 dní, což je o 9 dní
méně než v roce 2017. Průměrná doba
pobytu na DIOP byla 53 dní. Počet zemřelých byl 111, z toho 6 úmrtí na DIOP (o 6
méně než v roce 2017) a dosáhl 17 %.
Dále pokračuje trend, že řada pacientů je
přijímána se závažnými diagnózami, v těžkém stavu, často terminálním, řada z nich
zemřela během několika dní, a dokonce
i v průběhu několika hodin. Za rok 2018
nebyla podána žádná stížnost na péči
na toto oddělení.

zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Zhotovitelem stavební zakázky s názvem
„Stavební úpravy pro umístění nového
rentgenu ONP Ryjice, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.,“ je ULIMEX, spol. s r.o.
Cena stavebních prací, které byly dokončeny za tři měsíce od jejich zahájení, je přibližně 1,8 milionu Kč včetně DPH. Zakázku
KZ financovala z vlastních zdrojů. Předmětem stavebních prací bylo zejména zřízení
nové přípojky elektro a úplná rekonstrukce

Zleva Ing. Jiří Novák, vedoucí radiologický asistent Petr Košťál, MUDr. Petra Kozmová a Ing. Petr Fiala

vnitřní elektroinstalace. Dále došlo ke statickému zajištění místnosti, kde proběhla kompletní demontáž stávající skladby
podlahy a byla realizována skladba nová
včetně základu pro vyšetřovací stůl, vertikální stativ a kolejnice pojízdného stativu.
Součástí stavební připravenosti pak byla
i nová podlahová krytina, výmalba, obklady, osvětlení a další související práce.
Hlavní náplní práce Oddělení následné
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se
sídlem v Ryjicích je poskytování ústavní
péče zaměřené především na doléčování,
rehabilitační a ošetřovatelskou péči o osoby dlouhodobě nemocné, převážně geriatrické pacienty, především ze spádového
území Ústecka.

ČR“ také ve všech nemocnicích Krajské
zdravotní.
Další informace o Oddělení následné péče
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem
v Ryjicích: Na lůžka ONP Ryjice jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče
po úrazech nebo zvládnutí akutní fáze
onemocnění. Jedná se zejména o pacienty
po úrazech, operacích, cévních mozkových
příhodách, pacienty dementní, se stavy
zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, pacienty

Celková kapacita oddělení je 105 lůžek následné péče v Ryjicích a 10 lůžek následné
péče DIOP Ryjice – JIP.

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., je od roku 2016 akreditovaným zdravotnickým zařízením, kdy
převzalo certifikát o udělení akreditace
na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s.
(SAK ČR). Akreditace je platná do listopadu 2019.

Zleva Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, a. s., a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, a. s.

www.kzcr.eu

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. Od roku
2015, kdy byla úspěšně začleněna do Krajské zdravotní, a. s., probíhá projekt „Implementace národních akreditačních
standardů dle Spojené akreditační komise

Ministerstvem zdravotnictví ČR byla Nemocnici následné péče (NNP) Ryjice udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Geriatrie I. typu. Dne
8. 3. 2017 pak byla Oddělení následné
péče Ryjice (již jako součásti Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem) akreditace
pro výuku Geriatrie I. typu prodloužena
s platností na 7 let. V roce 2010 NNP Ryjice jako první zařízení dlouhodobé péče
v Ústeckém kraji splnilo kritéria pro řízení
a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů a získala
akreditaci Spojené akreditační komise
ČR. V roce 2013 certifikát NNP obhájila
a v roce 2016, již jako ONP Ryjice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
oddělení úspěšně absolvovalo akreditační šetření a byla mu udělena akreditace
do roku 2019.

Součástí oddělení je také provoz geriatrické ambulance, jediné v Ústeckém kraji.
Do geriatrické ambulance se mohou objednat geriatričtí pacienti s poruchou paměti,
chování, nálady, při opakovaných pádech,
pacienti s kožními defekty nebo pro posouzení zdravotního stavu pro přiznání
příspěvku na péči.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nový rentgenový přístroj
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Krajská zdravotní uspěla na ministerstvu ve výběrovém řízení
na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., uspěla v tendru na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. Výběrové řízení se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února
2019. Pro vedení společnosti, která je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, jde o další krok na cestě k získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení lze
zahájit kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování
a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

Kardiochirurgická operace v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

„Poté, co jsme nyní uspěli ve výběrovém
řízení na ministerstvu zdravotnictví, budeme pokračovat v jednáních a krocích,
jejichž finálním cílem je získání statutu
centra komplexní kardiovaskulární péče.
Krajská zdravotní je připravena personálně i materiálně na provozování kardiocentra, byly vytvořeny příznivé podmínky pro
vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci s kardiologickou klinikou a oddělením kardioanesteziologie. Všechna tato
pracoviště tvoří v současné době právě
kardiocentrum, jehož tým již provedl více
než 56 zdařilých operací. Byly zahájeny
projektové práce na novém objektu pro
kardiocentrum – kardiologickou kliniku
a kardiochirurgii včetně operačních sálů,
intenzivní péče, intermediární péče, standardních lůžek a ambulancí,“ připomněl
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.
O podpoře vybudování kardiochirurgie
v ústecké Masarykově nemocnici předseda představenstva jednal již v létě
roku 2016 s místopředsedou vlády a ministrem financí Ing. Andrejem Babišem
a dále pak při jeho další návštěvě v roce
2018, kdy už jako předseda vlády ČR
tento projekt znovu podpořil. Ing. Jiří
Novák jednal opakovaně s ministrem
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zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem a prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., náměstkem pro
zdravotní péči ministra zdravotnictví ČR,
s prof. MUDr. Věrou Adámkovou, CSc.,
předsedkyní Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR, a další jednání
probíhala se zástupci všech zdravotních
pojišťoven.
„Je třeba zdůraznit, že výsledek výběrového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR
s doporučujícím výrokem umožňuje dále
jednat o úhradě této péče ze zdravotního
pojištění a o uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Vznik kardiochirurgického oddělení 1. ledna 2018 vedle kardiologické kliniky v ústecké Masarykově

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

nemocnici a dosavadní výsledky umožňují
Krajské zdravotní plnohodnotně usilovat
o získání statutu centra komplexní vysoce
specializované kardiovaskulární péče,“
dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou úmrtí v České republice.
Její největší výskyt 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 naprosto disproporcionální, pět jich je v Praze,“ vysvětlil význam
kardiochirurgického pracoviště pro Ústecký kraj prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., který je zároveň vedoucím ústeckého kardiocentra.
„Do budoucna je předpoklad, že se podaří
upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro
navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. Do operačního programu zařazujeme
i pacienty akutní a spektrum operačních
zákroků se posune směrem od jednodušších k výkonům kombinovaným. Již nyní
zařazujeme do operačního programu kromě elektivních i akutní výkony, tyto výkony
jsou zatíženy vyšším operačním rizikem.
V další etapě to budou implantace srdečních chlopní, chlopenní plastiky, eventuálně kombinované výkony jako bypass s výkonem na mitrální nebo aortální chlopni,“
shrnul MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Primář kardiochirurgického oddělení
MUDr. Miroslav Kolesár

www.kzcr.eu

Budujeme nová pracoviště:
Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice

Z jednání představenstva společnosti

Protialkoholní záchytnou stanici buduje Krajská zdravotní, a. s., v přízemí
pavilonu C teplické nemocnice. Záměr
zřídit protialkoholní záchytnou stanici
projednalo a schválilo představenstvo
společnosti 29. listopadu 2017. Aktuální
termín dokončení bez vad a nedodělků je
stanoven na 15. 4. 2019. Cena díla je dle
dodatku smlouvy 18 173 367 Kč vč. DPH.

redakce Infolistů

Volby členů dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s.,
zaměstnanci společnosti

Představenstvo společnosti KZ, a.s., oznamuje zaměstnancům společnosti, že volby
členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti se budou konat ve dnech:

9. 4. 2019 od 10.30 do 19.00 hod.
10. 4. 2019 od 6.00 do 14.30 hod.
Volební obvody jsou vždy vymezeny všemi pracovišti odštěpného závodu dle platného organizačního řádu:
Volební obvod č. 1: Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
sídlo v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
Krajská zdravotní, a.s. - centrála,
sídlo v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
Volební obvod č. 2: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.,
sídlo v Mostě, J.E. Purkyně 270, PSČ 434 64
Volební obvod č. 3: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.,
sídlo v Teplicích, Duchcovská 53, PSČ 415 29
Volební obvod č. 4: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.,
sídlo v Chomutově, Kochova 1185, PSČ 430 12
Volební obvod č. 5: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.,
sídlo v Děčíně II, U Nemocnice 1, PSČ 405 99
Volební řád je k dispozici na intranetu, na webových stránkách společnosti www.kzcr.eu, na personálních útvarech odštěpných závodů a u zástupců odborových organizací.
VOLEBNÍ MÍSTA

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

V souladu s bodem 3.2. písm. e) VOLEBNÍHO ŘÁDU pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady společnosti Krajská
zdravotní, a. s., zaměstnanci společnosti určila hlavní volební komise tato volební místa:
VOLEBNÍ OBVOD Č. 1: BUDOVA STRAVOVACÍHO PROVOZU, JÍDELNA 2
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s. – centrála
VOLEBNÍ OBVOD Č. 2: BUDOVA B (MONOBLOK), SALONEK Č. 3 (MODRÝ SALONEK)
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
VOLEBNÍ OBVOD Č. 3: BUDOVA ŘEDITELSTVÍ, BÝVALÁ NEMOCNIČNÍ KAPLE
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
VOLEBNÍ OBVOD Č. 4:BUDOVA ŘEDITELSTVÍ, ZASEDACÍ MÍSTNOST V 5. PATŘE
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
VOLEBNÍ OBVOD Č. 5: BUDOVA ŘEDITELSTVÍ, ZASEDACÍ MÍSTNOST V PŘÍZEMÍ
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
JUDr. Zuzana Petrovská, předsedkyně hlavní volební komise
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Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem MUDr. Josef Liehne je osobností roku Ústeckého kraje
Masarykova nemocnice

Novou osobností roku Ústeckého kraje prestižní čtenářské ankety Osobnost roku 2018
Ústeckého kraje v kategorii Veřejná správa se stal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. Ocenění
si zasloužil za úzkou spolupráci s Fakultou zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem
a za vznik jedenácti klinik v ústecké Masarykově nemocnici. Cenu převzal z rukou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Výsledky 8. ročníku byly
slavnostně vyhlášeny 14. února 2019 v Zahradním domě v Teplicích. Nad akcí převzal
osobní záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (uprostřed) předává ocenění
řediteli zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josefu Liehnemu

„Blahopřeji panu řediteli zdravotní péče
ústecké Masarykovy nemocnice k získání
titulu. Zároveň mu děkuji za úsilí a péči, se
kterou odvádí svoji práci. Velmi mě těší, že
zaměstnanci naší společnosti se pravidelně umisťují na předních příčkách této ankety, kdy o vítězi nerozhodují jen odborníci, ale také široká laická veřejnost,“ uvedl

předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
Právě Ing. Jiří Novák získal již v roce 2015
tuto cenu v kategorii Podnikání a management za osobní přínos pro rozvoj největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji při modernizaci pěti nemocnic,
investic do nejmodernějšího přístrojového

V Krajské zdravotní se školili robotičtí chirurgové
z českobudějovické nemocnice
Masarykova nemocnice

vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců
i měnícího se obrazu vnímání společnosti
u veřejnosti.
„Titulu Osobnost roku Ústeckého kraje si
velmi vážím, považuji jej za ocenění práce
celé naší nemocnice. Proto děkuji všem
zaměstnancům za jejich každodenní nasazení v boji o zdraví a život nás všech
v podmínkách personálního oslabení.
Rovněž děkuji za podporu při realizaci
obnovy a modernizace nemocnice vedení
a představenstvu Krajské zdravotní, osobně předsedovi představenstva Ing. Jiřímu
Novákovi a generálnímu řediteli Ing. Petru Fialovi. Ustavení klinik je důsledkem
úspěšné vědecké a pedagogické činnosti
našich lékařů a vynikající spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jejím děkanem doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc.,“
řekl k umístění v anketě ředitel zdravotní
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Josef Liehne.

Hlavní školitel MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Tým ústeckého centra robotické chirurgie školil kolegy z nemocnice v Českých Budějovicích

V předchozích letech uspěli v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje i další lékaři
z Krajské zdravotní, konkrétně z ústecké
Masarykovy nemocnice, MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., MUDr. Jan Schraml, Ph.D.,
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
MUDr. Jana Dušánková a z teplické nemocnice MUDr. Marta Vachová.
redakce Infolistů
Pohled na operační pole optikou konzole
robotického systému da Vinci Xi

Na snímku (vlevo) sálová sestra Dita Rauchfussová seznamuje instrumentářku z českobudějovické
nemocnice s tím, jak správně a šetrně zacházet s nástroji robotické chirurgie

Ve Školicím centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově
nemocnici, se v uplynulých dnech školil chirurgický tým z Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Výcvik robotických operatérů proběhl při radikální prostatektomii a resekci ledviny pro nádor, což jsou nejčastější urologické robotické operace
ve světě.
Jedním ze školených operatérů byl
MUDr. Zdeněk Staněk. „Do školicího centra v Ústí nad Labem dojíždím od konce listopadu loňského roku několikrát za měsíc.
Od pondělí 11. února se několikadenního
školení zúčastnil celý tým českobudějovické robotické chirurgie včetně asistujícího
lékaře a dvou zdravotních sester – instrumentářek. Musím vyzdvihnout vstřícnost zdejšího školicího personálu, který
nám vždy ochotně zodpověděl všechny
naše dotazy. Bylo to pro nás přínosné
jak po praktické, tak teoretické stránce,“ pochvaloval si MUDr. Zdeněk Staněk

Ocenění v kategorii Veřejná správa s předávajícími a moderátorem slavnostního večera Vladimírem Hronem (vlevo)
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Školený operatér MUDr. Zdeněk Staněk

www.kzcr.eu

z Urologického oddělení Nemocnice České
Budějovice, a.s.
Hlavním školitelem byl přednosta Kliniky
urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
„Na robotické operaci je nejdůležitější
pochopit jiné možnosti operativy, jako je
ohebnost nástrojů a jiný úhel pohledu díky
vysoké kvalitě zobrazení,“ uvedl MUDr. Jan
Schraml, Ph.D.

Výhodou současného Školicího centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s.,
v ústecké Masarykově nemocnici je, že se
robotičtí operatéři školí na nejnovějším
typu robota da Vinci Xi, který disponuje
dvěma konzolemi. V praxi to znamená, že
na jedné konzoli operuje zkušený operatér
a vedle toho se na druhé konzoli operace
zúčastňuje školený operatér. Školicí centrum rovněž disponuje tréninkovým modulem, na kterém se operatéři zdokonalují
ve vedení robotického systému, aniž by
zatížili pacienta.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Bohemian Rhapsody a její poselství
Bohemian Rhapsody je, dle mého názoru, jedním z nejzdařilejších filmových snímků
posledních let. Nejen díky vynikajícímu ztvárnění Freddieho Mercuryho americkým
hercem Rami Malekem, ale i díky tomu, že umožnil nahlédnout do osobního života
slavného zpěváka. Odhalil například, jak byl zpěvák konfrontován se svým odlišným
sexuálním zaměřením a následným promiskuitním životem, který vyústil v propuknutí nevyléčitelné nemoci AIDS, které Freddie v roce 1991 podlehl.
V polovině 80. a začátkem 90. let se
o HIV a AIDS hodně mluvilo i psalo. Mezi
lidi byla masivně šířena osvěta o tom,
jak je možné se virem infikovat, co je považováno za rizikové chování nebo jak
se chránit před nákazou. Od této doby
dochází k vývoji stále nových léků, které
nemoc zpomalují a zmírňují i příznaky,
a tak jako by se lidé pomalu přestávali
bát. Informace o nemoci už rozhodně
nepotkáte na každém kroku, a tak je
v současnosti povědomí o nemoci čím
dál menší. Svědčí o tom i dotazy, které
mladí lidé kladou, jako například, zda se
může AIDS šířit vzduchem, nebo zda je
možnost nákazy, pokud někdo šlápne
bosou nohou na náplast s krví. Pro moji
generaci jsou to otázky trochu legrační,
ale dokazují, že mladí lidé toho o HIV
už opravdu moc nevědí, a tak je dobře,
že se ptají. Proto chci krátce shrnout základní fakta.
Virus HIV způsobuje deficit imunitního
systému a tím omezuje jeho funkci. A co
je tedy AIDS? Jedná se o již klinicky rozvinuté stadium nákazy virem HIV. Doba
od nakažení virem do propuknutí AIDS
může být velmi dlouhá, až několik let. Virus HIV je poměrně choulostivý, a tak je
schopen přežívat hlavně v tělních tekutinách, jako je krev, sperma, sliny, poševní
sekret. Přenáší se proto kontaktem těchto infikovaných tekutin se sliznicí druhého člověka. Nejčastěji tedy pohlavním
stykem nebo v minulosti např. krevní
transfuzí. Rizikovější jsou kontakty v gay
komunitách, kde je promiskuita i onemocnění rozšířenější.
Pokud jste byli vystaveni riziku přenosu
HIV infekce, jsou příznaky onemocnění

Nemocnice Teplice
Ve třetí fázi již imunitní systém víc selhává, a tak není schopen bojovat proti
různým virům, bakteriím a plísním, neprodukuje dostatečné množství buněk
imunitního systému, a tak se zvyšuje
šance na propuknutí dalších infekčních
nebo i nádorových onemocnění.
Čtvrtou fází je plně rozvinuté stadium
AIDS, vyznačující se třemi skupinami příznaků způsobených skrytými infekcemi
(zasaženy bývají hlavně plíce, mozek,
trávicí soustava a kůže), nádorovými
onemocněními (Kaposiho sarkom, lymfomy) a dalšími projevy (neurologické
potíže, syndrom chřadnutí apod.) U pacientů dochází střídavě ke zlepšování
a zhoršování zdravotního stavu.
Léčba je pacientům poskytována v centrech specializovaných na problematiku
tohoto onemocnění. I přes veškeré snahy vědců a velké posuny v léčbě se stále
jedná o nevyléčitelné onemocnění, které
dřív nebo později končí smrtí.

Freddie Mercury. Foto: weheartit.com

zpočátku jen velmi nespecifické, například zvětšené uzliny na více místech,
horečka kolem 38 °C a s ní spojené noční pocení, či zánět hltanu. Vyskytují se
v průběhu 2.–6. týdne od nákazy.
Druhá fáze nastupuje po 2–10 letech
od nákazy. Příznaky v této fázi jsou: zvětšené uzliny na několika místech přetrvávající déle než 3 měsíce, nevysvětlitelná
přetrvávající horečka, noční pocení, úbytek tělesné hmotnosti o více než 10 %,
těžká forma herpetické infekce (projevuje se bolestivými puchýřky po těle),
úporné průjmy.

Jak se dá tomuto onemocnění předcházet? Jednoznačně to je bezpečný sex –
používání ochrany (kondomů), nestřídat
sexuální partnery, minimalizovat rizikové chování. Další je možnost bezplatného a anonymního testování a v neposlední řadě i osvěta.
Jedno z míst, kde je možné nechat se
bezplatně a anonymně otestovat je také
v naší nemocnici, a to vždy ve čtvrtek
mezi 15.–18. hodinou. Seznam
testovacích míst je k dispozici na www.
hiv-prevence.cz/testovani-v-usteckemkraji.html.
Více informací lze získat na bezplatné
a anonymní lince 800 800 980 nebo
na webových stránkách www.hiv-prevence.cz.
Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU KLINIKY ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A CELÉ MASARYKOVY NEMOCNICE
Vážený pane řediteli,
chtěl bych vám touto cestou poděkovat za skvělou péči a léčení v ústecké nemocnici, která je součástí společnosti KZ, a. s.
Dne 9. 1. 2019 jsem při tréninku utrpěl v průběhu dopoledne úraz – zlomeninu zevního kotníku. O pár hodin později jsem
byl vyšetřen a přijat na kliniku úrazové chirurgie v Ústí nad Labem, kde jsem byl i za několik hodin operován. Opravdu moc
děkuji za kvalitní péči celému kolektivu zaměstnanců oddělení, respektive nemocnice. Zvláštní dík patří MUDr. Navrátilovi
a MUDr. Bednářovi.
S pozdravem Jan Myšák, HC Verva Litvínov
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Absolventky překonaly samy sebe a odnesly si diplom

Nemocnice Most

Tři a půl roku souběžně se zaměstnáním ve zdravotnictví, s rodinami, při výchově
dětí studovaly nyní již absolventky Vyšší odborné školy zdravotnické v Mostě.
„Překonala jsem samu sebe, bylo to velmi náročné, ale mám nyní velkou radost
a jsem na sebe pyšná, že si odnáším Vysvědčení o absolutoriu a Diplom absolventa vyšší odborné školy“, řekla nám
jedna z úspěšných studentek.
Slavnostní vyřazení absolventů za účasti
vedení školy, pedagogického sboru, rodičů a přátel zorganizovala škola v obřadní síni Magistrátu města Mostu dne
6. února 2019.

Skupinová učitelka Mgr. Irena Dubová čtrnácti úspěšným absolventkám,
z nichž více jak polovina prospěla s vyznamenáním, předala odznak Diplomované všeobecné sestry.

a popřála mnoho sil, trpělivosti a empatie při zvládnutí tak náročné profese, jakou je všeobecná sestra.

PaedDr. Soňa Valušková
zástupkyně ředitelky školy

Ředitelka Vyšší odborné školy ekonomické, sociální, zdravotnické, Obchodní
akademie, Střední pedagogické školy
a Střední zdravotnické školy v Mostě
Ing. Jitka Hašková ve své úvodní řeči gratulovala k úspěšnému zakončení studia

y
KRAJSKÁ KONFERENCE SESTER
ER 2019
Motto: „Společně a s jedním cílem“
“
Konference probíhá pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje
a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s.

čtvrtek 25. dubna 2019
od 9.00 hodin
Kinosál, Nemocnice Most

Odborní garanti:
Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Účastnický poplatek:
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku. Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH

PŘIHLÁŠKY: www.kzcr.eu/konference/sestry2019

PROBLEMATIKA VÝŽIVY NOVOROZENCŮ
středa 17. dubna 2019
od 10.00 h
9.00 h)
V dělá
á í
K
s.
Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem,
budova B Masarykovy nemocnice, 5. patro

Odborný garant:
MUDr. Ing. Martin Pánek, Neonatologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z
o.z.,
., ee
mail:: martin.panek@kzcr.eu
mail
Účastnické poplatky:
Zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku. Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH
Seminář je určen pro lékaře i nelékaře a je zařazen do kreditního systému
dle platné legislativy pro lékaře.

www.kzcr.eu/konference/novorozenci2019
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Život s Crohnem

Nemocnice Most

Masarykova nemocnice

Crohnova choroba má zajímavý název, a proto si mnoho lidí neumí představit, kterých
orgánů se tato choroba týká, nebo zda je toto
onemocnění vyléčitelné, a jaká je jeho příčina. Crohnova choroba je celoživotní onemocnění. Nových případů této choroby v posledních letech stále přibývá. Velký nárůst
je především u mladých lidí. Zajímavostí je
také fakt, že vědci ani lékaři doposud nepřišli na jasnou příčinu této choroby. Crohnova
choroba zasahuje do každodenního života
člověka a jeho potřeb. Na chirurgickém oddělení je veliký počet pacientů, kterým je
denně diagnostikována Crohnova choroba.
Crohnova choroba se nazývá také ileitis terminalis. Objevitelem této nemoci byl americký lékař Burril Crohn, který tuto nemoc
objevil v roce 1932. Crohnova choroba je
definována jako chronický nespecifický zánět
tenkého střeva nebo tlustého střeva, nebo
i obou. Crohnova choroba je velmi často
spojována s ulcerózní kolitidou, protože obě
tyto choroby nesou název idiopatické střevní
záněty. Za druhý vrchol výskytu se považují
50. až 80. léta. Geograficky se toto onemocnění vyskytuje častěji na severu, například
ve Skandinávii nebo ve Velké Británii, než
na jihu. Dále se vyskytuje spíše u obyvatelstva městského než venkovského. V České
republice je výskyt Crohnovy choroby 18 až
22 případů na 100 000 obyvatel, v západní
Evropě je to 20 až 40 případů. Zajímavé je,
že v Evropě, Velké Británii a USA onemocní
o 30 % více žen než mužů. Proč ale právě
ženy a dívky toto onemocnění postihlo více
než muže, není až tak známo.

MOŽNÉ PŘÍČINY
Crohnova choroba je známá už několik desítek let, ale příčina onemocnění stále není
známá. Podle posledních výzkumů se zdá,
že Crohnova nemoc je způsobena nepřiměřenou reakcí imunitního systému na střevní
mikroflóru. Dědičná dispozice tu snad hraje
také roli, je prokazován zvýšený rodinný výskyt. Dalšími faktory jsou vlivy zevního prostředí, způsob stravování a celkový životní
styl. Nemocní mají nižší spotřebu zeleniny
a ovoce, ale vyšší spotřebu mléka a vajec.

„Resuscitace v proměnách času: od zázraků k výsledkům…“ byla tématem další
z cyklu přednášek „Osobnosti české medicíny“, při němž se již čtvrtý rok scházejí
zdravotníci ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ)
se špičkovými odborníky, zástupci různých lékařských oborů. Ve středu 20. února
2019 se zde představil MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC, lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, vedoucí lékař Letecké záchranné služby Hradec Králové a předseda České resuscitační rady.
Doktor Truhlář přijal pozvání 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., která
společně s VIKZ cyklus pořádá.
Crohnova choroba je celoživotní onemocnění. Foto: wikimedia.org/Bruce Blaus
Pacienti však mají hlavně velkou spotřebu rafinovaného cukru. Dalším předpokladem pro
vznik Crohnovy choroby jsou různé infekce,
pobyt v klimatizovaných místnostech, dlouhá
a nepravidelná pracovní doba, stres, hygienické návyky a alergie. Podotýkám, že vliv
žádného z těchto faktorů nebyl jednoznačně
prokázán.

PŘÍZNAKY
Mezi hlavní příznaky u pacienta s onemocněním Crohnovy choroby patří bolest břicha, a to v pravém podbřišku. Jako další se
přidají průjmy, většinou bez příměsi krve,
později i s příměsí krve, u pacienta se objeví
subfebrilie. Pacient také zaznamená úbytek
na váze a trpí nechutenstvím. Mezi další příznaky patří pocit únavy a naléhavé nucení
na stolici. Náhlý začátek choroby může připomínat apendicitidu.

BIOLOGICKÁ LÉČBA JAKO NADĚJE
PRO PACIENTY S CROHNEM?
Biologická léčba je takovým dnešním trendem, který se dostává do popředí léčby.
U Crohnovy choroby se využívá tehdy, pokud konzervativní léčba nezabere, zvlášť
pokud nezaberou ani kortikoidy a imunosupresiva. Tehdy nastupuje biologická léčba.

U Crohnovy choroby lze využít protilátek proti
cytokininům, které zprostředkovávají zánětlivou reakci. Za biologickou léčbu mohou
pokroky v biologii, zejména v molekulární
biologii, genetice a humánním i veterinárním
lékařství. Za počátek biologické terapie je
považován rok 1970. V tomto roce došlo poprvé k použití antithymocytárního globulinu
k odvrácení rejekce transplantované ledviny
u pokusných zvířat. Za objevitele biologické
léčby je považován César Milstein. Argentinský imunolog a lékař, který obdržel Nobelovu
cenu za objev principů produkce monoklonálních protilátek. Podstatou biologické léčby je cílený regulační zásah do biologických
procesů, které probíhají v poškozeném nebo
nemocném organismu. Používají se vysoce
účinné látky biologické povahy, které jsou
shodné či velmi podobné s látkami produkovanými v samotném organismu. Některé
studie tvrdí, že většina pacientů s Crohnovou
chorobou má mírný až středně těžký průběh
nemoci. Na základě různých studií, jako je
například studie IBSN (Inflammatory Bowel
South-Eastern Norway), byla potvrzena potřeba biologické terapie u Crohnovy nemoci.
Možná, že za pár let bude záhada Crohnovy
choroby vyřešena a léčba pro pacienty bude
úspěšná.
Bc. Tereza Lahmerová, DiS.
Chirurgické oddělení Nemocnice Most, o. z.

S obrovskou bolestí v srdci oznamujeme, že nás 15. 2. 2019 navždy opustila naše dlouholetá kolegyně Jadranka
Sekuličová. Bude nám chybět její optimismus, smích, láska a pozitivní přístup k životu.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku! V našich srdcích zůstane navždy.

„Přednáška bude především o kardiopulmonální resuscitaci, což je moje
hlavní specializace. Pokusím se nejprve o průřez historií a postihnutí vývoje
této metody. Ve druhé části přednášky
vyzdvihnu zvláště systémové věci, které jsou nejdůležitější pro to, abychom
do budoucna mohli zvýšit počet lidí, kteří srdeční zástavu přežijí. Pokud chceme
výsledky léčby dále zlepšovat, záleží
především na systémových změnách.
A k tomu je důležitá organizace, lidé, kteří mají schopnost rozhodovat a stávající
systém změnit,“ přiblížil téma přednášky MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC.

„Česká republika je v kardiopulmonální
resuscitaci na špičce v Evropě. Je to samozřejmě výsledek práce celého řetězce
pracovišť, která se péčí o tyto pacienty
zabývají. Počínaje operačními středisky,
kde naši operátoři problém rozpoznají
po telefonu a donutí volajícího provádět
laickou resuscitaci, na níž navazuje práce zdravotnické záchranné služby. Stále
důležitější je ale poresuscitační péče
ve správné nemocnici, což dneska už
není nejbližší anesteziologicko-resuscitační oddělení, ale systém tzv. center pro
nemocné po srdeční zástavě. Jde většinou o krajské nemocnice s kardiocentry, kde je poskytována komplexní péče
umožňující návrat řady nemocných zpátky do plnohodnotného života,“ vysvětlil
tento náš přední odborník.
Projekt „Osobnosti české medicíny“
od roku 2016 umožňuje především mladým lékařům načerpat v krátké době
mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých
medicínských oborech působí. Přednášky se konají jednou měsíčně, výjimkou je
prázdninové období červenec–srpen.

V ústecké Masarykově nemocnici přednášel
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

ZEMŘEL doc. MUDr. OTTO TREFNÝ, CSc.
Dne 2. 3. 2019 odešel navždy ve věku 87 let další představitel ústecké chirurgické poválečné školy,
která svým významem přesáhla hranice okresu i kraje.
Do nemocnice nastoupil v roce 1957 a zůstal jí věrný následujících 40 let, z toho 15 let vedl oddělení
úrazové a neodkladné chirurgie, dnešní kliniku úrazové chirurgie. Převzal oddělení po jeho zakladateli primáři Dolejším, který byl léta nejbližším spolupracovníkem zakladatele ústecké chirurgické
školy profesora Rödlinga. Udržel a rozvíjel vynikající odbornou úroveň tohoto oddělení. Byl zdatným
operatérem s přirozeným nadáním. Dokázal i v těžkých dobách sehnat moderní zdravotnickou techniku. Oddělení předal svému nástupci MUDr. Houserovi, který jej charakterizoval jako velmi charismatického člověka s demokratickým smýšlením, mezi kolegy a pacienty velmi známého a oblíbeného.
Primář Trefný podporoval diskusi a odborný růst mladých kolegů. Zapsal se zlatým písmem do historie
ústecké nemocnice.
22 let byl lékařem hokejové reprezentace, vídali jsme ho často v jeho typickém kloboučku na střídačce v nejslavnějších dobách
československého hokeje spolu s Karlem Gutem, Holečkem, Dzurillou, Nedomanským, Suchým, Holíky a dalšími legendami. I on
byl po zásluze uveden do hokejové síně slávy. Měl celou řadu koníčků, za všechny bych jmenoval myslivost.
Patřil do generace, která položila základy chirurgie a traumatologie v této nemocnici. Byla to generace velkých osobností tvrdých
k sobě i k nám – jejich žákům. Žili a pracovali v poněkud jiné době, v době stavovské hrdosti, kdy charakter vítězil nad zbytečnými půtkami a šarvátkami.
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme.

Kolektiv Oddělení centrálního příjmu Nemocnice Most
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V Krajské zdravotní přednášel předseda
České resuscitační rady doktor Anatolij Truhlář

www.kzcr.eu

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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V mostecké nemocnici se uskutečnil čtvrtý ročník konference
Bez laboratoře se neobejdete
Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,
uspořádalo pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., 4. ročník odborné konference „Bez laboratoře se neobejdete“. Konference, která
se konala ve středu 20. února 2019 v kinosále mostecké nemocnice, představila obory
biochemie, hematologie, toxikologie a klinická farmacie, které jsou ve zdejší nemocnici
spojeny do jediného oddělení laboratorního komplementu.

Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

V rámci vysoce odborného programu zazněla celá řada přednášek postihujících
široké spektrum problematiky. Mezi témata, která přednášející pro letošní ročník
konference zvolili, patřilo např. Kompletní
řešení akutní diagnostiky u lůžka pacienta,
Využití POCT metod v pediatrii, Spolupráce klinického farmaceuta s laboratoří, Jsou
v ČR syntetické kanabinoidy problémem?,
Intoxikace paracetamolem nebo Verifikace
lékové interakce – pomoc laboratoře?
„Obory laboratorní diagnostiky, jakými
jsou biochemie, hematologie, toxikologie
a klinická farmacie jsou pro klinickou nemocniční část již běžné a nepostradatelné. Pro zdejší pracoviště Krajská zdravotní
pořizuje nový kapalinový chromatograf
s hmotovou spektrometrií za šest milionů
korun. Jsem rád, že se podařilo loni nově
otevřít odběrovou místnost v Litvínově.
Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod
mosteckého oddělení laboratorního komplementu, za jejich práci děkuji,“ uvedl
jménem představenstva a managementu Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek
Scherfer, místopředseda představenstva
společnosti.
Odbornými garanty konference byly
MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
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Mgr. Radek Scherfer a MUDr. Hana Mrázková

„První dva ročníky byly ještě, řekněme,
rozpačité, ale postupně jsme si vytvořili
závislost na prezentacích, které propojují
klinické obory a laboratoře a dokáží nám
všem přiblížit aktuální možnosti diagnostiky včetně jejich limitací. Zároveň bych
ráda všechny účastníky pozvala na setkání, které se bude konat příští rok, a bude to
již 5. ročník konference Bez laboratoře se
neobejdete,“ řekla MUDr. Hana Mrázková.
„Doplnila bych paní primářku Mrázkovou
s tím, že se vzrůstajícím číslem konference roste významně odborná úroveň přednášek, a to především díky přednášejícím, kteří přijímají naše pozvání, aby se

s námi podělili o své odborné zkušenosti
a znalosti ze svých oborů laboratorní diagnostiky, za což jim velmi děkuji. Věřím,
že i v dalších ročnících bude naše konference pro posluchače přínosem a že si
z našeho setkání odnesou jako každý rok
bohaté informace, které jim budou v jejich klinické i laboratorní praxi užitečné,“
zhodnotila letošní konferenci Ing. Eva
Herkommerová, Ph.D.
Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z., poskytuje akutní lůžkovou,
neakutní lůžkovou i ambulantní péči
ve spádové oblasti okresu Most s přesně
definovaným spektrem akutních, rutinních
a specializovaných vyšetření. Oddělení je
ve všech oborech hematologie, biochemie
a toxikologie vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní toxikologie bude na jaře doplněn o kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií
v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje.
Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která
provádí biochemická, hematologická,
imunologická, sérologická, toxikologická
a mikrobiologická vyšetření pro spádovou
oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z., byla 1. září 2018 otevřena nová
odběrová místnost v Litvínově.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nemocnice Most

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Vás zve na

KRAJSKOU
DERMATOVENEROLOGICKOU
KONFERENCI
pátek 26. dubna 2019
13.00 – 17.20 h (registrace od 12.00 h)
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Předání daru vedení dětského a dorostového oddělení

Zástupci Rotaract clubu Most předali na konci ledna dětskému
a dorostovému oddělení mostecké nemocnice hračky v hodnotě
10 000 Kč. Hračky zakoupili za část výtěžku druhého ročníku charitativního prodeje svařáku na Vánočních trzích v Mostě.
Odborný garant:
prim. MUDr. Olga Filipovská
Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: olga.filipovska@kzcr.eu
Účastnické poplatky: bez poplatku, součástí konference je
občerstvení.
Přihlášky k účasti:
1. on-line přihláškou na
www.kzcr.eu/konference/kozni2019/prihlasky.aspx
2. sekretářce oddělení na e-mail monika.sorfova@kzcr.eu nebo
telefonicky na tel. č. 477 112 751
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy
pro lékaře.
Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Po celé Vánoční trhy členové Rotaract clubu Most, Rotary clubu
Most a mostečtí skauti prodávali bez nároku na odměnu svařák,
teplé oplatky či domácí perníčky, aby mohli handicapovanému
osmiletému Davídkovi zakoupit polohovací zařízení za 65 tisíc Kč. Polohovací zařízení, které je v současnosti ve výrobě, Davídkovi a jeho rodině zjednoduší život a zároveň chlapci umožní
větší kontakt s bratrem.
V průběhu trhů se nakonec podařilo dosáhnout částky, která
přesáhla výtěžek potřebný pro zakoupení polohovacího zařízení o 10 tisíc Kč. Zástupci Rotaract clubu Most nechali hlasovat
samotné zákazníky, kam finanční přebytek poputuje. Mostečané
hlasováním vybrali místní dětské a dorostové oddělení. Zástupci
Rotaract clubu Most po dohodě se zástupci oddělení nakoupili
pro malé pacienty hračky. Charitativní akce s heslem „Pijete pro
dobrou věc“ organizovaná Rotaract clubem Most tak pomohla
rovnou dvakrát.

www.kzcr.eu/konference/kozni2019

Děti z dětského oddělení si vyzkouší
autodráhu v atriu

Tomáš Tvrzník, Právní oddělení Krajské zdravotní, a. s.

Masarykova nemocnice

Autodráha v atriu Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., pobaví pacienty dětského oddělení ve středu 3. dubna 2019 od 14:00 do
16:00 hodin.
Akci organizuje dobrovolnický program
Krajské zdravotní, a. s.
Čtvrtý ročník odborné konference „Bez laboratoře se neobejdete“

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

www.kzcr.eu

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
od 1. 3. 2019

Nemocnice Most

Rotaract club přivezl dárky
pro hospitalizované děti

Nemocnice Děčín, o. z.

Blanka Stift Gerlichová
vykonává funkci vrchní sestry
Dětského a dorostového oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Děčín, o. z.
Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů KZ, a. s.
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

Odborné a vzdělávací akce

PODĚKOVÁNÍ ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE NEMOCNICE CHOMUTOV
Po velmi náročné operaci, kdy jsem již myslel, že nebudu chodit, mi personál ONP 2 příkladnou péčí, ochotou a velmi milým a příjemným jednáním pomohl překonat stres při vánočních svátcích, které jsem zde přežil. Vlivem příkladné péče se můj stav zlepšil a dnes
mohu chodit. Děkuji všem z ONP 2 za jejich těžkou práci, kterou zvládají vždy s úsměvem. Jejich práce dává pacientům chuť do života
a urychluje léčbu. Příjemné jednání sestřiček a MUDr. Touškové i primáře odd. MUDr. Štiky a v neposlední řadě i Juliána zasluhuje náš
dík i úctu k jejich práci. Tento můj názor a zkušenost z ONP 2 rozhodně zveřejním v tisku. Děkuji ještě jednou všem za jejich příkladnou
péči o pacienty a za vše i za nadstandardní péči, která pacientům pomáhá překonat odloučení od rodiny.

placená inzerce

Jiří Kotek

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
MINERÁLNÍ PRAMENY
UNIKÁTNÍ KLIMA PELOIDY

Kynžvartské lázně jsou jedny ze čtyř
v České republice, které oplývají velmi
kvalitními a stabilními klimatickými
podmínkami, vyhlášenými Ministerstvem
zdravotnictví ČR jako přírodní
léčivý zdroj. Lázně jsou umístěny na
jihozápadním svahu Slavkovského
lesa v nadmořské výšce 730 m.n.m.,
obklopené rozsáhlými smíšenými lesy
s vysokou stálou vlhkostí vzduchu
a vysokým stupněm čistoty ovzduší.
Dlouhodobě se zaměřují na léčbu
a ozdravné pobyty dětí od jednoho a půl
roku. V posledních letech byla zahájena
i léčba dospělých pacientů, včetně
rozšíření nabídky služeb pro doprovody
dětí a jejich hosty.
Léčebné lázně se specializují na léčbu
nespecifických onemocnění dýchacího

ústrojí, dále léčení nemocí kožních, ledvin
a močových cest (nyní jediné lázeňské
zařízení v ČR), nemocí látkové výměny,
trávicího ústrojí, vybraných nemocí
pohybového ústrojí a obezity. Léčebný
režim, produktové balíčky a široká škála
nabízených služeb umožňují fungování
tzv. „rodinných lázní“, kdy se současně
může léčit dětský a dospělý pacient.
Krásná příroda, dlouholetá tradice léčby
dětských pacientů s širokou nabídkou
balneoprocedur, sportovních, kulturních
a zábavných programů přispěje ke
zlepšení zdraví, relaxaci a odpočinku
všech klientů. Toto unikátní české
prostředí je rovněž vhodné ke strávení
Vaší dovolené nebo ozdravného pobytu,
kdy načerpáte nové síly a zapomenete
na starosti všedního dne.

230x152.ai 1 14.2.2017 22:45:14

placená inzerce

www.lazne-kynzvart.cz | Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart | +420 354 672 111 | recepce@lazne-kynzvart.cz

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

ZE ZEMĚ
DO VANY
JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

C

M

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK

Y

38°C

CM

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

MY

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
25. 3. 2019
25.–26. 3. 2019
26. 3. 2019
26. 3. 2019
27. 3. 2019
27.–29. 3. 2019
1. 4. 2019
2. 4. 2019
3. 4. 2019
4. 4. 2019
8. 4. 2019
9. 4. 2019
9. 4. 2019
10. 4. 2019
10. 4. 2019
15. 4. 2019
16. 4. 2019
17. 4. 2019
18. 4. 2019

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Obrana proti agresivnímu pacientovi
Předatestační kurz Lékařské první pomoci
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro lékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Neuróza a lidský růst
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

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

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory
27. 3. 2019 Konference centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních
onemocnění
3.–4. 4. 2019 X. ročník konference Emergency 2019
9. 4. 2019 III. Ústecký hematologický den
10. 4. 2019 8. Ústecký radiologický den
16. 4. 2019 XXII. Ústecké sympozium ENDO LIVE IX
17. 4. 2019 Seminář „Problematika výživy novorozenců“
25. 4. 2019 Krajská konference sester 2019
26. 4. 2019 Krajská dermatovenerologická konference
16. 5. 2019 38. severočeská transfuziologická konference v rámci 70.
výročí založení oddělení
22. 5. 2019 Výroční vědecká konference MNUL
27.–28. 5. 2019 V. Děčínské chirurgické dny
31. 5. 2019 19. Ústecká rehabilitační konference
31. 5.–1. 6. 2019 Sympozium severočeských psychiatrů 2019
5. 6. 2019 Interlab 2019
13.–14. 6. 2019 17. Perinatologické dny Ústeckého kraje
20.–21. 6. 2019 IV. Konference COS a CS

místo konání
Přednáškový sál pavilonu O, Poliklinika
Nemocnice Teplice, o. z.
UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL
Kinosál Nemocnice Most
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Zámek Děčín
UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
Hotel Port, Doksy
UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem
Hotel Ostrov, Tisá
UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem

CY

KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM

CMY
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LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

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

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA
POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ
45.7
45
.7°C
7°C
C

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

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!

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

Kontakt: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.
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Aktuální nAbídkA
bídk

89,-

139,170,-

194,-

120,-

119,-

◊ léčí příznaky alergického zánětu spojivek jako zarudnutí, svědění nebo slzení očí, včetně příznaků zánětu nosní
sliznice
◊ vhodné od 4 let věku

129,-

179,-

90 kapslí

449,570,-

◊ doplněk stravy obsahující různé živiny
a zinek, který přispívá k udržení normálního stavu zraku
◊ ke každému balení oční kapky
Protectum Sensitive zdarma

449,449,-

235,-

◊ pro krásné opálení a zdravou pokožku
s dlouhotrvajícím efektem
◊ obsahuje komplex karotenoidů
9,6 mg (beta-karoten 6 mg,
lutein 3 mg, zeaxantin 0,6 mg),
sedmikrásku obecnou, biotin (příznivě
ovlivňuje stav pokožky), vitaminy E a C

89,-

159,-

Revital Super Beta-karoten

Doplněk stravy.

V nabídce také
Revital Super Beta-karoten
40+20 tablet zdarma

80+40 tablet zdarma

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí 570,Protectum Vital 90 kapslí
570,-

Doplněk stravy.

Protectum Omega 3

V nabídce také
Allergodil nosní sprej 10ml

Lék s účinnou látkou azelastini hydrochloridum.
K očnímu podání.

Allergodil oční kapky 6ml

1. 4. - 30. 6. 2019

59,-

460,-

359,-

◊ analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin
◊ ulevuje od bolesti zad, svalů
a kloubů
◊ stačí aplikovat pouze 2x denně
◊ snadno otevíratelný uzávěr

gel 150g

119,-

◊ přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních a očních příznaků
sezónní a celoroční alergické rýmy
◊ ke zmírnění příznaků chronické
kopřivky nejasného původu

Analergin 30 tablet

78,-

Lék s účinnou látkou cetirizini dihydrochloridum.
K vnitřnímu užití.

V nabídce také
Analergin 10 tablet

259,169,-

Voltaren Forte 2,32%

331,209,-

Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.

V nabídce také
Voltaren forte gel 100g
Voltaren forte gel 50g

kožní roztok 10ml

229,99,169,-

◊ léčí kožní a nehtové plísně, včetně
vlasaté části hlavy
◊ rychle ulevuje od příznaků zánětu,
zejména svědění
◊ vhodný pro dospělé i děti

Exoderil® 10 mg/ml

Lék s účinnou látkou naftifini hydrochloridum.
K vnějšímu užití.

V nabídce také
Exoderil ® 10 mg/ml kožní roztok 20ml 274,Exoderil ® 10 mg/g krém 15 g
119,Exoderil ® 10 mg/g krém 30 g
207,-

186,-

◊
◊
◊
◊

159,-

265,-

229,-

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

Hyabak 0,15% gtt. 10ml

Zdravotnický prostředek.

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml

229,-

260,-

◊ každodenní hygiena očních víček
a očního okolí
◊ základem úspěšné léčby očních
onemocnění je hygiena víček
(zvýšení účinku umělých slz, léčba blepharitid)
◊ rozpouští a odstraňuje sekrety
a čistí oční víčka
◊ hypoalergenní, bez parfému, alkoholu a bez konzervačních látek

229,159,-

Blephagel 30g

Kosmetický přípravek.

V nabídce také
260,Blephasol 100ml
Blephaclean 20 sterilních tamponů 180,-

Děčín
Teplice Ústí nad Labem

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY
Most
Chomutov

www.kzcr.eu
◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

201,-

159,-

314,-

259,-

◊ úleva pro těžké, bolavé, oteklé
nohy
◊ pro léčbu křečových žil a jejich příznaků, pohmožděnin,
modřin, otoků

Lioton 100 000 gel 100g

Lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu.
Ke kožnímu podání.

V nabídce také
Lioton gel 50g

165,-

129,-

◊ repelentní spray proti komárům
a klíšťatům
◊ aplikace na pokožku i oděv
◊ zvýšený obsah účinných látek (DEET
24,9 %), doba účinnosti 4-6 hodin
◊ vhodné pro děti od 2 let
◊ 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze

spray 150ml

Repelent Predátor Forte

Biocid.

DĚČÍN

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.: 412 705 440 | Email: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí - pátek 7:00 - 15:30

Sociální péče 3316/12A
ÚSTÍ NAD LABEM
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 147 | Email: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí - pátek 7:30 - 16:00

TEPLICE

budova C, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Tel.: 417 519 679 | Email: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí - pátek 7:30 - 17:00

V Podhájí 500/23
ÚSTÍ NAD LABEM
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 135 | Email: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí - pátek 7:30 - 15:30

MOST

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel.: 478 032 540 | Email: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí - pátek 7:30 - 17:00

CHOMUTOV

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Tel.: 474 447 248 | Email: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí - pátek 7:30 - 18:00

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

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

X

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Dávkování
léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro
které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme
Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí údaji uvedenými
na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách (může
být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

