Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Ústeckého kraje

ISSN 1802-4297

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

číslo 4/2019

Na dětská oddělení putuje
výtěžek z charitativního projektu
Krása pomáhá dětem

str. 11

Krajská zdravotní získala díky
projektu IROP moderní přístroje
pro devatenáct oddělení
Masarykovy nemocnice

str. 10

Odborná příloha Statim
uvnitř časopisu

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
str. 4
péče MNUL, o. z.

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

Úvodní slovo
Vážení čtenáři Infolistů,

číslo 4 / 2019
18. 4. 2019
Vydala:
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
www.kzcr.eu
IČ: 25488627
Evidenční číslo MK ČR E 17355
ISSN 1802-4297
Časopis vychází jednou měsíčně
v nákladu 5 500 ks.
Neprodejné.
Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
Kontakty:
tel.:
477 111 111
fax:
472 774 286
e-mail: infolisty@kzcr.eu

Redakční rada:
Předseda:
Ing. Petr Fiala
Redaktor:
Martin Klimeš
Členové:
Ing. Eva Urbanová
Mgr. Ivo Chrástecký
Petr Sochůrek
Mgr. Anna-Marie Malá
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová
Mgr. Šárka Gregušová
Mgr. Danuše Tomášková
Ing. Vojtěch Krump
Odborná supervize:
MUDr. Aleš Chodacki
MUDr. Josef Liehne
Koordinátorka:
Jiřina Suchá

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

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie pořízeny zaměstnanci KZ, a. s.,
a použity z archivů jednotlivých nemocnic
společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

2

v tomto čísle najdete po delší době podrobnější pohled
na největší a nejvýznamnější nemocnici Ústeckého
kraje, která bezpochyby zažívá jedno z nejmohutnějších
a nejúspěšnějších medicínských i investičních období.
Masarykova nemocnice má 48 primariátů, z nichž 11 má
statut klinik. Má 2 801 zaměstnanců, z toho 423 lékařů,1 063
zdravotních sester a 784 ostatních zdravotnických pracovníků. Ostatní patří do tzv.
obslužných procesů. V nemocnici je celkem 1 261 lůžek, z toho 984 lůžek akutní
péče,122 intenzivních lůžek a 155 lůžek následné péče. V tomto roce nemocnice
oslaví 125 let své moderní existence. Je dobře, že po několika „chudých“ letech
od počátku začlenění nemocnice do akciové společnosti Krajská zdravotní, a. s.,
(KZ) nastala léta „bohatá“. A za to je potřeba poděkovat představenstvu KZ
a osobně předsedovi představenstva Ing. Jiřímu Novákovi a dále generálnímu
řediteli KZ Ing. Petru Fialovi. Dále v časopise popisovaná výstavba dvou pavilonů,
parkovacího domu a přechodné uzavření dětského pavilonu pro rekonstrukci
vnitřních rozvodů udělá z areálu na přechodnou dobu staveniště. Nemocnice
však dál bude plnit své úkoly v základní, specializované i superspecializované
péči. Udržet krok s dobou a předními nemocnicemi musíme. Všem, kterým
budou tu a tam změněné podmínky vadit a budou je kritizovat vzkazuji se stále
aktuálním Janem Nerudou: „Kdo chvíli stál už stojí opodál – den žádný dvakrát se
již nenarodí, čin dvakrát neuzraje…“

Krajské zdravotní, a. s., se daří v posledních letech držet pozitivní trend vývoje. Dokládá jej
výsledek hospodaření společnosti za rok 2018. Akciová společnost, která pro Ústecký kraj
spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, mohla díky
svému rozvoji a investiční podpoře Ústeckého kraje v posledních pěti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky, ale opakovaně také mzdové
nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti. Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2018, kterou projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání
29. března 2019, a také ze zprávy o hospodaření společnosti k 31. 12. 2018, kterou již dříve
představenstvo na svém jednání projednalo. I pro rok 2019 bylo vedením společnosti v rámci
projednání a schválení finančního a investičního plánu stanoveno vyrovnané hospodaření.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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„Výsledkem hospodaření společnosti za rok
2018 je zisk ve výši 9 003 000 Kč. Celkové
náklady činí 7 328 445 000 Kč, celkové výnosy činí 7 337 448 000 Kč. Plánovaný výsledek
hospodaření – zisk ve výši 303 000 Kč byl
zlepšen o 8 700 000 Kč. Výsledek hospodaření společnosti je opět kladný, což se nám
daří již několik let a což považuji za veliké
pozitivum a příslib do dalších let. Všem zaměstnancům společnosti děkujeme. 0bjem
aktuálně plánovaných investičních aktivit
při obnově zdravotnické techniky a stavební
činnosti v roce 2019 činí více než 2 miliardy Kč. Stejně jako v předchozích letech jsou
významné investice plánovány do všech
pěti nemocnic. Za nesmírně důležitou považujeme investici do našich zaměstnanců. Změny v odměňování, které proběhly
od 1. ledna 2019, se soustředily především
na nelékařský zdravotnický personál. Vycházejí ze schváleného nařízení vlády a úhrad
za zdravotní péči pro letošní rok a rozšiřují
systém stabilizačních příplatků. Například
u všeobecných sester ve třísměnném nepřetržitém provozu se tyto zvýšily na 7 000 Kč
měsíčně. Navýšení mezd se dočkali také
sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, a to o 2 000 Kč, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry si polepšily
o 4 000 Kč a sestry v jednosměnném provozu získaly příplatek 1 500 Kč. Změny v odměňování zahrnují také nárůst minimální
mzdy a souvisejících příplatků. V meziročním
srovnání 2018/2019 realizovaná opatření
představují nárůst osobních nákladů o téměř
392 miliony korun, což představuje navýšení
o 9,7 %. Tyto realizované změny v odměňování pro rok 2019 cílí především na nelékařský zdravotnický personál, který je klíčový
pro zajištění současného rozsahu zdravotní
péče a je v tomto směru i prioritou z pohledu
Ministerstva zdravotnictví ČR,“ řekl Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.
„Pro rok 2019 finanční plán Krajské zdravotní určuje vyrovnané hospodaření. Za první
dva měsíce roku 2019 měl být plánovaný
schodek hospodaření 2,87 milionu korun,

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ
podařilo se jej však snížit o více než jeden
milion korun, což je velmi dobrý signál pro
splnění stanoveného cíle hospodaření v letošním roce,“ dodal Ing. Jiří Novák. Předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s., také
zdůraznil, že i v dalších letech počítá Krajská
zdravotní, a. s., s vyrovnaným hospodařením.
Zároveň upozornil na skutečnost, že na rozdíl
od některých nemocnic v jiných krajích nedostává Krajská zdravotní, a. s. – se specifickou
výjimkou pro kardiochirurgii – dotace na provoz. Ústecký kraj se zaměřuje na investiční
finanční podporu Krajské zdravotní.
Předseda představenstva zdůraznil, že strategické cíle společnosti se nijak nemění a jejich naplňování je nadále pro představenstvo
a management Krajské zdravotní, a. s., prioritou: „Udržet pozitivní trend hospodaření,
investovat do areálů nemocnic, oprav budov,
do modernizace přístrojového vybavení – to
jsou pro nás zásadní úkoly také pro letošní
rok. V oblasti personální budeme pokračovat
v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských
a sesterských profesích. K tomu budeme nadále využívat úspěšný stipendijní program
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.,
s podporou stipendijního programu Ústeckého kraje. Na začátku roku 2019 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2018/2019
opět s možností získat stipendium ve výši
až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti

v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický
záchranář a zdravotnický asistent. V oblasti
poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří získat statut centra komplexní
kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově
nemocnici poté, co se podařilo zprovoznit
kardiochirurgické pracoviště, jež má za sebou již desítky úspěšných operací. Krajská
zdravotní uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie na Ministerstvu zdravotnictví ČR,
což umožnilo zahájit kontraktační jednání se
zdravotními pojišťovnami – tedy na uzavírání
smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové
péče v oboru kardiochirurgie. Připravujeme
výstavbu nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, kam přestěhujeme celé kardiocentrum. Cílem je také postupné vybudování urgentních příjmů ve všech nemocnicích
Krajské zdravotní a umístění magnetických
rezonancí v každé z nemocnic. Magnetická rezonance v Chomutově je pacientům již
k dispozici. V Děčíně ji budujeme a v Mostě
byly rovněž zahájeny přípravné práce. Chceme také vybudovat moderní operační sály
v děčínské a chomutovské nemocnici, obdobně jako ty, které letos dokončíme v teplické nemocnici.“
„Krajská zdravotní bude i v letošním roce
investovat s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou
od Ústeckého kraje, jediného akcionáře
společnosti. Musím však podtrhnout, že naplňovat stanovené cíle společnosti, jakými
je především obnova nemocnic a obnova
přístrojové techniky na jejich zdravotnických
pracovištích, je rok od roku náročnější a vyžaduje velké úsilí od vedení i zaměstnanců.
Všem za jejich podporu a pracovní nasazení
děkuji,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.
Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok
2018 včetně účetní závěrky projednala dne
1. dubna 2019 rovněž dozorčí rada Krajské
zdravotní, a. s. „Dozorčí rada přezkoumala
výsledky hospodaření a činnosti společnosti
v roce 2018 v rámci výroční zprávy a k obsahu
výroční zprávy nemá výhrady. Navrhla Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady, ji schválit,“
konstatoval PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.,
předseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.
Rada Ústeckého kraje v působnosti valné
hromady Krajské zdravotní, a. s., projednala
výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok
2018 dne 10. dubna 2019.
redakce Infolistů
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Ústecká nemocnice v roce 2019
Osmadvacet měsíců, které uplynuly od posledního velkého článku v našich Infolistech
věnovaného rozvoji ústecké Masarykovy nemocnice v listopadu 2016 bylo obdobím pro
nemocnici velice úspěšným co do rozvoje zdravotnických oborů, tak v oblasti investic.
Určitě nelze zaznamenat veškeré úspěchy a pokroky dosažené v tomto období, pokusím
se však věnovat alespoň těm nejvýznamnějším.

Hlavní areál ústecké Masarykovy nemocnice na Bukově v ulici Sociální péče

K osmi stávajícím klinikám došlo k ustavení dalších tří klinik jako společných
zdravotnických pracovišť Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, společnosti Krajská zdravotní a ústecké Masarykovy nemocnice. V září roku 2017 jsme
společně ustavili kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, na nový rok
2018 radiologickou kliniku, ke které o šest
měsíců později přibyla neonatologická
klinika. Masarykova nemocnice získala
prestižní akreditaci Spojené akreditační
komise, rozšířila superspecializovanou
péči o pneumoonkochirurgické centrum,
definované Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR.
I v uplynulém období zaměstnanci nemocnice z lékařských i nelékařských oborů prezentovali výsledky své práce na nejrůznějších národních i mezinárodních odborných
akcích. Zaznamenali 14 republikových
prvenství v zavádění nových vyšetřovacích
a léčebných metod v oborech neurochirurgie, traumatologie, oční lékařství, urologie, gynekologie a porodnictví, radiologie
a kardiologie. Těm nejúspěšnějším byly
každoročně udělovány Výroční ceny Masarykovy nemocnice. Přibylo i nejvíce ceněných impaktovaných publikací, na nichž se
zejména podíleli lékaři neurochirurgické
kliniky a KAPIM. K rozvoji vědecké činnosti přispělo opakované vyhlášení interních
grantů Krajské zdravotní, a. s. Přednostové
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klinik jsou zváni do světa k prezentaci
svých úspěchů. Díky ustavení konferenčního střediska pořádáme v nemocnici historicky nejvyšší počet vzdělávacích akcí,
workshopů a konferencí mnohdy i celorepublikového významu.

NOVÁ KLINICKÁ PRACOVIŠTĚ
V nemocnici vzniklo kardiochirurgické
a kardioanesteziologické oddělení a byla
zahájena operativa, což mělo za následek
úspěšné zdolání výběrového řízení na tuto
péči, které proběhlo na Ministerstvu

ZEPTALI JSME SE...
MUDr. JOSEFA LIEHNEHO

Masarykova nemocnice
zdravotnictví České republiky. V nemocnici je postupně obnovována zdravotnická
technika, nejvýznamnější pak byly a jsou
projekty návazné péče, onkogynekologie
a perinatologie v celkové hodnotě 230
milionů korun. Mezi naše zdravotnická
pracoviště se bez problémů včlenilo oddělení následné péče v Ryjicích, kde byla vybudována jednotka dlouhodobé intenzivní
následné péče. Vzniklo oddělení následné
rehabilitace, které dosud v Ústeckém kraji chybělo, a oddělení klinické imunologie
a alergologie. Od ledna 2017 je v nemocnici zřízeno fetomaternální centrum. Svoji
záslužnou činnost dále rozšiřuje mobilní
hospic, chystáme otevření centra pro léčbu chronické bolesti. Dokončili jsme rekonstrukci areálu V Podhájí, kde sídlí Centrum komplexní onkologické péče. Opravou
a zmodernizováním prošel onkologický
stacionář a bylo rozšířeno parkoviště. Nové
rozšířené parkoviště bylo rovněž vybudováno před pavilonem protetiky, dokončena byla nástavba a revitalizace dětského
pavilonu.
Probíhají dokončovací práce v plicním
pavilonu, kde vznikají nové prostory pro
oddělení následné rehabilitace, řeší se
bezpečnostně požární situace a budují se
nové výtahy. V krátké době budou zahájeny práce na výstavbě nových prostor pro
oddělení klinické imunologie a alergologie
a centra pro léčbu chronické bolesti, rovněž
v pavilonu T. Dojde také k rekonstrukci stanice větších dětí v dětském pavilonu. Rozběhly se práce na projektu nového pavilonu pro kardiologii, kardiochirurgii, hrudní
chirurgii a intenzivní medicínu s novými

Před deseti lety jste se vrátil
do ústecké Masarykovy nemocnice.
Jak hodnotíte tento čas?

Kardiochirurgická operace. Náhrada aortální chlopně – bioprotéza – pod vedením primáře
MUDr. Miroslava Kolesára, první asistence MUDr. Nikoly Petrové, druhé asistence MUDr. Marie
Lopourové a instrumentářky všeobecné zdravotní sestry Petry Thielové.

operačními sály včetně hybridních. V hlavním areálu ústecké Masarykovy nemocnice
rovněž dojde k výstavbě pavilonu Fakulty
zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, součástí které bude aula s 350 místy
pro pořádání kongresů. Přípravné práce
také započaly na projektu nové jednotky
dětské intenzivní péče, která bude v těsné
blízkosti Emergency a radiologické kliniky,
protože stávající prostory v pátém patře
dětského pavilonu jsou z hlediska medicínského i prostorového nevyhovující. K řešení zcela nedostačující parkovací plochy
v nemocnici by mělo přispět vybudování
nového parkovacího domu v prostoru nad
lékárnou, kde se s ním počítalo již v době
projektování stávajícího areálu. Škrty
v tehdejším státním rozpočtu poté přinesly
nutnost přehodnocení projektu, ze kterého
vypadla část lůžek, aula i parkovací prostory. Nový parkovací dům by měl mít 460 parkovacích míst.

péče, která potvrdí trend přesunu mnohých
postupů do jednodenní péče, modernizaci
největší porodnice v kraji, rozšíření dialýzy,
opravy stanice kojenců a dětské chirurgie.
Investice do nemocnice a jejího rozvoje
je nekončící příběh. Chceme našim následovníkům předat nemocnici moderní,
která zachytí všechny trendy soudobé medicíny k prospěchu zaměstnanců, ale především našich pacientů.
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Má první mise v Masarykově nemocnici
v letech 1984–1996 byla čistě medicínská, odcházel jsem z pozice zástupce
primáře urologického oddělení do privátního sektoru a v roce 2009 jsem se
vrátil, abych se podílel na řízení zdravotní péče. Mohl jsem tak využít své
znalosti z řízení oddělení, z oblasti nestátního zdravotnictví, ale také z dlouholetého působení ve vrcholných orgánech ČLK. Bylo to krásných deset let,
kdy jsem poznal mnoho vynikajících lidí
zapálených pro medicínu na různých
postech v nemocnici. Prožil jsem akci
Děkujeme odcházíme a nyní čelím se
svým týmem největší personální krizi
v dějinách zdravotnictví. Za velké štěstí
považuji to, že mohu být při největším
investičním rozvoji nemocnice v historii, který probíhá za plného provozu.
Mám radost z každého úspěchu nemocnice, nemám radost ze zhoršení vztahů
mezi lidmi, což přináší hektická doba,
ve které žijeme. Nemocnice má výlučné postavení v kraji a podaří-li se realizovat dostavbu pavilonu kardiocentra
s operačními sály a intenzivními lůžky,
bude nemocnice sloužit občanům kraje
na vysoké odborné úrovni další dlouhá léta. Vždy je co zlepšovat, a o to se
stále snažím, určitě je dobrou zpětnou
vazbou akreditace nemocnice. Nesmírně si vážím práce každého z našich zaměstnanců a věřím, že přijde doba, kdy
opět bude personálu v nemocnicích
dostatek.

PROBĚHNE V ROCE 2020
Logisticky nejnáročnější akcí v historii nemocnice nepochybně bude oprava vnitřních sítí dětského pavilonu. Bude znamenat na čtyři měsíce zcela uzavřít tento
pavilon včetně operačních sálů k němu
přiléhajících a provozy stěsnat do ostatních prostor Masarykovy nemocnice. O detailech této akce budeme veřejnost i další zdravotnická zařízení velmi podrobně
informovat, protože opatření se dotknou
provozu celé nemocnice.
Nástavba a revitalizace dětského pavilonu byla dokončena začátkem letošního roku

www.kzcr.eu

Připravovat nadále musíme dlouho slibované zlepšení zázemí centrálního dispečinku sanitářů, stanici ambulantní interní

Rekonstruovaný areál V Podhájí, kde sídlí Centrum komplexní onkologické péče
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Vedení Krajské zdravotní oceňuje práci center vysoce
Masarykova nemocnice
specializované péče v ústecké nemocnici

BUDUJEME NOVÁ PRACOVIŠTĚ
Stavby i rekonstrukce pokračují podle plánu

S činností a výsledky práce zdravotníků v centrech vysoce specializované péče působících v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se v úterý 19. března 2019 seznámili zástupci vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., (KZ) Mgr. Radek Scherfer,
místopředseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti. Přítomen
byl i ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef
Liehne. Prezentace centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, centra
vysoce specializované kardiovaskulární péče, centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé a centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti
provedli vedoucí těchto center v Lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ.

S postupem prací na stavbě čtyř operačních sálů a sterilizace v Nemocnici Teplice, o. z., se dne 6. 3. 2019 seznámili
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel
společnosti Ing. Petr Fiala.

MUDr. Martina Chodacká, vedoucí centra
vysoce specializované onkologické péče
pro dospělé

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., vedoucí centra
vysoce specializované traumatologické péče
pro dospělé

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC,
FSCAI, vedoucí centra vysoce specializované
kardiovaskulární péče

MUDr. Petr Polák, vedoucí centra vysoce
specializované traumatologické péče pro děti

„Krajská zdravotní klade důraz na zajištění důležitých oblastí specializované
péče. Snažíme se, aby poskytování takové
zdravotní péče mělo řád a snažíme se mu
dávat i odpovídající finanční rámec. Jsem
přesvědčen, že centra vysoce specializované péče jsou takové podpory opravdu
hodna,“ uvedl jménem celého představenstva KZ jeho místopředseda Mgr. Radek
Scherfer.
„Ve vzdělávacím institutu loni 17. září
proběhla prezentace pneumoonkochirurgického centra, perinatologického centra,
onkogynekologického centra a komplexního cerebrovaskulárního centra ústecké
Masarykovy nemocnice, která jako největší a nejvýznamnější z nemocnic Krajské
zdravotní má těchto center nejvíce. Jestliže
tvrdíme, že tato nemocnice může být srovnávána s celou řadou fakultních nemocnic,
musíme také říct, proč to tak je. A propagace center je jednou z těchto cest. Děkuji
za odváděnou práci jejich vedoucím i personálu,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Chci zdůraznit, že na naše centra jsme
hrdí. Akreditace pro centra vysoce specializované péče se musí periodicky obhajovat. Cílem je samozřejmě všechna centra
udržet a v co nejkratší době se ucházet
o statut komplexního kardiovaskulárního
centra. Všem, kdo se na činnosti center
podílejí, za jejich práci velice děkuji,“ vyzdvihl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

PODĚKOVÁNÍ ONP CHOMUTOV
Chci poděkovat panu primáři Štikovi, paní doktorce Černé, paní Vörösové a ostatním sestřičkám za náročnou a zodpovědnou práci, kterou pacientům poskytují. Pacienti mají pocit, že jsou jako v domácí péči, kterou ani doma někdy nedostávají. Když s bolestí a nemohoucí
přijdou, zde je určitě s úsměvem a pochopením dostanou zpět domů, kde jistě budou s láskou na celý kolektiv ošetřovatelů vzpomínat.
Já byla moc spokojená s léčbou a uzdravením. Moc děkuji i paní Haničce a Jarušce za čistý úklid. Jídlo sice nic moc, ale nikdo není v domácí kuchyni. Váš Jeník, coby sanitář, dělá dobrou službu. Proto přeji všem dobré zdraví v pracovním i soukromém životě do dalších let.
pacientka Krista Nosková

PODĚKOVÁNÍ ODDĚLENÍ CHIRURGIE NEMOCNICE TEPLICE
Jsem vděčný chirurgii I Nemocnice Teplice, kde mi 6. 2. 2019 úspěšně provedli 5 hodin trvající náročnou operaci. Mé díky patří celému
oddělení od pana primáře MUDr. Sesseka přes ošetřující lékaře i milé a ochotné sestřičky. Nebyl to první pobyt na tomto oddělení, takže
ho znám dokonale, a proto posílám touto cestou poděkování.
Antonín Skramušský, Lahošť
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Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Děčín

Stavba pokračuje dle harmonogramu, aktuální termín dokončení je 17. 10. 2019,
a to v souvislosti s dostavbou jednoho
nadzemního podlaží pro umístění ARO
a JIP chirurgických oborů. V teplické nemocnici zároveň proběhla i kontrola protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
stanice, která bude slavnostně otevřena
30. 4. 2019.
Dne 25. 3. 2019 se uskutečnila kontrola
stavby v Nemocnici Most, o. z., kde aktuálně dochází k přemístění oddělení neurologie. I tato stavba probíhá dle plánu, jak
na místě zjistili předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.
Termín dokončení realizace je dle smlouvy
o dílo 24. 6. 2019. Dle plánu pokračuje
i rekonstrukce chirurgických ambulancí v budově A, která by měla být hotová
3. 6. 2019.
S postupem prací na stavbě nového pavilonu pro magnetickou rezonanci v Nemocnici Děčín, o. z., se Ing. Jiří Novák
a Ing. Petr Fiala seznámili na kontrole dne
28. 3. 2019. Zde je předpoklad dokončení
stavebních prací do konce letošního roku.
V děčínské nemocnici si předseda představenstva a generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., prohlédli také budovu O, tedy
gynekologickou vilu, která také prochází

Probíhající rekonstrukce oddělení chirurgie
v Nemocnici Most

Probíhající rekonstrukce oddělení neurologie
v Nemocnici Most

Kontrola rekonstrukce gynekologické vily
v Nemocnici Děčín

Záchytná stanice v Nemocnici Teplice bude
slavnostně otevřena 30. dubna

rekonstrukcí. Na místě byla zároveň projednána realizace rekonstrukce obvodového pláště pavilonu O. Zde by mělo být
hotovo 31. 5. 2019.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) převzala v Mostě od 1. ledna 2019 provozování služby dětské ambulantní pohotovostní péče. 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).
„Pacienti si na nové umístění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost rychle zvykli, za první tři měsíce jsme ošetřili
1 119 dětí,“ uvedla MUDr. Kateřina Fabichová, lékařka Dětského a dorostového
oddělení Nemocnice Most, o. z.

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,

Nemocnice Most

infekcích močových cest a kožních onemocněních. Dále jsou zde ošetřovány
drobné úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády, opařeniny, požití cizích těles
či poštípání hmyzem. Jedná se o stavy
vzniklé v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů a ambulantních
specialistů.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Zdravotnice zachránily řidiče, který dostal za volantem
infarkt a havaroval. Nemocnice je odměnila

V přednáškových prostorách teplické nemocnice proběhla
prestižní neurologická konference

Obyčejná cesta z práce se ve vteřině změnila v drama. Řidič dostal za volantem infarkt a jeho vůz se nekontrolovatelně řítil
vpřed. Muž měl ale obrovské štěstí v neštěstí. V autě, do kterého naboural, seděly všeobecná sestra Kateřina Vaníčková
a sanitářka Lenka Řeháčková. V dalším
voze za nimi jela všeobecná sestra Šárka
Neradová, která také přispěchala na pomoc. Všechny tři pracují na neurologickém
oddělení chomutovské nemocnice.

naštěstí nic nestalo, a tak nehodu odnesly jen plechy. Nemocnice teď všechny tři
za jejich rychlou reakci odměnila. „Oceňujeme jejich duchapřítomnost ve chvíli, kdy
byly samy otřeseny. Dokázaly i v takové
chvíli pomoct někomu, kdo to potřeboval,
za což jsme je odměnili květinou a finančním darem,“ uvedla ředitelka zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková.

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., společně s Centrem pro diagnostiku a léčbu
demyelinizačních onemocnění v Teplicích
uspořádalo ve středu 27. března v přednáškových prostorách Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., prestižní nadregionální konferenci. Tématem
letošního ročníku byla Roztroušená skleróza v běžném životě.

chvíli jsem si nic neuvědomovala, bylo to
úplně automatické,“ pokračuje ve vyprávění Kateřina Vaníčková, které na pomoc
přispěchala i Šárka Neradová. Vzápětí je
v resuscitaci vystřídal strážník městské policie, který dorazil záhy.

A pyšná je na zdravotnice i vrchní sestra
neurologického oddělení Bc. Jiřina Nepovímová. „Není to automatické, že člověk
zasahuje někde v terénu a bez pomůcek.
Pacientovi šlo o vteřiny a ony udělaly to
nejlepší, co mohly. Nezaváhaly, nečekaly,
až je někdo vyprostí, a začaly resuscitovat
okamžitě,“ dodala Bc. Jiřina Nepovímová.

Resuscitace byla úspěšná a pacient se
dnes těší dobrému zdraví. Zdravotnicím se

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Záštitu nad akcí převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
„Neurologické oddělení teplické nemocnice včetně RS centra prošlo v minulém roce
rozsáhlou revitalizací a splňuje podmínky
statutu centra vysoce specializované péče
stanovené Ministerstvem zdravotnictví
České republiky. Je třeba zdůraznit, že
veškeré náklady byly hrazeny z prostředků
zdravotnického pracoviště, které nově disponuje prostory pro monitorování nemocných, prostory pro podávání několikahodinových infuzí a ambulantního provádění
lumbálních punkcí, chodbou pro vyšetření
chůze, prostory pro práci psychologa, psychoterapeuta a sociálního pracovníka. Došlo také k rozšíření pracoviště fyzioterapie.
Tímto bych chtěl poděkovat paní primářce
MUDr. Martě Vachové za péči a úsilí, s jakými si odvádí svou práci a vede teplické
neurologické oddělení včetně RS centra,“
řekl Ing. Petr Fiala.

Nemocnice Chomutov

„Jely jsme s kolegyní z práce, když jsme
uviděly pána, který na nás začal najíždět.
Trochu jsem strhla volant, abych uhnula.
V tu chvíli už jsem viděla, že je řidič v bezvědomí,“ popisuje osudnou chvíli Kateřina
Vaníčková. Řidič jim naboural zadní část
vozu. Ženy ale nezaváhaly, samy se vyprostily z havarovaného vozidla a ihned začaly s resuscitací řidiče s infarktem. „Lenka
ho vytáhla a začaly jsme resuscitovat. V tu

Zleva: Kateřina Vaníčková, Šárka Neradová
a Lenka Řeháčková

Krajská zdravotní převzala v mostecké nemocnici plyšové
hračky vyrobené odsouzenými z Věznice Bělušice

Nemocnice Most

Plyšové hračky vyrobené odsouzenými ve Věznici Bělušice slavnostně předal v úterý
26. března 2019 ředitel věznice plk. Mgr. Roman Mišák zdravotníkům Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Předání šedesáti hraček byli přítomni ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,
MUDr. Petr Najman a hlavní sestra Mgr. Šárka Gregušová.
Primářka dětského a dorostového oddělení MUDr. Marie Váchová ocenila kvalitu
a různorodost typů plyšáků. „Hračky si
budou moci užít malí pacienti v odborných ambulancích či v odběrové místnosti. Za tuto spolupráci s bělušickou věznicí
jsme proto velmi vděčni a za plyšáky moc
děkujeme,“ uvedla MUDr. Marie Váchová.
Výroba plyšových hraček ve Věznici Bělušice byla podle informace jejího ředitele
plk. Mgr. Romana Mišáka zahájena ke konci roku 2018 díky firmám Fibertex Svitavy
a Kösso Moravská Třebová, které pravidelně dodávají materiál na šití hraček, a také
díky jednorázovým dodavatelům látek, jež
věznice získala díky zveřejnění projektu.
„Této činnosti se v rámci programu zacházení věnují odsouzení bez nároku na finanční odměnu,“ řekl ředitel bělušické
věznice.
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Vězni vyrábějí skřítky, medvídky, pejsky,
želvičky, žraloky, motýly a každý výrobek
je jedinečný, neboť má různě barevné

kombinace a odlišné zdobení. V letošním
a loňském roce bylo vyrobeno a následně
předáno již více než 250 kusů plyšáků. Ze
strany neziskových organizací, kterým zástupci Věznice Bělušice výrobky předávají,
je o tyto hračky velký zájem.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nemocnice Teplice

MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s.

Záštitu nad konferencí měl
generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala

Primářka neurologického
oddělení teplické nemocnice
MUDr. Marta Vachová

– Nemocnice Teplice, o. z., na letošní
konferenci přivítala 78 účastníků – lékaře, lékárníky, zdravotní sestry ze spádové
oblasti zdravotnického pracoviště, kterou
je Ústecký, Liberecký, ale také Karlovarský kraj, studenty Fakulty zdravotnických
studií UJEP v Ústí nad Labem a rovněž
zástupce pacientské organizace ROSKA.
„Konference byla zaměřena na běžný život

Ředitelka Nadačního fondu pro
podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
Hana Potměšilová

s roztroušenou sklerózou, který je dnes
díky komplexnímu přístupu a díky moderní terapii možný,“ uvedla MUDr. Marta
Vachová.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Zdravotníci se školili v péči o pacienta s cévní mozkovou
příhodou v časném poiktovém období

Masarykova nemocnice

Iniciativa Angels ve spolupráci s Komplexním cerebrovaskulárním centrem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uspořádala 7. března 2019 druhý regionální
workshop QASC v severních Čechách. Semináře se zúčastnilo 47 sester a 3 lékaři.
Byli přítomni zástupci devíti pozvaných
nemocnic, což považujeme za výrazný
úspěch.
Projekt QASC je zaměřen na standardizaci
multidisciplinární péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou v časném poiktovém období, a to převážně v oblasti sestersko-ošetřovatelské. Význam této péče

Ředitel Věznice Bělušice plk. Mgr. Roman Mišák přivezl dárky pro nemocné děti

www.kzcr.eu

v návaznosti na celkový klinický výsledek
léčby cévní mozkové příhody je velmi velký, jak ukazují dosud publikované výsledky uvedeného projektu.
V rámci dalšího zkvalitnění péče o pacienty Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem přistupuje k zavedení standardů
projektu QASC, což, jak doufáme, přinese
další zlepšení již tak velmi dobrých výsledků léčby akutní cévní mozkové příhody.
MUDr. Ing. David Černík, MBA
vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního
centra MNUL, o. z.
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Krajská zdravotní získala díky projektu IROP moderní
přístroje pro devatenáct oddělení Masarykovy nemocnice

Na dětská oddělení Krajské zdravotní putuje výtěžek
z charitativního projektu Krása pomáhá dětem

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) získala díky projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zdravotnickou techniku za téměř 100 milionů korun. Moderní
přístroje již slouží svému účelu na devatenácti odděleních největší krajské nemocnice.
Prezentace úspěšně dokončeného projektu se uskutečnila ve středu 13. března 2019
v Lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ za účasti Ing. Jiřího Nováka, předsedy
představenstva KZ, Ing. Petra Fialy, generálního ředitele společnosti, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče KZ, a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s.,
putuje v letošním roce finanční výtěžek
v hodnotě 305 tisíc Kč z charitativního
projektu Krása pomáhá dětem. Slavnostní
galavečer proběhl v pátek 22. března 2019
v Severočeském divadle, s. r. o. Organizátorkou akce byla Ing. Lenka Kocmanová
Taussigová (Miss sympatie ČR 2002). Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní získala díky projektu IROP zdravotnickou techniku za téměř 100 milionů korun

„Přístroje mohla společnost pořídit díky
projektu s názvem Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Realizace projektu byla
naplánována na období od 5. 5. 2016
do 30. 6. 2018, pořízení zdravotnických
prostředků pak na období od 1. 4. 2017
do 30. 6. 2018. Projekt byl financován
z 85 % z prostředků IROP a 15 % z vlastních prostředků Krajské zdravotní. Převedeno na finance – náklady dosáhly bezmála 96 750 000 Kč včetně DPH, z toho asi
82 200 000 Kč činí dotace,“ shrnul Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva KZ. „Je
třeba ocenit práci mnoha lidí, kteří za realizací tohoto důležitého projektu stojí. Jim
všem patří poděkování, vážíme si toho,“
zdůraznil.
S poděkováním se připojil generální ředitel Ing. Petr Fiala: „Děkuji všem, kdo se
na projektu podíleli – středisku dotačních
projektů, oddělení obslužných klinických
činností, které má na starosti přístrojovou
techniku, ale také zdravotníkům, kteří pracovali na specifikacích přístrojů a ve výběrových komisích.“
„Jsem opravdu rád, že se tento projekt realizoval. Věřím, že podobné projekty, které
se díky velikému úsilí vedení společnosti
podařilo zajistit a uskuteční se i v dalších

10

Zleva MUDr. Josef Liehne, Ing. Jiří Novák,
Ing. Petr Fiala a MUDr. Aleš Chodacki

nemocnicích, napomohou ke zvýšení zdravotní péče v Krajské zdravotní,“ řekl ředitel
zdravotní péče MNUL MUDr. Josef Liehne.
Cílem projektu bylo zlepšení kvality návazné péče definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu.
Kvalita zdravotních služeb poskytovaných
v rámci návazné péče určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle dostane do další
vysoce specializované péče, a jak rychle se
po péči vysoce specializované vrátí do svého přirozeného prostředí. Kvalita návazné
péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice, o. z., díky projektu „Zvýšení
kvality návazné péče – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“
zdravotnickou techniku v celkové hodnotě 96 746 839,42 Kč včetně DPH. Dne
27. 9. 2018 byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu. Skutečné
výdaje projektu byly 96 670 439,07 Kč
(hodnota pořízených přístrojů snížená
o penále za pozdní dodávky a zvýšená
o výdaje na povinnou publicitu), dotace 85 % je ve výši 82 169 873,20 Kč.
Část dotace ve výši 81 150 629,70 Kč
byla proplacena 30. 10. 2018, dotace
ve výši 1 019 243,50 Kč bude proplacena po ukončení kontroly VZ na pořízení monitorovacího systému v hodnotě
1 199 110 Kč.
Realizace projektu zvýšila úroveň standardu vybavenosti lékařských oddělení
a oborů, které zajišťují návaznou péči
o pacienty specializovaných center. Jako
hlavní aktivita projektu bylo realizováno
pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží
pro poskytování zdravotních služeb
v podporovaných oborech a metodách
návazné péče dle Koncepce návazné
péče Ministerstva zdravotnictví ČR.
Z hlediska pořizování zdravotnických
prostředků, jejich příslušenství a technologií se z větší části jednalo o modernizaci již zastaralých, které byly nahrazeny,
a proto jejich pořízením nevznikají požadavky na nové prostory či nový personál.
Ve sledovaném období byla realizována
výběrová řízení na dodávky zdravotnických prostředků, které byly dodány a faktury za jejich dodávky byly uhrazeny.
Další 4 žádosti o podporu podané 14. 7. 2016 v 31. výzvě IROP byly
22. 3. 2017 zařazeny mezi náhradní
projekty z důvodu nedostatku finančních
prostředků, přestože splnily veškeré
náležitosti. Dne 11. 3. 2019 oznámilo
MMR ČR, že došlo k navýšení finančních
prostředků, a Krajské zdravotní, a. s.,
bylo nabídnuto finanční pokrytí těchto
projektů.

www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s.

„Co může být krásnějšího než pomáhat dětem,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček o charitativním projektu.
Šeky pro dětská zdravotnická pracoviště
Krajské zdravotní, a. s., převzal místopředseda představenstva společnosti Mgr. Radek Scherfer. „Děkuji Ing. Lence Kocmanové Taussigové za dlouholetou podporu
dětských oddělení,“ poděkoval jménem
představenstva a vedení Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer.
Tradičním příjemcem daru je Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která letos získala částku 150 tisíc Kč věnovanou
Nadací ČEZ. Za získané finanční prostředky vedení dětské kliniky pořídí transportní
emergency vozík a přístroj na rozmrazování plazmy. Dalším obdarovaným zdravotnickým pracovištěm je Otorinolaryngologické oddělení Nemocnice Most, o. z.,
na které putuje částka 50 tisíc Kč na vybavení herny pro malé pacienty. Třetím zdravotnickým pracovištěm, které získalo část
výtěžku, je Dětské a dorostové oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z. Finanční dar
ve výši 105 tisíc Kč využije na rekonstrukci lůžkových pokojů pro maminky s dětmi
na stanici batolat.
Za čtrnáct let konání charitativní akce
Krása pomáhá dětem se organizátorce
Ing. Lence Kocmanové Taussigové podařilo
ve prospěch nemocných dětí získat téměř
5 milionů Kč. „Akci ve prospěch dětí hospitalizovaných v nemocnici jsem se rozhodla
realizovat téměř dva roky po soutěži krásy. Neustále jsem se sama zúčastňovala

Na prostředním snímku zleva hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, pořadatelka akce
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, místopředseda
představenstva KZ Mgr. Radek Scherfer, mluvčí
Skupiny ČEZ pro severní, střední a západní Čechy
Soňa Holingerová a moderátor Rey Koranteng.
Foto: Petr Berounský

charitativních projektů po celé České republice, ale v Ústí nad Labem se žádná
módní charitativní přehlídka nekonala.
Každý rok mám radost z toho, že se mi podařilo někomu pomoci,“ uvedla Ing. Lenka
Kocmanová Taussigová.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Krajská zdravotní se připojila na ústecké oční klinice
ke Světovému týdnu glaukomu

Masarykova nemocnice

Nechat si změřit nitrooční tlak a zkontrolovat zrakový nerv měli možnost ve čtvrtek
14. března návštěvníci Oční 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. Zdravotnické pracoviště u příležitosti Světového týdne zeleného zákalu
(glaukomu), který letos proběhl od 10. do 16. března, uspořádalo Den otevřených dveří.

Kromě odborného vyšetření se dostalo
návštěvníkům veškerých informací o zeleném zákalu prostřednictvím vzdělávacích
tiskovin, které dostávali při registraci.
„Světový týden glaukomu je tradiční akce
posledních šesti let a naše klinika se k ní
pravidelně připojuje. Letošní akci využilo třicet šest návštěvníků. Problematice
glaukomu se velmi podrobně věnujeme.
Jsme jedním z mála pracovišť v České republice, které poskytuje komplexní péči
o pacienty s glaukomem včetně nejnovějších minimálně invazivních operací,“
uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,
přednostka ústecké oční kliniky.
Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
získala statut v roce 2014. Přednostkou
je MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., vrchní
sestrou Viktoria Klikarová. Zdravotnické
pracoviště zabezpečuje oční diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační
péči u pacientů z celého Ústeckého kraje
a přilehlé spádové oblasti. Pyšní se v rámci České republiky několika republikovými
prvenstvími při operativě zeleného zákalu.
Všichni lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích konferencí. Klinika pořádá každý rok Ústecké
oftalmologické dny, které jsou zařazeny
do plánu akcí České oftalmologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Specialisté Krajské zdravotní si na hrudní chirurgii vyměnili
zkušenosti s kolegy z Polska

Masarykova nemocnice

Do Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v polovině
měsíce března zavítal chirurgický tým z Dolnoslezského onkologického centra ve Vratislavi. Důvodem polské návštěvy byla výměna zkušeností v péči o onkochirurgické pacienty a navázání možné spolupráce.

Do ústecké nemocnice zavítal chirurgický tým z Dolnoslezského onkologického centra ve Vratislavi

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
Na snímku zleva: vrchní sestra Viktoria Klikarová, přednostka MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,
lékařka MUDr. Eva Andrenacciová, zdravotní sestra Petra Feixová, sanitářka Andrea Šťastná

Návštěva si prohlédla nemocnici od operačních sálů přes JIP až po standardní lůžkové pokoje

ZEMŘELA MUDr. ALENA JELÍNKOVÁ
Dne 18. 3. 2019 zemřela v Brně bývalá primářka Onkologického oddělení Nemocnice Most, o. z.,
MUDr. Alena Jelínková.
Paní primářka nastoupila do mostecké nemocnice dne 1. 7. 1979 a pracovala zde do 31. 12. 2017,
kdy odešla do důchodu. Paní primářka byla velmi oblíbená jak mezi svými pacienty, tak mezi zaměstnanci a kolegy v nemocnici. Od odchodu do důchodu a přestěhování zpět na Moravu opakovaně přijížděla do Mostu a Ústeckého kraje. Vždy, když mohla, nás navštívila v nemocnici a s nostalgií vzpomínala na chvíle, které prožila v Mostě.
Sama nebyla ušetřena závažné choroby, avšak bojovala s ní s odhodláním sobě vlastním, proto
nás velmi zarmoutila zpráva o jejím úmrtí.
Kdo jste paní primářku znali, vzpomeňte na ni! Byla nám všem vzorem.
MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.
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Ireneusz Pawlak, M.D., Ph.D., lékařský ředitel Dolnoslezského onkologického centra
ve Vratislavi, uvedl, že Dolnoslezské vojvodství je páté největší v Polsku se třemi
miliony obyvatel, což je přes 7,5 % všech
obyvatel Polska.
„Každoročně je zde diagnostikováno přes
113 000 nových onkologických onemocnění zhoubnými nádory a tento počet má
stoupající tendenci. Struktura onemocnění je podobná v Polsku i v České republice. Dolnoslezské centrum onkologie (DCO)
je největší specializované onkologické
centrum v Dolním Slezsku. Více než 52 %
komplexních onkologických procedur, chirurgie, chemoterapie, imunoterapie a radioterapie je realizováno v tomto zařízení.
Ministerstvo zdravotnictví Polska zahájilo

onkologický zkušební program, ve kterém
je DCO koordinátorem. Cílem je zvýšení
procenta pacientů ve screeningových studiích, koordinace onkologické diagnostiky
v regionu, vhodná kvalifikace pro konkrétní metodu léčby se zvláštním důrazem
na plánování multidisciplinárních týmů
a hodnocení výsledků léčby. To umožní vytvoření koherentního systému založeného
na mapách zdravotních potřeb Dolnoslezského vojvodství, založení sítě onkologických nemocnic s centralizací onkologické
chirurgie a decentralizace chemoterapie
a radioterapie,“ řekl Ireneusz Pawlak.
„Zavedení jednotných principů diagnostických a terapeutických postupů a rozvoj ukazatelů kvality s reorganizací rozptýlené péče do koordinovaného centra

s největším klinickým vybavením a lidskými zdroji rovněž může přispět ke zlepšení
výsledků přežití jak v Dolnoslezském vojvodství, tak i v dalších provinciích. Z ekonomického hlediska to umožní racionální
finanční řízení umožňující skutečné financování lékařských postupů určených střediskům zajišťujícím vysoce kvalitní služby.
Zkušenosti získané během pilotního provozu mohou být aplikovány i mimo Dolní
Slezsko, proto je výměna zkušeností pro
dobro našich pacientů neocenitelná,“ doplnil Ireneusz Pawlak.
Krajská zdravotní, a. s., má v ústecké Masarykově nemocnici centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
(POCH), které je jedním z osmi ustavených
v České republice a je zdravotnickým pracovištěm spádovým nejen pro Ústecký
kraj, ale také pro sousedící Karlovarský
kraj a Liberecký kraj. „V Masarykově nemocnici provedeme ročně 120 až 130 anatomických plicních resekcí, což je dvakrát
více než požaduje Ministerstvo zdravotnictví České republiky pro vysoce specializovaná centra pneumoonkochirurgické péče.
Většina pacientů na naše pracoviště přichází z plicních středisek našeho a okolních krajů, z plicních lůžkových oddělení,
především pak z plicního oddělení ústecké
Masarykovy nemocnice, které díky svojí vysoké specializaci tvoří spolu s oddělením
hrudní chirurgie centrum vysoce specializované odborné péče,“ uvedl MUDr. Ivan
Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl zároveň v době ustavení vedoucím
ústeckého centra pneumoonkochirurgické
péče.
Návštěva rovněž využila prohlídky nemocnice od operačních sálů přes jednotky
intenzivní péče až po standardní lůžkové pokoje. Kromě zdravotnické péče byla
důvodem návštěvy také skutečnost, že
ve Vratislavi je plánována výstavba nové
moderní nemocnice. Odborníky z Polska
zaujalo, že ústecká zdravotnická pracoviště jsou uspořádána tak, aby byl zajištěn
nejvyšší komfort pro pacienta při absolvování jednotlivých částí zdravotnické péče.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Doktora se nebojíme aneb s úsměvem do nemocnice

Nemocnice Děčín

Masarykova nemocnice

Jsem pan sestřička. Takto se představuje
dětem praktický bratr Tomáš Škoda z dětského oddělení, a to nejen těm hospitalizovaným, ale i skupinám dětí z mateřských
školek v programu „Doktora se nebojíme
aneb s úsměvem do nemocnice.“ Již samotné představení vykouzlí úsměv na dětských tvářích. Tomáš má pro děti připravený zajímavý a hezký program, ve kterém si
děti mohou vše samy vyzkoušet.

Ačkoliv jsou zdravotníci ústecké Emergency vyškoleni a praxí naučeni, jak předcházet
útokům ze strany pacientů a návštěvníků jejich zdravotnického pracoviště, první březnový den čelili útoku velmi agresivního pacienta. S takovou brutalitou se již dlouho
nesetkali. „Zhruba o půlnoci nám přivezli téměř dvacetiletého pacienta jakoby v bezvědomí pro intoxikaci léky. Muže jsme hospitalizovali na akutních lůžkách, kde jsme mu
sledovali vitální funkce. Pacient se začal postupně probouzet. Zhruba v šest hodin ráno
se rozkrvácel z nosu, ve kterém měl od lékaře zavedené tampony. Snažila jsem se muži
vysvětlit, co se v danou chvíli děje a krvácení zastavit. Pacient začal být vulgární, ohnal
se po mně a plival kolem sebe krev,“ vylíčila začátek incidentu sestra urgentního příjmu
Eliška Veselá, DiS.

Dětské oddělení uskutečňuje od 11. 2.
letošního roku Herní den pro děti z mateřských školek. Děti se při návštěvě nemocnice seznamují s personálem a prostředím
dětského oddělení. Hravou formou chceme snížit strach dítěte z neznámého nemocničního prostředí, možných vyšetření
a lékařského zákroku. Projekt je realizován
formou her a praktických seminářů probíhajících přímo v prostorách nemocnice. Cílem projektu je také zajištění vhodných aktivit pro děti na podporu zdraví. Děti jsou
vedeny k vlastnímu zájmu o svoje zdraví
a k podpoře zdravého životního stylu.

Fotografie dětí jsou z MŠ Bynov Na Pěšině, obrázek je z MŠ Rudolfova. Děkujeme za poskytnutí.

Studenti učí nevidomé spoluobčany základy první pomoci

VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem

Společně se studenty prvního ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář VOŠZ
a SŠZ v Ústí nad Labem se nám na popud paní Blanky Šťástkové (zástupkyně klientů TyfloCentra) a Petry Honzátkové (zaměstnankyně TyfloCentra) podařilo uskutečnit setkání
za účelem výuky první pomoci pro nevidomé klienty z TyfloCentra v Ústí n. Labem. Klienti
měli možnost vyzkoušet si správný postup při srdeční masáži, základy obvazové techniky, osahat si uložení lidských orgánů na modelu a také se seznámili s vybavením batohu
využívaného pro první pomoc. Při srdeční masáži klientům pomáhala písnička, kterou
používají při nácviku i studenti a který má za cíl usnadnit udržování správného rytmu.
Akce probíhala na škole v Moskevské ulici
v naprosto uvolněné a příjemné atmosféře. I když šlo o první setkání s nevidomými klienty, studenti se chovali úplně přirozeně a byli, stejně jako naši hosté, ze
společně stráveného odpoledne nadšení.
Domnívám se, že prožitková setkání jsou
pro studenty velmi důležitá jak pro jejich
budoucí profesní, tak i osobní život. Na co
si totiž sáhneme, co prožijeme, to i lépe
pochopíme. A snad si naši studenti, až nastoupí do práce, uvědomí, vzpomenou si
a zachovají se tak, aby se člověk, který je
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soukromém životě, v současné době to
ovlivňuje například i náš partnerský život,“
řekl závěrem Zdeněk Holka, DiS.
Napadení personálu šetří Policie České republiky. „V současné době řešíme incident
jako přestupek proti občanskému soužití. Čekáme na lékařské zprávy. V případě
dlouhodobé pracovní neschopnosti ně-

Na pomoc zdravotnici okamžitě přispěchali kolegové Vojtěch Pánek, DiS., a Martin
Hlavatý. „Podařilo se nám krvácení z nosu
u pacienta zastavit. Na chvíli se i dvacetiletý muž zklidnil. Poté ale začal být velmi
agresivní. Vojtu Pánka chytil za pracovní
oděv, přitáhl si ho k sobě do postele a začal ho škrtit,“ pokračovala ve vyprávění
zdravotní sestra urgentního příjmu.

Návštěvy z MŠ, které se nám se zájmem
sami ozývají, si organizuje Tomáš sám.
Za aktivitu mu moc děkujeme a přejeme
mu mnoho dalších spokojených dětiček.
Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra
Nemocnice Děčín, o. z.

Zdravotníky Emergency brutálně napadl pacient nakažený
žloutenkou typu C

dostali naši hosté certifikát o absolvování nácviku první pomoci, který vytvořila
studentka prvního ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Bc. Jana
Filasová, a díky paní Petře Honzátkové byl
převeden do Braillova písma.
„Z akce jsem měla velkou radost, povedla
se. Byla cítit velmi příjemná atmosféra, studenti byli ochotní a klienti nadšení – vše si
zkoušeli a byla to pro mnohé první zkušenost si něco takového osahat. Doufáme, že
bude možnost zase něco takového uspořádat i příště,“ shodly se Petra Honzátková
a Barbora Žárská z TyfloCentra.
Mgr. Alena Vekrbauerová
odborná učitelka
VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem

Na pomoc musel přispěchat další sloužící
personál – Zdeněk Holka, DiS., a Michala
Fantová, DiS. „Snažili jsme se agresivního
pacienta společně nějak zpacifikovat, aby
Vojtu pustil. Ale jak byl muž pod vlivem
léků a měl v sobě i nějaké návykové látky,
byl tak otupený, že nic nevnímal. Slovně
ani fyzicky se nám ho nedařilo zklidnit.
Kopal kolem sebe, Michale tak pohmoždil
ruku a mě rovněž zranil na ruce,“ řekl Zdeněk Holka, DiS.
Agresivní pacient zaměstnal veškerý sloužící personál na lůžkové části. Zdravotnice
za centrálním pultem okamžitě alarmovaly
policii. „Přijela tři auta policistů. Zpacifikovalo ho až několik strážců zákona, kteří
pacienta doslova za pomoci donucovacích prostředků zalehli, nasadili mu pouta
a přikurtovali k pevné části postele,“ doplnil Zdeněk Holka, DiS.

Agresivní pacient zaměstnal veškerý sloužící personál na lůžkové části Emergency

Po celou dobu pacient kolem sebe plival
krev, kterou potřísnil všech šest zdravotníků Emergency, kteří se ho snažili zklidnit.
Celý incident je o to horší, že šlo o muže
nakaženého žloutenkou typu C. „Okamžitě jsme šli na stěry a čekají nás pravidelné
odběry krve. Zda nás pacient nenakazil,
budeme s určitostí vědět až za několik
měsíců. Jsme teď velmi opatrní i ve svém

kterého ze zraněných není vyloučena změna právní kvalifikace,“ řekl k vyšetřování
mluvčí krajské policie Daniel Vítek.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
MUDr. Jana Bednářová, primářka
Emergency Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

PODĚKOVÁNÍ ODDĚLENÍM ORTOPEDIE, REHABILITACE A NÁSLEDNÉ PÉČE V MOSTĚ
Vážený pane generální řediteli, ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala lékařům mostecké ortopedie a celému rehabilitačnímu oddělení (Interna III) a také Oddělení následné péče Zahražany v Mostě.
Po provedené operaci TEP kolene jsem byla koncem roku 2018 hospitalizována na doléčení s rehabilitací. Musím s potěšením
konstatovat, že jsem se tu cítila velice dobře. Skoro jako v domácím prostředí, a to díky příjemnému a kamarádskému přístupu
k pacientům od všech sestřiček, pod vedením milé paní MUDr. Mariny Tetelbaumové.
Jistě mi dá za pravdu každý, že příjemné chování zdravotního personálu má pozitivní vliv na pacienta, což ho psychicky posiluje.
A jak je dokázáno, dobře naladěná duše je velmi důležitá pro celkový zdravotní stav člověka. Děkuji za vaši péči.
Gursbergová, Most

na nich závislý jako pacient, cítil alespoň
v mezích možností bezpečněji. V závěru

www.kzcr.eu
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placená inzerce

Lékaři z Teplic obsadili čtvrté místo na fotbalovém turnaji
firem a institucí Ústeckého kraje

Nemocnice Teplice

1. SAMBULAR s.r.o.
2. KONE Industrial - koncern s.r.o.
3. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.
4. Nemocnice Teplice, o. z.
5.–8.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Management FK Ústí nad Labem
Black & Decker (Czech) s.r.o.
SIAD Czech spol. s r.o.
9.–16.
SENCOR EUROPE, spol. s r.o.
Pierburg s.r.o.
Mondelez CR Biscuit Production s.r.o.
– provozovna Lovosice
Etnetera a.s.
Adler Czech, a.s.
Fast ČR, a.s.
Centropol Energy, a.s.
Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
MINERÁLNÍ PRAMENY
UNIKÁTNÍ KLIMA PELOIDY

Ve čtvrtfinále narazilo družstvo Nemocnice
Teplice na favorizovaný tým UJEP, nad kterým po jasném průběhu zvítězilo 3:0 a dostalo se mezi 4 nejlepší týmy turnaje. Tam

se už ale lékařům z Teplic nedařilo a prohráli v semifinále s týmem KONE Industrial
0:3 a v souboji o 3. místo s týmem Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., 1:4.
Nakonec obsadilo družstvo Nemocnice
Teplice 4. místo, na turnaji zanechalo jako
nováček dobrý dojem a úspěšně reprezentovalo nemocnici v Teplicích a Krajskou
zdravotní, a. s., mezi firmami Ústeckého
kraje.
MUDr. Daniel Bakši
Gastroenterologická poradna
Nemocnice Teplice, o. z.

od 15. 4. 2019

Tým Nemocnice Teplice jako nováček turnaje v základní skupině po remíze 0:0 s týmem Centropol Energy, a.s., a vítězstvích
nad týmy SENCOR 2:0 a Black & Decker 3:0
obsadil první místo. Následně v prolínací
skupině přidali lékaři z Teplic další dvě
vítězství nad týmy Fast ČR, a.s., 3:0 a Etnetera a.s. 3:0, vyhráli skupinu a postoupili
do playoff z prvního místa.

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

ZE ZEMĚ
DO VANY
JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

C

M

Nemocnice Děčín, o. z.
Monika Lounová

Y

CM

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK
38°C

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

MY

vykonává funkci vrchní sestry
Nefrologicko-dialyzačního oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Děčín, o. z.

CY

KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM

CMY

K

411°C
4
°C

TEPLICKÝ
RYOLIT

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

Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala veškerému lékařskému a sesterskému personálu nemocnic v Chomutově a Ústí
nad Labem, kteří se podíleli na léčení a operaci mé páteře v únoru 2019. Z celého srdce děkuji za profesionální, milý a lidský
přístup.
Jmenovitě patří velký dík oddělení neurologie v Chomutově pod vedením prim. MUDr. Jiřího Neumanna, konkrétně MUDr. Janu
Pouzarovi a MUDr. Mileně Zdvořilé za jejich péči a obětavost. Dále velmi děkuji celému týmu neurochirurgické kliniky v Ústí nad
Labem pod vedením prim. prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., kde mi úspěšně provedli operaci prim. COS MUDr. Ivan Humhej,
Ph.D., MUDr. Jan Lodin a MUDr. Vladimír Vyhnal. Dále si dovolím poděkovat rehabilitačnímu oddělení v Chomutově, konkrétně
prim. MUDr. Davidu Richtrovi a MUDr. Lucii Poláčkové za jejich pomoc s doléčením. A v neposlední řadě patří obrovský dík prim.
MUDr. Janu Černému, MUDr. Janu Minčákovi a všem kolegům a kolegyním chirurgického oddělení v Chomutově za jejich psychickou podporu a pomoc v tomto pro mě nelehkém období.
Alena Machovičová

www.kzcr.eu

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

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

PODĚKOVÁNÍ LÉKAŘSKÉMU A SESTERSKÉMU PERSONÁLU NEMOCNIC KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
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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

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Tým Nemocnice Teplice se na fotbalovém turnaji umístil na čtvrtém místě

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.

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

placená inzerce

Dne 23. 2. 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnil 12. ročník fotbalového turnaje firem
a institucí Ústeckého kraje Cup of Companies 2019, kterého se zúčastnilo i družstvo Nemocnice Teplice. V konkurenci 16 týmů obsadili lékaři teplické nemocnice výborné čtvrté
místo. Akce byla organizována Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
USK Slávie a Okresní komisí futsalu v Ústí nad Labem.

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.

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

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

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
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Hyabak 0,15% gtt. 10ml

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA
bídk

Analergin 30 tablet

V nabídce také
Analergin 10 tablet

59,-

78,-

89,119,-

Voltaren Forte 2,32%

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

331,209,-

gel 150g

359,-

259,169,-

460,-

Exoderil® 10 mg/ml

kožní roztok 10 ml

Lék s účinnou látkou azelastini hydrochloridum.
K očnímu podání.

V nabídce také
Allergodil nosní sprej 10ml

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

18

229,99,169,-

139,170,-

129,-

194,-

119,179,-

Protectum Omega 3

Doplněk stravy.

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

449,449,-

90 kapslí

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

◊ 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

120,-

89,-

265,-

229,159,-

229,-

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

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

V nabídce také
Lioton gel 50g

159,235,-

www.kzcr.eu

259,314,-

spray 150ml

129,-

Biocid.

165,-

DĚČÍN

Děčín

159,-

◊ 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

260,-

Teplice Ústí nad Labem

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.: 412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.00 — 15.30

ÚSTÍ NAD LABEM

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 16.00

ÚSTÍ NAD LABEM

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

Most
Chomutov

TEPLICE

www.kzcr.eu

MOST

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy
◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

X

201,-

Repelent Predátor Forte

570,-

80+40 tablet zdarma

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

229,-

◊ 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

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

449,-

Revital Super Beta-karoten

Doplněk stravy.

159,-

Kosmetický přípravek.

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

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

Lék s účinnou látkou naftifini hydrochloridum.
K vnějšímu užití.

186,-

Blephagel 30g

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

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

Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.

Zdravotnický prostředek.

Allergodil oční kapky 6ml

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

Lék s účinnou látkou cetirizini dihydrochloridum.
K vnitřnímu užití.

◊ 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

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml

1. 4. — 30. 6. 2019

Lioton 100 000 gel 100g

CHOMUTOV

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

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

Nabídka platí od 1. 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.
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Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

místo konání

23. 4. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

23. 4. 2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví

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

24. 4. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

29. 4. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

30. 4. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

6. 5. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

7. 5. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

13. 5. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

14. 5. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

14. 5. 2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví

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

15. 5. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

16. 5. 2019 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

20. 5. 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

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

místo konání

25. 4. 2019 Krajská konference sester 2019
Kinosál Nemocnice Most
26. 4. 2019 Krajská dermatovenerologická konference
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL
16. 5. 2019 38. severočeská transfuziologická konference
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
v rámci 70. výročí založení oddělení
22. 5. 2019 Výroční vědecká konference MNUL
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
27.–28. 5. 2019 V. Děčínské chirurgické dny
Zámek Děčín
31. 5. 2019 19. Ústecká rehabilitační konference
UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
31. 5. – 1. 6. 2016 Sympozium severočeských psychiatrů 2019
Hotel Port, Doksy
5. 6. 2019 Interlab 2019
UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem
13.–14. 6. 2019 17. Perinatologické dny Ústeckého kraje
Hotel Ostrov, Tisá
20.–21. 6. 2019 IV. Konference COS a CS
UJEP Kampus – zelená aula, Ústí nad Labem
PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference
Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY
27. – 28. května 2019, zámek Děčín
Akce probíhá pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a Ing. Petra Fialy,
generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s
Odborný garant: MUDr. Jan Rejholec, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Nemocnice Děčín o. z.
e-mail: jan.rejholec@kzcr.eu

www.kzcr.eu/konference/chirdny2019

spojená s oslavou 125. výročí nemocnice a předáním ocenění
za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018
nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z
o.z.

38. SEVEROČESKÁ
TRANSFUZIOLOGICKÁ KONFERENCE
v rámci 70. výročí založení Transfuzního oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

čtvrtek 16. května 2019, Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Akce probíhá pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a MUDr. Josefa Liehneho,
ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
tel.: +420 477 114 146.
Součástí konference je občerstvení.

Odborný garant: prim. MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
e-mail: jiri.masopust@kzcr.eu

www.kzcr.eu/konference/transf2019
Pořadatel konferencí: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

