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Sazba a grafická úprava:

velmi mě těší, že jsem dostal příležitost zrekapitulovat naši
společnou práci v uplynulých měsících a poděkovat všem zaměstnancům za perfektní spolupráci.
Máme za sebou hektické jaro, které bylo ve znamení pandemie COVID-19 a velmi výrazně ovlivnilo jak naše pracovní, tak
i osobní životy.

Ústecký kraj podpoří další rozvoj krajských nemocnic. V úterý 23. června 2020 představitelé Ústeckého kraje (ÚK) a Krajské zdravotní (KZ) podepsali smluvní dokumenty, na
jejichž základě ÚK poskytne KZ na období let 2020 – 2032 investiční dotaci 3 miliardy
korun. Zastupitelstvo ÚK o investiční dotaci největšímu poskytovateli lůžkové zdravotní
péče v České republice rozhodlo na svém jednání v pondělí 22. června.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem byla jedním z prvních zdravotnických zařízení, ve kterém byli diagnostikováni a léčeni pacienti s tímto onemocněním. Byla to
pro nás všechny nová situace, se kterou jsme se museli operativně vypořádat, a každý
z nás přispěl svým dílem k jejímu úspěšnému zvládnutí. Dostalo se nám uznání i z ministerstva zdravotnictví.
V této souvislosti bych rád ocenil obětavost a pracovní nasazení všech zaměstnanců,
zejména pak týmu infekčního oddělení pod vedením primáře MUDr. Pavla Dlouhého,
epidemiologického týmu pod vedením Mgr. Dany Vaculíkové a Kliniky anesteziologie,
perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod
vedením primáře MUDr. Josefa Školy, EDIC. Všichni doufáme, že nejhorší máme za sebou, a že se budeme moci opět plně věnovat naší každodenní pracovní činnosti.
Díky úsilí předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, se podařilo získat v letošním roce investice na realizaci mnoha projektů ve všech našich
nemocnicích. V ústecké Masarykově nemocnici brzy začne výstavba nového pavilonu
s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. Ústecká univerzita již také začala s výstavbou své fakulty přímo
v areálu nemocnice. Stavební úpravy významně ovlivní chod mnoha oddělení. Výsledkem těchto změn bude další postupná modernizace Masarykovy nemocnice s cílem
poskytovat komplexní péči pro pacienty Ústeckého kraje ještě na vyšší úrovni než dosud. Současně budou vytvořeny lepší pracovní podmínky a zázemí pro všechny naše
zaměstnance. Samozřejmostí je i průběžná obměna přístrojové techniky jednotlivých
oddělení v souladu s požadavky ministerstva zdravotnictví pro udržení statutu center
superspecializované péče.
Bohužel přes veškeré snahy se naše nemocnice stejně jako ostatní nemocnice v České
republice i nadále potýká s nedostatkem zdravotníků na lékařských i nelékařských
pozicích. I přesto se snažíme držet kvalitu naší péče na vysoké úrovni.
Během poslední doby jsem se z pozice ředitele setkal s velkou vstřícností a spoluprací
ze strany jednotlivých primariátů a jsem za to velmi rád. Jsem plně přesvědčen o tom,
že základem zvládnutí této nelehké situace je především vzájemná vstřícnost a komunikace. Dovolte mi popřát všem pevné zdraví a pohodové prázdniny. Těším se na další
spolupráci s vámi.
MUDr. Aleš Chodacki
ředitel zdravotní péče
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Hejtman Oldřich Bubeníček (vlevo) a předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák

„Krajská zdravotní je naše vlajková loď
a výkladní skříň, kterou se Ústecký kraj rád
chlubí. Její současné vedení má za sebou
velký kus práce, která je opravdu vidět. Podařilo se mu mimo jiné udržet pro obyvatele Ústeckého kraje Komplexní onkologické
centrum, vytvořit pro něj špičkové podmínky, ale také přivést zkušené specialisty pro
nový obor kardiochirurgie na severu Čech.
Lidé z regionu tak nemusí za kvalitní zdravotní péčí jezdit do jiných krajů,“ zdůraznil
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého
kraje.

„Společnost má v plánu v letech 2020 až
2023 realizovat investiční záměry, které
umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Poté,
co v Teplicích Krajská zdravotní dobudovala za bezmála 400 milionů Kč nový pavilon pro centrální operační sály, centrální
sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační
oddělení, postaví moderní pavilony se
stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími
urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově,
s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč, respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste

Jiří Bartoš – SLON, spol. s r. o.
U Chemičky 880/18
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
pořízeny zaměstnanci KZ, a. s.,
a použity z archivů jednotlivých nemocnic
společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.
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ÚK podpoří KZ rovněž při obnově a doplnění vybavení Komplexního onkologického
centra. Podle Ing. Jiřího Nováka plánované
náklady na pořízení a instalaci zdravotnické techniky, mezi níž je i přístroj PET/CT
pro Oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., a lineární urychlovač
včetně příslušenství pro Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., dosahují částky celkem 245
milionů Kč.
„Bez dlouhodobé finanční investiční podpory Ústeckého kraje by obnova a rozvoj
našich nemocnic rozhodně nešly tak rychle. Za dlouhodobou významnou finanční
investiční podporu se vedení Ústeckého
kraje sluší poděkovat,“ řekl Ing. Petr Fiala,
generální ředitel KZ.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Univerzita začala v areálu ústecké nemocnice
se stavbou fakulty zdravotnických studií

Středisko komunikace KZ, a. s.

Tisk:

nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přestěhujeme i celé
ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Zde předpokládáme náklady přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky
zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou,“ vyjmenoval Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ, strategické investiční
akce. Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace.

V areálu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., začala stavba budovy Fakulty zdravotnických
studií ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Náklady činí 450 milionů Kč. Předávat dílo
akademikům budou stavaři za 26 měsíců.
Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí zřídila od roku
2008 celkem 12 společných klinik. Mnoho
lékařů nemocnice je zároveň akademickými pracovníky fakulty. Přesunutí fakulty
umožní další rozšíření nabídky studijních
oborů a navýšení počtu studentů. "Nová

Masarykova nemocnice

budova fakulty přímo v nemocničním
areálu vedle zefektivnění výuky a užšího
kontaktu studentů se zdravotnickými pracovišti může ještě zvýšit zájem absolventů
o práci v krajských nemocnicích," uvedla
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Budova bude mít čtyři nadzemní
podlaží a jedno podzemní. Prostory umožní pořádat velké mezinárodní konference.
Vizualizace nové budovy Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně

Stavbě se budeme podrobněji věnovat
v dalších číslech časopisu Infolisty.
redakce Infolistů
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Centra specializované péče: Makulární centrum

Masarykova nemocnice

Náplní činnosti Makulárního centra je
diagnostika a léčba onemocnění centrální části sítnice (odborně zvané makula),
zodpovědné za přesné centrální vidění
a schopnost čtení. V našem centru bylo
v roce 2019 provedeno téměř 1800 nitroočních aplikací léků v režimu biologické
léčby u celkem 616 pacientů. Řada dalších
pacientů je zde sledována.
Onemocnění centrální části sítnice pacient
vnímá jako rozmazané vidění, kroucení obrazu (odborně zvané metamorfopsie) nebo
výpadky v centrální části zorného pole
(odborně skotomy). Pokud má pacient tyto
potíže, je nejprve vyšetřen u svého očního lékaře, a ten jej potom doporučuje na
specializované vyšetření do Makulárního
centra.
Při návštěvě zde provádíme vytření centrální zrakové ostrosti (vidění do dálky a do
blízka), prohlídku přední části oka a sítnice
na štěrbinové lampě, stejně jako u ambulantních očních specialistů. Dále pokračuje
vyšetření pomocí moderních přístrojů, jsou
to optická koherenční tomografie (OCT)
a fluorescenční angiografie (FA). OCT pomocí laserového paprsku proměří a zmapuje sítnici, výsledkem je obrazový řez
sítnicí nebo simulace povrchu 3D sítnice,
dále nejnověji i zobrazení cév uvnitř sítnice (OCT angiografie). OCT obraz je schopen
odhalit povahu onemocnění i jeho rozsah.
Díky následné analýze potom porovnáváme obraz s normální databází a také
postupně v čase, čímž lze sledovat vývoj
onemocnění. Vyšetření je nebolestivé a od
pacienta vyžaduje pouze fixaci pohledu do
určitého bodu. V případě potřeby provádíme ještě vyšetření fluorescenční angiografií. Při této metodě je pacientovi do žíly na
paži aplikována kontrastní látka, následně

Aplikace nitrooční injekce. Foto: MUDr. Patrik Rajs

je prováděna série fotografií sítnice. Lékař
sleduje distribuci kontrastní látky v cévách
sítnice a sleduje patologii jejich náplně
nebo prosakování. Podle výsledků těchto
vyšetření je stanovena diagnóza a postup
léčby.
V současné době je v Makulárním centru
nejčastěji sledovaným onemocněním věkem podmíněná makulární degenerace
(VPMD), otok makuly při uzávěru sítnicové žíly (RVO) a otok makuly při diabetické
retinopatii (DME). Vzácnějšími onemocněními jsou potom novotvořené membrány
v makule při patologické krátkozrakosti
nebo může být příčina neznámá (odborně
idiopatické membrány).
VPMD, jak název napovídá, postihuje lidi
starší padesáti let a výskyt onemocnění
se zvyšuje s věkem, častěji jsou postiženy ženy než muži. Počátek onemocnění
se projevuje nenápadně, zhorší se vidění
za šera, vnímání barev – pacienti udávají, že barvy nejsou tak jasné, jako dřív.

Onemocnění často postihuje nejprve
jedno oko, a proto jsou příznaky pacientem často přehlédnuty. K lékaři pacient
přichází, když zjistí zhoršení vidění při
náhodném zakrytí jednoho oka nebo je
onemocnění zjištěno při rutinním očním
vyšetření. V pokročilém stádiu pacienti
ztrácejí schopnost číst, rozeznávat známé
tváře, nerozeznávají barvy, všechny tvary
vnímají pokřiveně. Druhé oko bývá postiženo v průběhu dalších let s mírou rizika
narůstající každým rokem o 10 %.
VPMD má dvě formy: suchou (atrofickou)
a vlhkou (exsudativní). Suchá forma se vyskytuje u 85–90 % pacientů s VPMD. Průběh onemocnění je velmi pozvolný, trvá
léta, první příznaky jsou rozmazané vidění,
zhoršené vidění za tmy nebo za soumraku,
zhoršení možnosti čtení nebo zaostření na
jeden objekt. V pokročilém stádiu může
být až centrální výpad zorného pole. Příčinou je zánik pigmentových a světločivných
buněk centra sítnice. Léčba spočívá ve

zvýšené dodávce vitamínů a potravinových
doplňků s Luteinem. Zhoršení zraku se koriguje optickými pomůckami.
Vlhká forma VPMD postihuje 10–15%
pacientů s VPMD, může se vyvinout ze suché formy. Průběh může být velmi rychlý,
k rapidnímu zhoršení může dojít během
několika týdnů. Příznakem vlhké formy je
především prohýbání linií (metamorfopsie). Příčinou zhoršení vízu je prorůstání
novotvořených cév pod sítnici a do sítnice,
tyto cévy následně způsobují prosakování
krve do sítnice, otok sítnice a v závěrečné
fázi vznik jizvy ve tvaru koláče. Léčba vlhké
formy spočívá v aplikaci tzv. anti-VEGF preparátů do oka. V současné době provádí
preparáty Lucentis a Eylea. Výběr léčby závisí na formě onemocnění a může se podle
klinického nálezu v průběhu terapie měnit.
Podobně jako VPMD probíhá i terapie vzácnějších forem makulárních novotvořených
membrán (při vysoké krátkozrakosti nebo
idiopatické).
Diabetický makulární edém (DME) je jedním z očních komplikací cukrovky, díky
nedostatečnému prokrvení a okysličení
sítnice dochází ke ztluštění vrstev sítnice a úniku tekutiny z cév. Tím dochází ke
snížení vízu. Poškození centrálního vidění
potom ovlivňuje každodenní úkony, jako
je čtení, řízení auta nebo nakupování.
U pacientů s cukrovkou je velmi důležité
pravidelné sledování vízu a kontroly očního pozadí ještě v době, kdy pacient nemá
žádné potíže. Tím je možno odhalit časná
stádia nemoci a započít léčbu včas. Poškození sítnice cukrovkou je primárně léčeno

Sítnice oka s patologickými změnami

pomocí laseru, stejně je léčen i DME. V případě, že otok sítnice na laser nereaguje, je
možné pro léčbu použít anti-VEGF preparát
(Lucentis nebo Eylea). Základní podmínkou úspěchu je samozřejmě dobrá kompenzace cukrovky.
Uzávěr sítnicové žíly (RVO) je cévní porucha, která vede k otoku sítnice v povodí
uzavřené cévy a zároveň k otoku v oblasti
makuly. Rizikovými faktory pro RVO jsou:
kornatění cév, vysoký krevní tlak nebo cukrovka, z očních onemocnění potom zelený
zákal a nitrooční hypertense. RVO má dva
typy: uzávěr centrální sítnicové žíly anebo uzávěr její větve. Větvový uzávěr je 3x
častější než centrální. Stejně jako u DME,
dochází k prosakování tekutiny z cév a ztluštění vrstev sítnice, dále ke krvácení do sítnice. Ke snížení vízu dochází náhle, nebo
postupně. Při delším přetrvávání otoku
sítnice se změny vidění stávají nevratnými. V léčbě makulárního edému při RVO se
používá ošetření laserem, pokud nález na
sítnici laserové ošetření neumožňuje (pro

Závěrem lze říci, že moderní diagnostické
přístroje a léčba podle nejnovějších světových standardů výrazně pomáhají snížit
riziko nevratného poškození vízu u pacientů s některými onemocněními makuly.
Léčba je přísně indikována a lze ji podávat
ve specifikovaných případech. Vždy ovšem
platí, že dřívější stádium nemoci má větší
naději na stabilizaci a tím lepší vidění. Důležité jsou proto preventivní prohlídky, ale
hlavně správná životospráva a celkový přístup člověka k sobě a svému zdraví.
MUDr. Martina Závorková, vedoucí lékařka
Makulární centrum, Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

CO MĚ NA PRÁCI V MAKULÁRNÍ PORADNĚ NEJVÍCE TĚŠÍ? TO, ŽE MOHU PACIENTŮM ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ ZLEPŠOVAT KVALITU JEJICH ŽIVOTA
Jak? Samozřejmě mezi první věci patří samotná anti-VEGF terapie daných makulárních onemocnění. Ten pocit, když vám přijde pacient zpět
do ordinace po zahájení léčby s úsměvem na tváři, že se mu vidění často
už i po první injekci o něco zlepšilo, je opravdu k nezaplacení. Stejně
jako spokojení pacienti, kteří sice musí pravidelně léčbu dodržovat, ale
zrak se jim nezhoršuje a mají radost, že je jejich vidění stabilní. Poté tu
máme ale i skupinku non-responderů nebo lidí s onemocněním, které
se léčit anti-VEGF preparáty nedá. Ovšem i ti mi naštěstí často z ordinace
odcházejí výrazně klidnější, než byli při příchodu. Vysvětlím jim podstatu problému, jak vzniká, jak se může vyvíjet, co očekávat a vzhledem
k tomu, že se valná většina pacientů bojí, že oslepne, tak i popíšu místo
na sítnici, kde se daná patologie nachází, že se dále do periferie nešíří
a tudíž vidění do stran zůstane beze změn. Velkou výhodou je v této
době i existence množství technologií, nástrojů a postupů (implantace
umělé nitrooční makulární čočky), které umí takto zrakově postiženým
lidem pomoci.
MUDr. Adriana Gaudynová při přípravě nitrooční injekce

Vše má dvě strany, jednu pozitivní a druhou negativní, stejně tak práce
v makulární poradně. Důležité je, aby ta pozitivní vždy převažovala.
MUDr. Adriana Gaudynová

Obrázek sítnice oka - OCT scan

4

krvácení) nebo je samotný laser neúčinný,
aplikují se léky nitroočně. U RVO se požívají anti-VEGF preparáty (Lucentis nebo
Eylea) a implantát s postupným uvolňováním účinné látky, kterou je kortikosteroid
dexamethasone – Ozurdex. Výběr preparátu závisí na stavu sítnice a délce trvání
cévního uzávěru.

www.kzcr.eu
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Novinky na nefrologicko-dialyzačním oddělení

Nemocnice Teplice

Masarykova nemocnice

Nefrologicko-dialyzační oddělení je ambulantní zařízení, které zajišťuje péči o klienty s onemocněním ledvin a nemocné se
selháním ledvin, kteří potřebují náhradu
jejich funkce. Primářkou oddělení je od
1. 3. 2020 MUDr. Kateřina Kotherová,
vrchní sestrou je od 1. 6. 2020 Bc. Zuzana
Křehlová.

Klinika 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. (FZS UJEP a MNUL),
uspořádala ve školicím centru ve středu
24. června workshop pod názvem Roboticky asistovaná Boariho plastika.

Péče o klienty s akutním i chronickým selháním je zajištěna nepřetržitě – mimo ordinační hodiny je zajištěna tzv. pohotovostí, kterou zajišťuje lékař i sestra. Oddělení
spolupracuje i se špičkovými nefrologickými pracovišti např. v IKEM, ve Všeobecné
fakultní nemocnici Praha a dalšími.

Součástí školicí akce, které se zúčastnilo šestnáct robotických chirurgů z České
republiky a Polska, byly dva live přenosy
z operačního sálu.
Princip výkonu spočívá v nahrazení poškozené části pánevního močovodu lalokem
z močového měchýře. Je potřeba obnovit
pasáž cesty moče z močovodu do močového měchýře. „Tento výkon – Boariho
plastika nebo Boariho lalok – se provádí
desítky let. Běžně se dělal tzv. otevřenou
cestou. Aby urolog mohl operaci provést,
musel vést řez o délce 10–20 centimetrů.

NEFROLOGICKO-DIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
Umístění:
Poliklinika/budova A, 1. patro

Kolektiv Nefrologicko-dialyzačního oddělení teplické nemocnice

Primář: MUDr. Kateřina Kotherová
Tel.: +420 417 519 528
e-mail: katerina.kotherova@kzcr.eu
Vrchní sestra: Bc. Zuzana Křehlová
Tel.: +420 417 519 527
e-mail: zuzana.krehlova@kzcr.eu
admin: Vendula Vodičková
tel.: +420 417 519 526

Primářka MUDr. Kateřina Kotherová

Vrchní sestra Bc. Zuzana Křehlová

Spolupráce s:
- klinickou nutriční terapeutkou
- ambulancí bolesti
- ambulancí chronických ran
- sociální pracovnicí

Hemodialyzační část je rozdělena na 3 klimatizované sály, které jsou určeny pro 24
klientů v jedné směně. Oddělení je vybaveno dialyzačními přístroji Dialog IQ firmy
B. Braun, elektrickými polohovatelnými
lůžky a křesly. Čas při dialýze (zpravidla 3x
týdně po dobu 4–5 hodin) je možné strávit sledováním televize, poslechem rádia
nebo připojením na volnou WIFI. Klientům
je k dispozici knihkoutek, kde najdou knihy různých žánrů a dále velké množství
časopisů. Během pobytu ve středisku je
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Boariho laloku zrekonstruovat na jednu či
druhou stranu, nebo na obě. Podle toho,
kde je močovod poškozen,“ uvedl MUDr.
Jan Schraml, Ph.D., hlavní školitel a přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie
FZS UJEP a MNUL.

Školení se zúčastnili operatéři z ČR a Polska

To v důsledku znamenalo, že pacientovi po
operaci zůstala velká jizva a rekonvalescence trvala několik týdnů. Pak začala některá pracoviště alternativně provádět výkon laparoskopicky. Bohužel to ale nešlo
ve všech případech, technika laparoskopie
možnosti limitovala. Možnost provádět
operace s asistencí robota nás posunula
dále. Výkon probíhá miniinvazivně – pouze pěti vstupy, tedy pěti porty, díky kterým lze kompletně močové cesty pomocí

Provoz nového nutričního pracoviště

Ordinační doba:
po, st, pá 6:00 – 18:00
út, čt, so 6:00 – 14:30
Poskytovaná péče:
- hemodialýza
- hemodiafiltrace
- peritoneální dialýza
- péče o klienty před transplantací
- péče o klienty po transplantaci

V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z Čech
a Polska na asistované plastice močovodu

Lékař oddělení MUDr. Josef Půta

dialyzovaným klientům poskytováno malé
občerstvení.
Nefrologická poradna pečuje o klienty s chronickými onemocněními ledvin a o klienty
v různé fázi nedostatečnosti ledvin.
Poradna obnovila svůj provoz po koronarovirové epidemii dne 30. 4. 2020.

Hemodialyzační část je rozdělena na 3 sály

Provoz ambulance je každý čtvrtek od
8:00 do 15:00 hodin. Pacienti se mohou
objednávat telefonicky na čísle +420 417
519 524 nebo osobně, vždy ve čtvrtek
v ordinačních hodinách. Dále je možné se
objednat elektronicky na e-mailové adrese: nefrologie.teplice@kzcr.eu.
redakce Infolistů

www.kzcr.eu

Vedle robotických chirurgů z České republiky se workshopu účastnili robotičtí operatéři z Polska. „Roboticky asistované operace tohoto typu můžeme provádět i díky
vstřícnému přístupu vedení Krajské zdravotní. Společnost je podporuje, ačkoli je
zdravotní pojišťovny nehradí a zaplatí jen
výkony provedené laparoskopicky,“ dodal
přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Nemocnice Chomutov

Chomutovská nemocnice se připojila k poskytovatelům zdravotní péče, kteří zřizují samostatné nutriční pracoviště. Nutriční pracoviště spadá organizačně pod Oddělení hlavní sestry Nemocnice Chomutov, o. z., a nachází se v přízemí budovy D, č. dveří B1421.

před propuštěním nebo je možné využít
služby v poradenské místnosti po propuštění, a to i opakovaně.

Přímou činnost zajišťují 2 nutriční terapeutky, které spolupracují s jednotlivými
odděleními nemocnice a se stravovacím
provozem. Pro chod pracoviště je nezbytná součinnost lékařů, zdravotních sester,
nutričních terapeutů, dietních sester, referentů nutričních terapeutů a celého stravovacího provozu.

Služby jsou určeny také pacientům přicházejícím na doporučení ošetřujícího lékaře,
kterým je diagnostikováno onemocnění
vyžadující dietní opatření.

Ačkoliv se poskytování služeb zbrzdilo situací, která nastala s šířícím se onemocněním COVID-19, podařilo se zahájit poskytování nutričních služeb pro pacienty.
Mohou tak nyní využívat služby zaměřené
na poradenství a edukaci v oblasti výživy
a je kvalitněji zajištěna nutriční péče o pacienty na lůžkových odděleních v Nemocnici Chomutov. Nutriční péče je hrazena
z veřejného zdravotního pojištění.
V rámci poskytování služeb si nutriční pracoviště klade za cíl:
• Realizovat proces nutriční péče u pacientů, kteří se nacházejí v nutričním
riziku nebo u kterých je potřeba zajistit

správnou výživu pro podporu zdraví nebo
jako prevenci nemoci.
• Zlepšit stav výživy hospitalizovaných pacientů Nemocnice Chomutov, o. z.
• Zvýšit informovanost pacientů o dietních
opatřeních, která vyplývají z jejich zdravotního stavu.
• Poskytnout podporu pacientům při změnách stravovacích zvyklostí, které mohou
zlepšit či stabilizovat jejich zdravotní stav.
Služby jsou poskytovány jak hospitalizovaným pacientům, tak i ambulantně na doporučení lékaře.
Péče hospitalizovaným pacientům je poskytována na základě zadání konzilia na
vyšetření přes NIS FONS, případně samy
nutriční terapeutky vyhledávají rizikové pacienty ohrožené malnutricí nebo obezitou.
Nutriční poradenství dále mohou využít
pacienti propouštěni do domácího léčení
při nutnosti dodržování specifické diety.
Nutriční terapeut může navštívit pacienta

Nutriční terapeutka vždy zhodnotí stav pacienta, stanoví nutriční problém, navrhuje
spolupráci s pacientem a nutriční intervenci. Stanoví způsob monitoringu a hodnocení ke sledování naplnění stanovených cílů
nutriční intervence. Pacient je pak v pravidelných intervalech sledován, průběh je
kriticky hodnocen a případně jsou provedeny úpravy nutriční intervence.
Pracovnice poradenského pracoviště se
zaměřují také na motivaci pacientů ke
změně stravovacích návyků. Snahou je dovést pacienta k postupným změnám, které
bude schopen zařadit do svého životního
stylu tak, aby pro něj byly dlouhodobě udržitelné a nedocházelo k opakovaným dlouhodobým relapsům.
Bc. et Bc. Petra Broumská
nutriční terapeutka
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Ošetřovatelská péče u pacientů na oddělení NIP/DIOP

Nemocnice Most

Celková ošetřovatelská péče vychází z potřeb pacientů. Ti jsou na naše oddělení přijímáni
na umělé plicní ventilaci (UPV), s tracheostomickou kanylou (TSK), nasogastrickou sondou
(NGS), permanentním močovým katétrem (PMK), centrálním žilním katétrem (CŽK). Nejčastější přijímací diagnózy jsou stavy po neodkladné resuscitaci, při náhlé srdeční zástavě s těžkou
poruchou vědomí, exacerbace a dekompenzace CHOPN, dekompenzace chronických kardiopulmonálních chorob, stavy po polytraumatu, po náročných operacích, či po cévních mozkových příhodách (CMP). U všech těchto pacientů dominuje respirační selhání s nutností UPV.
Již od začátku, pokud to stav pacienta dovolí,
se snažíme minimalizovat invazivní vstupy.
Z parenterální výživy se plynule přechází na
výživu enterální. Postupně dochází k odpojování pacienta od UPV, tzv. weaning. Rodinné
příslušníky seznamujeme se skutečností,
že hospitalizace na našem oddělení bude
dlouhodobá. Je zapotřebí jejich spolupráce
a trpělivosti, která se pozitivně přenáší do
psychické pohody pacienta.

•

•

•

Po odpojení od UPV pacient spontánně
ventiluje pomocí AYRE -T s kyslíkovou inhalací, pravidelně nebo podle potřeby se
odsává sekret z dýchacích cest přes TSK.

Pomocí fyziologického roztoku, aplikovaného injektomatem, zajišťujeme zvlhčování dýchacích cest, rychlost aplikace je
upravena podle hustoty sekretu.

•

Provádíme nácvik mluvení pomocí fonační membrány, která je nasazená na TSK
s vypuštěnou tlakovou manžetou.

•

Sledujeme dechovou frekvenci, SpO2,
EtCO2, oběhovou stabilitu.

•

Zaměřujeme se na intenzívní dechovou
rehabilitaci, používáme systémy Acapella, Triflow, nastavitelný PEEP ventil.

•
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Před dekanylací provádíme bronchoskopickou kontrolu (jednorázový AMBU-SCOPE) k ozřejmění fyziologického nebo patologického nálezu v dýchacích cestách.
U pacientů s dlouhodobým zavedením
TSK je vysoké riziko tracheomalácie.
V případě diagnostikování tohoto nálezu
spolupracujeme s plicní klinikou VFN Praha v řešení komplikací zavedením stentu.

Je podávaná cestou nasogastrické sondy, nasojejunální sondy nebo perkutánní
gastrostomie (PEG).
Používáme kompletní vyváženou enterální nutrici vypočítanou na kalorickou potřebu daného pacienta.
Stravu aplikujeme bolusově nebo pomocí kompatibilní enterální pumpy.

PÉČE O PMK
• Výměna probíhá každých 14 dní, v případě známek močové infekce okamžitě.
• Měříme diurézu a 12-hodinovou bilanci
tekutin.

Odpojovaný pacient je vždy vysoce rizikový, je odkázán na znalosti, svědomitost
a pohotovost ošetřujícího personálu.

•

•

•

Odpojování od ventilátoru v prodlužujících se časových intervalech, dle tolerance pacienta, až do úplného odpojení
pacienta od UPV.

Sledujeme toaletu dýchacích cest, t.j.
schopnost pacienta adekvátně odkašlat
a vykašlat sputum.

TSK kanyly, používané u našich pacientů, umožňují odsávaní ze subglotického
prostoru.

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

•

WEANING
•

•

Nácvik chůze ve vysokém chodítku
PÉČE O TSK
•
•

•

Provádíme dle potřeby, minimálně 3x
denně.
Toaletu okolí provádíme sterilní vlhkou
longetou, k otírání používáme Cavilonem
napuštěné štětičky, TSK vypodložíme nastřiženou sterilní longetou, nebo podle
stavu kůže v okolí TSK použijeme Gazin,
Metalline, či Mepilex XT.
Manometrem pravidelně měříme tlak
v těsnící manžetě.

ODSÁVÁNÍ Z DÝCHACÍCH CEST A PÉČE O DÝCHACÍ
CESTY
•

•

•

pokud je pacient připojený na UPV, odsáváme systémem TRACHCARE. Jde
o uzavřený systém, který měníme po 148
hodinách.
pokud pacient dýchá spontánně přes
TSK, která je napojená na AYRE-T s průtokem kyslíku, odsáváme ho odsávací
hadičkou za sterilních kautel (pinzeta,
sterilní rukavice).
inhalace probíhá pravidelně, v časovém
rozpisu dle ordinace lékaře.

Pacienti na NIP/DIOP jsou pacienti s odeznívajícím akutním kritickým stavem, kteří nadále vyžadují multisystémovou podporu. Další
průběh léčby vyžaduje trpělivost jak zdravotnického personálu, tak pacienta a jeho
rodiny. Návrat k vědomí je nepředvídatelný
a vždy individuální. Závisí nejen na přijímací
diagnóze, ale i na stavu organismu v předchorobí. Základem terapie je stabilizace stavu, snižování a vysazení tlumení, postupná
eliminace invazivních vstupů jako prevence
nozokomiální nákazy, obnova enterální nutrice a pozvolný weaning.
Pacient nezávisle na kvalitě vědomí rehabilituje za pomoci rehabilitační sestry. Začínáme
pasivní rehabilitaci na lůžku a dále dle kvality vědomí přecházíme v rehabilitaci aktivní.
Postupně jsou zařazovány prvky rehabilitace
typu sed v lůžku, vertikalizace - stoj u lůžka, posazování do křesla, zlepšení motoriky
a svalové síly dolních končetin na malém
rotopedu. Po zvládnutí těchto úkonů pacient
trénuje chůzi ve vysokém chodítku. Nedílnou
součástí je dechová rehabilitace. Naše oddělení disponuje vlastní ergoterapeutkou, která
má velký podíl na výrazném zlepšení stavu
pacientů. Díky její pečlivé rehabilitaci, ušité
na míru každému pacientovi zvlášť, probíhá
obnova motorických funkcí podstatně rychleji. Celý personál se snaží o obnovu osobnosti
a soběstačnosti pacienta.
Nácvik polykání probíhá pozvolna paralelně
s podáváním sondové nutrice. Vyhodnocení
objemu a kvality přijaté stravy per os, nám
umožňuje snižovat dávku a intervaly aplikace nutrice podávané sondou. Nedílnou součástí u pacientů s těžkou poruchou vědomí
je stimulace chuťových buněk v rámci bazální stimulace. Zjišťujeme od rodiny, co měl

www.kzcr.eu

a neměl pacient rád v rámci stravy. Pokud je
rodina spolupracující, aktivně ji zapojujeme
do přípravy stravy. Máme k dispozici sipping
– vysokokalorické nápoje a pudinky. Pacient
má možnost výběru podle chuti. Při dostatečném per orálním příjmu extrahujeme NGS.
Dalším krokem při zlepšené spolupráci pacienta je nácvik kontinence a mikce. PMK se
zaštipuje v časových intervalech. Postupně
se časový interval zaštipování prodlužuje
na základě zhodnocení potřeby mikce pacientem. V konečné fázi se PMK zruší, pacient
močí spontánně.
Prevenci dekubitů zajišťujeme pravidelným
polohováním á 3 hodiny a celotělovou hygienou, kterou provádíme denně. Využíváme
koupací vanu a sprchu. K mytí používáme
jednotná mýdla, krémy, oleje. Po domluvě s rodinnými příslušníky akceptujeme
deodoranty a parfémy, na které byl pacient

stresu, udržování kognitivní i pohybové kondice. Používáme techniky koncepce basální
stimulace při koupeli, polohování. S rodinou
sepisujeme biografickou anamnézu, získáváme tak jiný pohled na pacienta, víme, jaké
měl návyky, zájmy, co měl rád a co se mu naopak nelíbilo.

Na NIP/DIOP jsou pacienti s odeznívajícím
akutním kritickým stavem, kteří nadále
vyžadují multisystémovou podporu
v předchorobí zvyklý (opět jde o součást bazální stimulace). Při výskytu dekubitů používáme metodu vlhkého hojení ran.

Podle děkovných dopisů příbuzných našich
pacientů, jsou rodinní příslušníci s péčí o jejich nejbližší velmi spokojeni. Toto je pro
náš tým stimul, proč v této práci pokračovat
a udržet standard naší ošetřovatelské péče.
Celému zdravotnickému a ošetřovatelskému personálu včetně sanitářů oddělení NIP/
DIOP patří velké DĚKUJI! Práce na těchto stanicích je velmi fyzicky i psychicky náročná.

Kateřina Toronicová
vrchní sestra NIP/DIOP
Nemocnice Most, o. z.

Snažíme se u pacientů vytvořit pohodu, komfort s absencí bolesti, vyloučení nepohodlí,

Přednáška Terapie poruch plynulosti řeči

Nemocnice Děčín
Jak můžete vyjít vstříc člověku s koktavostí,
aby se cítil při komunikaci s Vámi co nejlépe?

Dne 5. června proběhla v aule Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., přednáška na téma „Terapie poruch plynulosti řeči.“
Přednášet přijel klinický logoped PhDr. Jan
Dezort, Ph.D, který je v České republice předním odborníkem na toto téma. Ve své praxi
se věnuje nejen diagnostice a terapii poruch
plynulosti řeči u dětí a dospělých, ale také
přednáškové a publikační činnosti.

•
•
•
•

Mezi nejznámější poruchu plynulosti řeči patří vývojová koktavost, které bylo v přednášce věnováno nejvíce pozornosti. Koktavost je
diagnóza, se kterou se mohou potýkat děti
i dospělí. V současné době neznáme přesnou
příčinu vzniku koktavosti. Co ale víme, je, že
se pravděpodobně jedná o kombinaci několika faktorů, jako jsou genetické predispozice
a neuropsychologické faktory. Na další rozvoj
poruchy má vliv temperament dítěte, jeho řečové a jazykové dovednosti a to, jak na neplynulost bude reagovat dítě a jeho okolí. Za
vznik koktavosti tedy nemohou rodiče, ale
nevhodný výchovný styl, stres, úlek atd.

Terapie koktavosti nesmí být jednostranně
zaměřena pouze na projevy neplynulosti
v řeči, ale i na ostatní, na první pohled možná
méně viditelné projevy, které jsou pro člověka s koktavostí velkou zátěží.

Pro veřejnost asi nejznámějším projevem
koktavosti je neplynulost, například opakování první slabiky, protahování částí slov,
bloky a neschopnost pokračovat v řečovém
projevu. Dospělý, či dospívající s koktavostí mívá často za sebou řadu negativních
zkušeností s řečovým projevem a může se
obávat opětovného selhání. Tyto negativní
zkušenosti často vedou k vyhýbavému chování a omezení komunikace s okolím. Takový
člověk může zažívat pocity studu a izolace,
což se projeví i na jeho celkovém sebepojetí.

Postoj okolí k lidem s problémy s plynulostí řeči je i v dnešní době často negativistický a koktavost je brána jako určité stigma.
Tento negativistický postoj pravděpodobně
vyplývá z nedostatečné informovanosti lidí
a nedostatečné osvěty věnované právě tématu koktavosti. Lidé s koktavostí, v důsledku
negativních zkušeností, vnímají často reakce
okolí úzkostlivě a stávají se na tyto reakce
velmi citlivými. Přitom se osobností, intelektem a prožíváním nijak neliší od těch, kteří
nekoktají.

•

Klinický logoped PhDr. Jan Dezort, Ph.D.

Věnujte mu svůj čas a snažte se udržet
přirozený zrakový kontakt.
Buďte trpěliví a dejte mu dostatek času,
aby mohl myslet a mluvit.
Soustřeďte se na obsah toho, co Vám
sděluje, ne jak to říká.
Nebuďte zaujatí a dejte najevo empatii
a pochopení.
Nemějte předsudky, buďte přátelští.

Akce byla určena především klinickým logopedům a logopedům ve zdravotnictví, kteří
přichází s osobami s poruchami plynulosti řeči do kontaktu ve svých ambulancích.
Setkala se s velkým zájmem, dorazilo 14
účastníků (maximální počet 15), kteří si prohloubili teoretické vědomosti o rizikových
faktorech, které se mohou podílet na vzniku
poruch plynulosti řeči. Pozornost byla věnována aktuálním přístupům k diagnostice a terapii koktavosti, jak u dětí, tak i u dospělých.
Přednáška byla vedena především prakticky
a každý z účastníků měl možnost nově získané informace zapojit do praktických činností,
které posléze může využívat v klinické praxi.
Velké poděkování patří PhDr. Janu Dezortovi,
Ph.D., který k nám přijel z ambulance klinické
logopedie ORL a LOGOPEDIE s. r. o. v Brně,
Nemocnici Děčín, o. z., za poskytnutí prostor,
účastníkům a také všem, díky kterým bylo
možné akci realizovat.
Mgr. Vladimíra Škopová
organizátorka akce, logopedka
Nemocnice Děčín, o. z.
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Zdravotníci se seznámili s novými operačními sály

Nemocnice Teplice

Ortopedická klinika zavádí miniinvazivní metodu operačního
řešení zlomenin bederní a hrudní páteře
Masarykova nemocnice

Výstavba a vybavení stály bezmála 400 mil. Kč

Jedná se o největší investiční akci v historii KZ
Prohlídka nového pavilonu s operačními sály v teplické nemocnici

Setkání zdravotníků ze všech pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s., se uskutečnilo v polovině června ve zcela novém pavilonu v Nemocnici Teplice, o. z. Setkání posloužilo především pro konzultace před přestěhováním a přípravou na provoz.
V novém pavilonu teplické nemocnice je
připraveno zázemí pro centrální operační
sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP).

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum
operačních výkonů, které jsou v teplické
nemocnici prováděny. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět

laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní,
a. s., došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží
pro umístění ARO a JIP.
Nový pavilon v teplické nemocnici, jehož
výstavba a vybavení stálo celkem 392,5
milionu korun, je největší investiční akcí
v historii Krajské zdravotní, a. s.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Krajská zdravotní mění organizaci odběrů na vir SARS-CoV-2
způsobující onemocnění COVID-19

Krajská zdravotní

Krajská zdravotní, a. s., z důvodu příznivé
epidemiologické situace v Ústeckém kraji
a s tím spojených nízkých počtů indikovaných odběrů na vir SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID–19 přistoupila
ke změně organizace odběrových míst ve
svých nemocnicích s platností od 1. července 2020.
„Odběry na COVID-19 PCR budou prováděny pouze pro objednané pacienty, kteří jsou indikováni Krajskou hygienickou
stanicí Ústeckého kraje a pro samoplátce
v jednotlivých nemocnicích v předpokládaném rozsahu jedné hodiny týdně. Rizikoví
pacienti nastupující k plánované hospitalizaci, propuštění do domácího léčení vyžadující test před překladem do domovů
důchodců či jiných zařízení sociálních služeb, budou odebíráni na jednotlivých zdravotnických pracovištích našich nemocnic.
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KONTAKTY NA ODBĚROVÁ MÍSTA KE STĚRU Z NOSOHLTANU NA COVID–19:
Nemocnice Děčín, o. z.
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625
Nemocnice Teplice, o. z.
Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970
Nemocnice Most, o. z.
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960
Nemocnice Chomutov, o. z.
Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361

Vzorky PCR SARS-CoV-2 budeme i nadále
zpracovávat v laboratoři v ústecké Masarykově nemocnici,“ uvedl MUDr. Tomáš

Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče
Krajské zdravotní, a. s.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

www.kzcr.eu

Ortopedická 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., zavádí nově miniinvazivní metodu operačního
řešení zlomenin bederní a hrudní páteře.
Ortopedická klinika (dříve ortopedické
oddělení) Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem (MNUL) má dlouholetou tradici spondylochirurgie. Operace páteře zde
tvoří podstatnou část spektra prováděných
ortopedických výkonů. Nejvýznamnější
podíl páteřních operací tvoří úrazy hrudní
a bederní páteře, kterých je na ortopedické
klinice odoperováno více než 200 za rok.
Ortopedická klinika zajišťuje nepřetržitou
operační i konzervativní léčbu a konzilární
a konzultační činnost traumat páteře pro
celou spádovou oblast Ústeckého kraje.
Denně spolupracuje s ostatními nemocnicemi v regionu, především chirurgickými,
ale i jinými odděleními, za účelem centralizace péče o poranění páteře v MNUL.
Otevřená metoda operací páteře je na naší
klinice již zavedena jako standardní, takřka denně prováděná procedura poskytující stabilní výsledky. Je nezastupitelnou
metodou v případech s těžším poraněním
páteře. Nově používaná miniinvazivní metoda přináší pro pacienta několik významných výhod. Operace je provedena pouze
z několika drobných kožních řezů a je minimalizováno poškození svalstva páteře. Odpadá tedy tzv. skeletizace páteře, při které
je nutno v rámci standardního otevřeného
přístupu kompletně oddělit svalstvo páteře od kostních struktur páteře, což vždy do
jisté míry vede k jeho poškození a přispívá
k pooperační bolestivosti. Oproti tomu při
miniinvazivní metodě je svalstvo narušeno jen minimálně, dále pak odpadá možné riziko poruchy hojení velké operační
rány. Toto vše vede k rychlejší pooperační
adaptaci pacienta.

Otevřená metoda operací páteře je v ústecké Masarykově nemocnici prováděna takřka denně

Z těchto důvodů je přínos nové miniinvazivní metody především v komfortu pro
pacienta, menší pooperační bolestivosti,
rychlejší pooperační adaptaci a v minimalizaci rizik poruch hojení operační rány.
Výhody miniinvazivní metody stabilizace
hrudní a bederní páteře plánujeme dále
objektivizovat a analyzovat na relevantním
souboru pacientů v naší péči.
MUDr. Jan Soukup
Ortopedická klinika FZS UJEP a MNUL

Operace miniinvazivní metodou je provedena pouze z několika drobných kožních řezů
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Strategické investiční akce: Nový pavilon s operačními sály,
JIP a standardními odděleními, včetně kardiochirurgie

Informace z jednání představenstva společnosti
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 19. 6. 2020 projednalo celou řadu veřejných zakázek pro zvýšení kvality návazné péče. Členové představenstva rozhodli také o zahájení
zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Hybridní přístroj PET/CT vč. příslušenství a pozáručního servisu“, o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Skiagrafické přístroje s C-ramenem pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.“ či o zahájení zadávacího řízení
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a. s. – Počítačový
tomograf“.
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., projednalo také informace o skutečnostech souvisejících s vývojem a aktuální situací v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 a o předpokládaných dopadech této situace na hospodaření společnosti.

Masarykova nemocnice

Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., bylo také informováno o přípravě dostaveb nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově. Aktuálně probíhá fáze podávání žádostí o účast. Dále došlo k zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
zajištění služeb řízení realizace dostaveb nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově.

Informace z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém jednání dne 22. 6. 2020 úpravu podmínek SOHZ pro financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a. s. Jednalo se o naplnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze
dne 21. 10. 2019 č. 017/24Z/2019 ve vazbě na usnesení ze dne 20. 04. 2020 č. 017/29Z/2020. Zastupitelstvo Ústeckého
kraje (ZÚK) svým usnesením č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 rozhodlo o schválení realizace významných investičních
akcí. ZÚK přitom konstatovalo, že v žádosti uvedené investiční potřeby Krajské zdravotní, a. s., jsou v zájmu občanů Ústeckého
kraje, v zájmu zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje, souvisí s poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2682/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 vč. dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2018 a dodatku
č. 2 ze dne 5. 11. 2018.
redakce Infolistů

Hudba Hradní stráže a Policie ČR přijela do nemocnice
poděkovat zdravotníkům za boj proti pandemii koronaviru

Masarykova nemocnice

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky se uskutečnil v úterý 23. června v atriu ústecké Masarykovy nemocnice.
Soubor vystoupením poděkoval všem zúčastněným za zvládnutý boj proti novému
koronaviru.
Akci za účasti místopředsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radka
Scherfera zahájil hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, který v úvodu poděkoval všem zdravotníkům za zvládnutí krizové situace.
"Koncert v atriu ústecké nemocnice se
uskutečnil v rámci projektu Policie děkuje
jako poděkování všem policistům, záchranářům, lékařům a hasičům. Prostě všem,
kteří se podíleli na zvládnutí pandemie
koronaviru," uvedla k programu major Jana
Slámová, vedoucí Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie Ústeckého
kraje.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Hudba Hradní stráže a Policie České republiky vystoupila v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Koncert se konal na počest zdravotníkům

Hejtman Oldřich Bubeníček. Foto: 3x KÚÚK

www.kzcr.eu

Vizualizace nového pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie

Nový pavilon s kardiocentrem, operačními sály, jednotkou intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními vznikne v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. O zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními
lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – stavební práce“ rozhodlo představenstvo Krajské
zdravotní, a. s. (KZ), na svém jednání dne 29. 5. 2020.
Pavilon je navržen jako šestipodlažní objekt s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím, který je situován v klínu
mezi pavilony B a C (operační sály a JIP).
„Připravovaný pavilon v ústecké Masarykově nemocnici je dalším krokem na cestě
ke vzniku komplexního kardiovaskulárního centra v Ústí nad Labem. Nový pavilon
nabídne vyšší komfort personálu nemocnice, ale především pacientům. V budově bude umístěna Klinika anesteziologie,

Díky novému pavilonu dojde v Masarykově
nemocnici k významnému zvýšení počtu
operačních sálů. „Toto navýšení nemocnice bezpodmínečně potřebuje, protože
využití současné kapacity operačních sálů
se blíží svému maximu a do budoucna již
nebude zvládat uspokojovat potřeby jednotlivých chirurgických oborů vzhledem
k postupnému nárůstu operativy i rozvoji

perioperační a intenzivní medicíny Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM),

kardiocentrum, které sestává z kardiologické kliniky, kardiochirurgického oddělení a kardioanesteziologického oddělení,
oddělení hrudní chirurgie a operační trakt
včetně odpovídajícího zázemí, vše plně vyhovující současným požadavkům moderní
medicíny,“ uvedl ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš
Chodacki.

MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

nových operačních technik a postupů. Jen
pro centrální operační sály (COS) přibyde
díky přístavbě 7 nových operačních sálů,
další 2 budou vytvořeny pro potřeby operativy kardiochirurgie. V rámci COS tak
budeme schopni vytvořit dosud chybějící superaseptický úsek operačních sálů
pro kostní operativu nejrůznějších oborů
(úrazové chirurgie, spondylochirurgie, ortopedie, sportovní medicíny), jeden sál
bude využívat kardiologie k implantaci
kardiostimulátorů a defibrilátorů. Největší
chloubu pak bude představovat hybridní
operační sál vybavený magnetickou rezonancí a angiografickou linkou, na kterém
bude možné uskutečňovat nejnáročnější
operace tumorů mozku a cévních patologií. Díky možnosti peroperačního využití
těchto pokročilých zobrazovacích metod
bude možné pacientům provádět operace
maximálně bezpečným a miniinvazivním
způsobem, navíc s větší radikalitou resekce zejména pro takové diagnózy, jako
jsou nejsložitější mozkové nádory. Takto
špičkově vybavený hybridní operační sál
s možností využití zobrazení jak magentickou rezonancí, tak angiografií přímo při
operaci nemá doposud žádná nemocnice
v ČR, v rámci Evropy je takto vybavených
operačních sálů jen několik. Magnetickou
rezonanci umístěnou v prostorách COS
chceme využívat kromě operantů i pro
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Přednosta kardiologické kliniky
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

Předpokládané výdaje za nový pavilon v areálu ústecké Masarykovy nemocnice činí 1,35 miliardy korun

výzkumné a vědecké účely, již nyní máme
v tomto směru několik nápadů a myšlenek,“ vysvětlil primář oddělení centrálních
operačních sálů a centrální sterilizace
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
Zázemí v novém pavilonu najde také oddělení hrudní chirurgie, které má v Ústí
nad Labem více než 70letou tradici. „Jeho
vznik se datuje do roku 1947, kdy zahájilo svoji činnost v rámci plicního sanatoria postaveného na Bukově v roce 1908.
V rámci výstavby areálu nové nemocnice
na Bukově byl původní objekt hrudní chirurgie zbourán a oddělení po několik let
bylo provizorně umístěno v pavilonu infekce, aby nakonec bylo umístěno spolu
s dalšími chirurgickými obory v pavilonu
A. Zprvu bylo nepochopitelně z rozhodnutí
tehdejšího vedení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), zařazeno

Primář oddělení centrálních operačních sálů
a centrální sterilizace MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
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pod oddělením úrazové chirurgie, aby si
v průběhu let muselo opět vybojovávat
svoji samostatnost. Po celých 70 let se
dařilo udržet členění lůžkového oddělení
na dvě části – větší aseptickou a menší
septickou, aby se od ledna letošního roku
muselo pro personální a prostorovou insuficienci v MNUL spojit, což přináší řadu
negativ. Se strategickým rozhodnutím
MNUL o výstavbě nového pavilonu pro
nově ustavené pracoviště kardiochirurgie,
kam budou zároveň přemístěna všechna
pracoviště kardiologické kliniky, došlo i na
řešení nedobrého provozního stavu hrudní
chirurgie, která má najít svoje nové prostory právě v posledním patře tohoto nového
objektu. Významnou roli mezi obdobnými
pracovišti v ČR potvrdilo oddělení hrudní
chirurgie i tím, že mu byl ministerstvem
zdravotnictví udělen statut pneumoonkochirurgického centra na pětileté období.

Primář oddělení hrudní chirurgie
MUDr. Ivan Staněk, MBA

Pro zachování vysoké úrovně kvality poskytované péče je proto více než žádoucí
umístění v odpovídajících prostorách, na
které se pochopitelně personál hrudní chirurgie s velikým očekáváním těší,“
sdělil primář oddělení hrudní chirurgie
MUDr. Ivan Staněk, MBA.
KAPIM s přesunem do nového objektu
získá nové moderní prostředí, které odpovídá soudobým požadavkům na anestezii
a intenzivní péči. „Díky projektu dostavby
také bude možné zavést dosud nepoužívané metody, například intermitentní
hemodialýzu prováděnou přímo na lůžku
pacienta na JIP. V současné době musí být
pacient k takové léčbě často složitě transportován na jiné oddělení. Nové prostory
operačních sálů budou obsahovat též centrální anesteziologickou přípravnu, která
zefektivní péči o pacienta před samotným

Primář KAPIM MUDr. Josef Škola, EDIC

www.kzcr.eu

výkonem. Stávající prostory, přestože nijak
staré, reflektují ve svém rozvržení dobu
svého vzniku před cca 20 lety. Během této
doby se rozšířily nové technologie, například v oblasti automatizovaného sběru
a zpracování dat, strojového učení a umělé
inteligence. Velkou nevýhodou stávajících jednotek intenzivní péče i anestezie
je například obtížně řešitelný nedostatek
datového připojení, který tak znesnadňuje
implementaci těchto nových technologií.
Problémem je i nedostatek skladovacích
prostor a technického zázemí. Velmi nám
též chybí místnost pro zavádění cévních
vstupů. V novém projektu tak vidíme šanci
na řešení těchto dlouhodobých problémů,“
řekl primář KAPIM MUDr. Josef Škola, EDIC.
Radost z plánované stavby má i přednosta kardiologické kliniky a vedoucí kardiocentra KZ prof. MUDr. Pavel Červinka,
Ph.D., FESC, FSCAI. „Máme velkou radost,
že stavba nového pavilonu v Masarykově

Primář kardiochirurgického oddělení
MUDr. Miroslav Kolesár

nemocnici, kam se celé kardiocentrum
přestěhuje, se již brzy stane skutečností
a také kardiochirurgické oddělení dosáhne
na optimální počet operací. Předpokládáme, že v budoucnu jich v novém pavilonu
budeme schopni odoperovat za rok kolem
500,“ uvedl přednosta kardiologické kliniky. „Nový pavilon nám rozšíří možnosti pro
zaměstnání dalších lidí, kteří budou chtít
pracovat v nových prostorách. Budeme
moct nabídnout pěkné prostředí, hezké
zázemí,“ doplnil MUDr. Miroslav Kolesár,
primář kardiochirurgického oddělení. „Do
nového pavilonu kardiocentra se moc těšíme. Jednak půjde o nové prostory v hezké,
světlé budově, ale hlavně budou větší než
ty stávající. Oddělení se rozroste ve všech
parametrech: navýší se počet lůžek v pooperační péči jednak na jednotce pooperační a resuscitační péče, pro intermediární
péči a bude i víc lůžek standardních. Podle architektonických návrhů to vypadá, že
by mělo jít i o pěkné a příjemné pracovní

Primář kardioanesteziologického oddělení
MUDr. Štěpán Rupert

prostředí,“ dodal primář kardioanesteziologického oddělení MUDr. Štěpán Rupert.
Předpokládané výdaje za nový pavilon
v ústecké Masarykově nemocnici činí
1,35 miliardy korun.
V rámci finančního krytí je předpokládáno
kofinancování z více zdrojů. Z investičního
úvěru, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem a dále z prostředků
získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti. Předpokládaný termín realizace je v letech
2020–2023.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Předpokládaný termín realizace je v letech 2020–2023
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Strategické investiční akce: Nový pavilon Emergency včetně
operačních sálů, sterilizace a jednotky intenzivní péče

Nemocnice Děčín

příjmů, tedy emergency. Tam je pak soustředěna diagnostika a zdravotní péče napříč medicinskými odbornostmi, přičemž
na ně navazuje potřebná zdravotnická infrastruktura v podobě operačních sálů, jednotek intenzivní péče i standardních lůžkových oddělení,“ vysvětluje ředitel zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Děčín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, MBA.
V děčínské nemocnici takovéto pracoviště doposud neexistuje a příjem pacientů
se závažným zdravotním stavem je řešen
řadou organizačních opatření, která však
plnohodnotně nemohou zajistit úroveň
zdravotních služeb poskytovaných na
pracovištích urgentních příjmů. Určitou nevýhodou současné podoby děčínské nemocnice je kromě
chybějícího urgentního příjmu
rovněž dislokace pavilonu chirurgických oborů a pavilonu interních
onemocnění, kdy je v řadě případů
pacientům s akutním zdravotním stavem nezbytné zajišťovat jejich transport
mezi jednotlivými pracovišti sanitními
vozy.

Vizualizace nového pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., projednalo představenstvo
společnosti na svém jednání dne 29. května 2020, kdy členové představenstva schválili
vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce pro první etapu.

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba dvou nových pavilonů Nemocnice
Děčín, o. z., na základě zpracované projektové dokumentace.

Vedle toho jsou v rámci chirurgického oddělení provozovány operační sály, které neodpovídají současným požadavkům a potřebám moderní medicíny a dlouhodobě
je jejich používání neudržitelné. „Uvedené
nedostatky nelze řešit dílčími rekonstrukcemi a modernizacemi stávající infrastruktury, ale je možné je řešit pouze novou
výstavbou pavilonů emergency, zahrnujících vlastní urgentní příjem, operační sály
vč. centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče, porodního traktu a hemodialýzy,

Předpokládané výdaje za nové pavilony činí 850 milionů korun. Na malém snímku
ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, MBA

přičemž díky spojovacímu koridoru budou odpovídajícím způsobem zabezpečeny služby komplementu
a dostupnost konziliárních služeb napříč
všemi odbornostmi. Součástí této investiční akce jsou rovněž nezbytné přeložky, demolice stávajících objektů a řešení energetického hospodářství, ve vazbě na vlastní
urgentní příjem pak parkoviště pro klienty
urgentního příjmu,“ dodává MUDr. Michal
Hanauer, MBA.
Předpokládané výdaje za nové pavilony
v Nemocnici Děčín činí 850 milionů korun.
V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru, z investiční dotace SOHZ

poskytnuté Ústeckým krajem a dále z prostředků získaných z programu RE:START
a vlastních investičních zdrojů společnosti. Předpokládaný termín realizace je v letech 2020–2023.
Novému pavilonu v Nemocnici Děčín, o. z.,
se budeme podrobněji věnovat v dalších
číslech časopisu Infolisty, kde se vrátíme
i k plánovanému pavilonu v Nemocnici
Chomutov, o. z., o kterém jsme psali v Infolistech číslo 6/2020
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu
dvou nových pavilonů, bude výstavba probíhat ve dvou fázích, a to následovně:
V první fázi bude vystaven nový pavilon
Emergency včetně centrálních operačních
sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně vybudování nových
parkovacích míst ve dvoupatrovém parkovacím domě a modernizace energocentra.
V druhé fázi bude probíhat výstavba nového pavilonu péče o matku a dítě včetně
hemodialyzačního střediska na místě stávajícího pavilonu bývalého dětského oddělení. Součástí záměru je pak také vybudování nadzemního spojovacího koridoru
nových pavilonů s pavilonem „I“.

Moderní medicína vyžaduje centralizaci diagnostiky a řešení zdravotního stavu u akutních případů
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„Důvodem plánované výstavby je především to, že současná moderní medicína
jako jeden ze základních požadavků vyžaduje centralizaci diagnostiky a řešení
zdravotního stavu u akutních případů, což
je možné zajistit pouze budováním vysokoprahových či nízkoprahových urgentních

www.kzcr.eu

Předpokládaný termín realizace je v letech 2020–2023
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Nové postýlky usnadní zdravotníkům péči o batolata

Univerzita přichystala nové obory

Krajská zdravotní, a. s., získala od společnosti Linet Group a Still ČR na jednotku intenzivní péče dětského a dorostového oddělení v teplické, mostecké a chomutovské
nemocnici tři postýlky TOM2 pro batolata
spolu s matracemi v hodnotě téměř 250
tisíc korun. Slavnostní předání daru proběhlo v chomutovské nemocnici.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem obdržela dne
4. června 2020 od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
rozhodnutí o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému
studijnímu programu Pediatrické
ošetřovatelství, se standardní dobou studia 3 roky formou studia
prezenční. FZS UJEP byla tato akreditace udělena na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Nemocnice Chomutov

Postýlky mají pro zdravotníky v péči o malé
pacienty nesmírnou hodnotu. Posuvné
zábrany zajišťují potřebné bezpečí a chrání děti před případným pádem z lůžka.
Další výhodou je nezávislá baterie, která
umožňuje zdravotníkům polohovat malého pacienta i v případě výpadku elektrického proudu. Speciální zdravotní matrace
batolatům při pobytu v postýlce zajišťuje
nezbytný komfort a minimalizuje riziko
vzniku proleženin.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Slavnostní předání daru v chomutovské nemocnici

Srdíčka připomenou zdravotníkům péči o pacienty v době
světové pandemie nového koronaviru

Masarykova nemocnice
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Krajská zdravotní, a. s., spolupracuje s ústeckou Univerzitou
J. E. Purkyně dlouhodobě. Řada studentů v nemocnicích KZ
pracuje nejen v době pandemie. Na snímku studentka FZS
Karolína Seidlová, která pomáhá na Gynekologicko-porodnické
klinice. Foto: UJEP/Josef Růžička

Fakultě zdravotnických studií se
také podařilo úspěšně akreditovat
v pořadí již druhý magisterský studijní program Učitelství odborných
předmětů pro zdravotnické školy
v prezenční formě studia, který navazuje na bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství a je
zaměřen na přípravu učitelů středních škol. Rozhodnutí o povolení
uskutečňování tohoto navazujícího
magisterského studijního programu obdržela Fakulta zdravotnických
studií od MŠMT dne 10. března
2020. Rada pro vnitřní hodnocení
UJEP udělila dne 22. května 2020
fakultě oprávnění k uskutečňování
studijního programu Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy na základě institucionální
akreditace na dobu 10 let. (TZ)

Poděkování personálu našich nemocnic

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala
na počátku měsíce června paličkovaná srdíčka pro zdravotníky pečující o pacienty
v době světové pandemie viru způsobující onemocnění COVID-19. Zástupci Domu
dětí a mládeže v Ústí nad Labem je předali
hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markétě Svobodové.
„V praxi jsem již dlouhá léta, ale stav, který probíhal poslední tři měsíce, nemá ve
zdravotnictví obdoby. Byl to čas nesmírně
tvrdé práce v době, kdy v nemocnici chybí
zdravotníci a bylo nutné obsadit i zdravotnická pracoviště související s opařeními
k zamezení šíření onemocnění COVID-19.
Do pomoci se zapojili všichni, i nezdravotníci. Výrazně nám pomohli hasiči, kteří
nám půjčili a postavili stany a naistalovali
stavební buňky, ve kterých jsme prováděli
odběry. Poděkovat musím policii za zajištění bezpečnostního servisu a dalších nezbytných věcí. Zmínit musím také vojáky,
kteří objížděli sociální zařízení a jejich klientům prováděli výtěry z nosohltanu přímo
na místě. Velké poděkování si zaslouží nemocniční dobrovolníci i ti z Českého červeného kříže, studenti zdravotnických škol,
zejména medici, kteří byli úžasní. Jsem
přesvědčena, že jsme celou situaci zvládli

Garantem oboru se stal přednosta
Dětské kliniky Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., MUDr. Jaroslav
Škvor, CSc. Na výuce studijního programu Pediatrické ošetřovatelství
se bude také podílet MUDr. Patrik
Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., a další pracovníci z obou klinik. Dále také vrchní sestra Mgr. Bc. et Bc. Michaela

Rothová z Oddělení dětské chirurgie
– dětského úrazového centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Dne 7. 5. jsem si udělala po pádu z kola úraz zápěstí a kolena. V odpoledních hodinách moje zlomené zápěstí a koleno vyšetřil
v nemocnici v Teplicích pan doktor Denys Bondar. Druhý den následně koleno nateklo, skvěle ho ošetřil pan doktor MUDr. Filip
Hrdina. Při následné kontrole zápěstí 12. 5. pan doktor MUDr. Slavomír Goffa raději objednal CT, které se provedlo hned druhý
den. Za což mu velice děkuji. Další den 13. 5. po vyšetření CT pan doktor Andrei Khavanski doporučil operaci zápěstí. Po mém
sdělení, že preferuji operaci v Ústí, vše hned konzultoval s lékařem z Ústí a můj případ byl předán do ústecké nemocnice. Ještě
ten den v 17:00 mi osobně pan doktor Andrei Khavanski volal, že mne již druhý den 14. 5. v Ústí přijmou k operaci. Tímto chci
vřele poděkovat všem těmto doktorům teplické nemocnice za jejich profesionální přístup. Dále chci poděkovat za výbornou
spolupráci mezi oběma nemocnicemi.

Zástupci Domu dětí a mládeže předali srdčíčka hlavní sestře Mgr. Markétě Svobodové

dobře. Přímo v nemocnici se ze zdravotníků nenakazil nikdo, což dokazuje, že přijatá opatření byla velmi dobrá,“ uvedla Mgr.
Markéta Svobodová, hlavní sestra Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Helena Svatková, vedoucí klubu dovedných rukou v ústeckém Domu dětí a mládeže doplnila, že nápad upaličkovat srdíčka pro zdravotníky vznikl na základě výzvy
litvínovských krajkářek Herdulky. „Kontaktovala jsem zástupkyně klubu, které mě
seznámily s celou výzvou. Do paličkování

srdíček se zapojilo devět žen a jeden muž.
Výsledkem je 153 upaličkovaných srdíček
pro společnost Krajská zdravotní, zejména
ústeckou Masarykovu nemocnici. Podle
zprávy od paní Duškové z litvínovských
krajkářek
Herdulky
v celé České republice
350 krajkářů a krajkářek
upaličkovalo
4 900 srdíček,“ řekla
Helena Svatková.

Dne 14. 5. jsem byla přijata do ústecké nemocnice k operaci. Musím pochválit velice příjemný a lidský přístup všech zaměstnanců. Ležela jsem na U2 - u pana primáře MUDr. Karla Edelmanna, Ph.D. Měla jsem velké štěstí, neboť byl volný nadstandardní
pokoj. Celou dobu pobytu jsem brala velice pozitivně, neboť u těchto pokojů je krásná velká terasa a já ještě před operací trávila
svůj čas na sluníčku a čerstvém vzduchu. Dělala jsem si legraci, že všechny hotely jsou ještě z důvodu koronaviru zavřené a já
mám takový wellness pobyt. Velice oceňuji vstřícný přístup všech zaměstnanců, od pomocného personálu, sestřiček a hlavně
lékařů, kteří vždy měli čas a vše mi důkladně vysvětlili. Moje děkuji patří hlavně paní doktorce MUDr. Renatě Dohnalové, která
vedla operaci a následně o moje zápěstí pečuje, velké děkuji je i ošetřujícímu lékaři MUDr. Martinu Debnarovi i staničnímu
lékaři MUDr. Peteru Šandrejovi - za laskavý a lidský přístup, který pacientům věnují.
Sluníčkovou terasu jsem využívala i po operaci, sestřičky mi vždy až na terasu přinesly oběd nebo večeři a vždy pomohly (nakrájet maso, namazat chléb) a to vše s úsměvem. Nejvíce mne mile překvapilo, že jsem si dokonce mohla vybrat oběd i ze dvou
jídel. Dalším překvapením bylo, když přímo na pokoj přišel úžasně milý usměvavý muž (bohužel nevím jméno), aby mi přímo
na pokoji udělal novou dlahu. Ve středu 20. 5. jsem nemocnici opouštěla opravdu s úsměvem na tváři a pocitem naprosté
spokojenosti.
Věřím, že toto pozitivní jednání všech zaměstnanců i krásné prostředí nemocnice přispívá k zdárnému léčení všech pacientů.
Mám potřebu z celého srdce poděkovat za veškerou péči a moc prosím, aby se moje pochvala dostala ke všem lidem, kteří svoji
práci dělají z láskou.
S vřelým pozdravem Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

www.kzcr.eu
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Panthenol pěna 6% Dr.Müller Swiss NatureVia Laktobacily 5
150ml

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Kosmetika.

V nabídce také
Panthenol HA gel 7% Dr.Müller 100ml 120,Panthenol HA krém 7% Dr.Müller 30ml 100,Panthenol HA těl.mléko 7%
Dr.Müller 200ml 170,-

1. 7. – 30. 9. 2020

Fenistil gel 30g

Fenistil gel je lék k zevnímu použití.
Obsahuje dimetindeni maleas.

V nabídce také
Fenistil gel 50g

284,-

Imodium

®

239,-

169,202,-

20 tvrdých tobolek

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky obsahují
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

112,107,187,-

89,89,149,-

149,187,-

Voltaren Forte 2,32% gel obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Lék ke kožnímu podání.

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

341,209,-

279,179,-

379,469,-

Hyabak 0,15% gtt.

10ml + 5ml zdarma

◊ umělé slzy s aktivní ochranou před
UVb zářením
◊ vyrovnává osmotickou nerovnováhu
a zlepšuje symptomy syndromu
suchého oka
◊ bez konzervačních látek a vhodné
pro nositele kontaktních čoček
◊ ke každému 10ml balení
zdarma balení 5ml
Zdravotnický prostředek.

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml

215,-

189,-

1 tableta + 20g krému

V nabídce také
Canesten GYN 1 den
Canesten GYN 6 dní

20
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251,206,-

209,169,-

239,292,-

V nabídce také
Repelent Predator Junior spray 150ml 229,Repelent Predator Maxx Plus spray
80ml 272,-

179,219,-

Doplněk stravy.

V nabídce také
Swiss NatureVia Laktobacily 5 Imunita 33cps.
Swiss NatureVia Laktobacily 5 Imunita 120cps.
Swiss NatureVia Laktobacily 5 ATB 10cps.

260750,126,-

V nabídce také
323,Smecta® 3g 30 sáčků
SmectaGo® 3g 12 sáčků
210,(SmectaGo je zdravotnický prostředek.)

269,169,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

129,154,-

Děčín

Endiaron je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje cloroxinum.

V nabídce také
Endiaron 250mg 40 tablet

139,177,-

www.kzcr.eu
24.6.2020 10:42:42

20 tablet

300,-

249,-

159,190,-

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
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

TEPLICE

MOST

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

445,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Chomutov

www.kzcr.eu

349,-

◊ zastavuje průjem tak, že zneškodní
baktérie, které průjem vyvolaly
◊ šetří normální střevní mikroflóru
◊ vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů

DĚČÍN

Teplice Ústí nad Labem

X

209,599,99,-

Endiaron 250mg

10 sáčků

499,-

◊ 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
Biocid.

170,-

139,-

Smecta je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
diosmektit.

249,-

spray 150ml

◊ zmírní svědění a podráždění v
intimních partiích a zároveň léčí
kvasinkovou infekci přímo
v pochvě
◊ vhodný ke kombinované léčbě
vnitřních i vnějších projevů infekce

139,-

◊ unikátní komplex 5 vybraných kmenů
laktobacilů a bifidobakterií lidského původu,
které jsou přirozenou a nezbytnou součástí
správně vyvážené střevní mikroflóry
◊ vhodné při a po užívání antibiotik, při cestování nebo nesprávné stravě
◊ podpora správné funkce imunitního systému
(vitamin C)

◊ k léčbě akutního průjmu:
- u dospělých
- u dětí od 2 let (spolu s podáním
perorálního rehydratačního roztoku)

Canesten GYN Combi Pack Repelent Predator Forte

Léčivý přípravek k vaginálnímu použití. Krém přípravku
Canesten GYN Combi Pack je léčivý přípravek k vnějšímu
použití. Obsahuje léčivou látku clotrimazolum.

99,79,-

◊ uleví od bolesti až na 12 hodin, stačí aplikovat 2x denně
◊ tlumí zánět, zmenšuje otok
◊ snadno otevíratelný uzávěr

◊ rychlá a účinná léčba průjmu
◊ k léčbě akutního a chronického
průjmu
◊ neovlivňuje přirozenou střevní
mikroflóru

V nabídce také
Imodium® 8 tvrdých tobolek
Imodium® Rapid 2mg 6 tablet
Imodium® Rapid 2mg 12 tablet

Smecta® 3g

Voltaren Forte gel 150g

◊ rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné pokožky různého původu:
svědivá vyrážka, poštípání hmyzem,
spálení od slunce, povrchové popáleniny, kopřivka
◊ účinkuje přímo v místě svědění
a podráždění, forma gelu má chladivý účinek
◊ rychle se vstřebává, nemastí, nelepí

66 kapslí

◊ přináší úlevu, zklidňuje a příjemně chladí pokožku nadměrně ozářenou sluncem
nebo obdobně podrážděnou
◊ lehce vstřebatelná pěna umožňuje aplikaci i na citlivá místa, kde je vtírání bolestivé
◊ panthenol je nezbytný k udržení zdravé
pokožky

CHOMUTOV

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

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

Nabídka platí od 1. 7. do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy 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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Děkujeme za dary pro naše zdravotníky

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

Krajská zdravotní

SLÁMŮV ORL DEN

Vedení Krajské zdravotní děkuje všem, kteří se
na zástupce společnosti
stále obracejí s nabídkou
darů a pomoci.

pátek 11. září 2020 od 9.00 hodin
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

Finanční dar ve výši 365
tisíc korun na nákup dvou
ventilátorů poskytl chomutovské
nemocnici
Dobrovolný svazek obcí
Chomutovsko.

pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.

Odborný garant:
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Témata konference: screening sluchu, protonová léčba nádorů hlavy a krku, maligní melanom hlavy a krku

Společnost Martia, a. s.,
darovala 50 tisíc korun Ortopedické klinice v Masarykově nemocnici.

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařským pracovníkům bude vydáno potvrzení o účasti.

Další informace, přihlášky k účasti: www.kzcr.eu/konference/orl2020
A5 inzerce - TISK.pdf 1 22.1.2020 15:23:32

placená inzerce

Finanční dar 50 000 Kč na
nákup desinfekčních gelů
a krémů pro Onkologické
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., věnovala společnost SERVIER s. r. o.
Věcný dar v podobě 300
kusů respirátorů FFP2
Ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková
v hodnotě 46 500 Kč darovala Krajské zdravotní,
ochranných brýlí pro Krajskou zdravot- Krajská zdravotní děkuje i těm, kteří své
a. s., společnost Takeda Pharmaceuticals ní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí jméno v tomto seznamu dárců nenašli,
Czech Republic s. r. o.
nad Labem, o. z., věnovala společnost ať už proto, že dary věnovali bez sdělení
svého jména, nebo proto, že jejich dary
Celkem 3 000 overalů Tyvek darovala Stát- K & P 725, s. r. o.
nebylo možné do uzávěrky tohoto vydání
ní veterinární správa.
Společnost FOKUS optik, a. s., darova- zaevidovat.
Věcné dary – 500 ks chirurgických úste- la 100 kusů ochranných brýlí v hodnotě
redakce Infolistů
nek, 50 ks ochranných kombinéz a 11 ks 18 755 korun na ochranu COVID-19 týmů.
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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 Tereza Komanová, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu
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Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
8. 9. 2020 Výroční vědecká konference MNUL
11. 9. 2020 Slámův ORL den

místo konání
UJEP Kampus, červená aula
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

17. – 18. 9. 2020 Ústecké chirurgické dny

UJEP Kampus

22. 9. 2020 Výroční vědecká konference KZ, a. s.

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

24. 9. 2020 Ústecké sympozium ENDO LIVE

Vzdělávací institut KZ

24. – 25. 9.2020 V. Konference COS a CS, Perioperační sestry

UJEP Kampus, červená aula

1. 10. 2020 8. Děčínský den komplexní interní péče

Zámek Děčín

9. 10. 2020 31. Ústecký oftalmologický den

Krajský úřad ÚK, Ústí nad Labem

15. 10. 2020 Jerieho kardio den

UJEP Kampus, červená aula

21. 10. 2020 Konference centra pro diagnostiku a léčbu
demyelinizačních onemocnění, 15. výročí vzniku
RS centra v Teplicích

Přednáškový sál pavilonu O polikliniky
– Nemocnice Teplice

listopad 14. Mostecký pediatrický den

Hotel Benedikt, Most

4. 11. 2020 Interlab 2020

UJEP Kampus, zelená aula

6. 11. 2020 Workshop vlhkého hojení rány

Vzdělávací institut KZ

10. 11. 2020 IX. Internistický den v Ústí nad Labem

UJEP Kampus

13. 11. 2020 Ošetřovatelká péče v geriatrii

Obecní sál Ryjice

18. 11. 2020 Paliativní péče v Ústeckém kraji

Vzdělávací institut KZ

23. 11. 2020 Point-Of-Care ultrasonografie, "POCUS"

Vzdělávací institut KZ

27. 11. 2020 Krajský traumatologický seminář

Vzdělávací institut KZ

4. 12. 2020 12. Mostecké oftalmologické setkání tradiční
– MOSt 2020

Hotel Cascade, Most

8. 12. 2020 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2020

Vzdělávací institut KZ

16. 12. 2020 Krajský perinatologický seminář

Vzdělávací institut KZ

Přihlášky na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s., www.kzcr.eu/konference
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s.,
zve všechny příznivce golfu
z řad zaměstnanců svých nemocnic a partnerů turnaje

na 3. Benefiční golfový turnaj
Krajská zdravotní OPEN, jehož výtěžek bude
věnován ve prospěch Neurochirurgické kliniky FZS UJEP
a KZ - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Sobota 19. 9. 2020 golfové hřiště na Cínovci
Hrací systém je 18 jamek, Stableford s vyrovnáním a úpravou HCP.
Vložené soutěže - Longest drive a Nearest to pin.

Přihlášení: www.cgf.cz nebo eva.urbanova@kzcr.eu
Více informaci na tel.: +420 477 114 145

