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dovolte prosím, abych vás na následujících řádcích z pozice předsedy Vědecké rady informoval o novinkách, které se
v naší společnosti v poslední době udály.

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), zahajuje dostavbu svých nemocnic. Odstartuje ji v areálu
největšího zdravotnického zařízení v Ústeckém kraji, Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem, výstavbou nového pavilonu, kam přesune celé Kardiocentrum včetně úspěšně se
rozvíjející kardiochirurgie. Největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v ČR poté zahájí
realizaci dalších strategických investičních akcí, kterými současné představenstvo společnosti naplňuje své dlouhodobé plány – v nemocnicích v Děčíně a Chomutově.

V červenci letošního roku rozhodlo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy o zápisu Krajské zdravotní, a. s. (KZ),
do seznamu výzkumných organizací, čímž byl učiněn další
krok na cestě k nemocnici univerzitního typu v Ústeckém kraji. K naplnění tohoto
cíle přispěla velkým dílem zvýšená publikační aktivita, systematicky podporovaná vedením KZ pravidelným ročním hodnocením a vyhlašováním nejlepších prací
a výzkumných počinů. Významným pozitivem společnosti je aktivní vnitřní grantová agentura IGA KZ, která byla založena v březnu 2016 a za dobu své činnosti podpořila v sedmi kolech více než šest desítek projektů a rozdělila 23 milionů Kč. Byly
též vytvořeny předpoklady pro partnerskou spolupráci s renomovanými pracovišti
a nové podmínky pro řešení dalších projektů financovaných z vnějších zdrojů.

Výstavba pavilonu začne již v říjnu

Detaily o tomto důležitém počinu jste si již v časopise Infolisty mohli v letošním
roce přečíst, stejně jako o interní grantové podpoře, o které v tomto listu informujeme pravidelně. V tomto vydání si pak můžete přečíst o důrazu naší společnosti
na vzdělávání personálu. Tématu vzdělávání se věnuje také časopis Statim, který
je přílohou tohoto vydání. Na dalších stranách Infolistů se pak podrobněji věnujeme i stavbě nové budovy Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, která v areálu ústecké Masarykovy nemocnice již roste.
Vizualizace nového pavilonu v areálu ústecké Masarykovy nemocnice

A věřím, že brzy na stránkách časopisu Infolisty najdete i informace z četných konferencí, které pořádá Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., i když jsme nyní
řadu z nich museli z důvodu trvající pandemie odložit.

„Pro nový pavilon v ústecké nemocnici na
Severní Terase byla podepsána smlouva
o dílo, uvedená v registru smluv 30. září.
Tím je vše připraveno k předání staveniště
zhotoviteli veřejné zakázky vzešlého z výběrového řízení. Stavební práce zahájí již
v říjnu,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta Neurochirurgické 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.
předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.
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„My jsme vlastně dostavbu nemocnic zahájili již před třemi lety novým pavilonem
v Teplicích za bezmála 400 milionů korun.
V letošním roce v něm Krajská zdravotní
zahájila provoz centrálních operačních
sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V Ústí nad Labem, kde akce právě začíná, vyroste nový
pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými
odděleními, kam přesídlí i Kardiocentrum
se všemi svými součástmi, což je kardiologická klinika, kardiochirurgické oddělení
a kardioanesteziologické oddělení a také
oddělení hrudní chirurgie a pracoviště
kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Předpokládané náklady
činí přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené
částky zahrnují i vybavení zdravotnickou
technikou,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní,
a. s. „Přibližuje se také zahájení dostaveb nemocnic v Děčíně a Chomutově.
V současnosti již máme v obou případech
vybraného zhotovitele a v nejbližší době
očekáváme finalizaci veřejné zakázky
s uzavřením smlouvy,“ dodal.

„Představenstvo v posledních šesti letech
cílevědomě soustřeďuje své úsilí na modernizaci jednotlivých pracovišť a každé
z nemocnic Krajské zdravotní. V úzké spolupráci s managementem společnosti se
již mnohé podařilo, výsledky realizace investičních akcí a masivní obnovy zdravotnické techniky opravdu nelze přehlédnout.
Dlouhodobá kontinuální finanční investiční podpora Ústeckého kraje umožnila
dynamický rozvoj nemocnic rozhodujícího
poskytovatele zdravotní péče v regionu,“
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
„Vybudování nového moderního pavilonu
pro Kardiocentrum a další vysoce specializovaná medicínská pracoviště je logickým
pokračováním plnění strategických zájmů
společnosti Krajská zdravotní a přinese
ještě vyšší kvalitu péče o pacienty,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Společnost má v plánu v letech 2020
– 2023 realizovat investiční záměry, které
umožní dostavbu tří nemocnic, které KZ
spravuje pro Ústecký kraj. V areálu ústecké
nemocnice jde o „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.,“ s předpokládanými náklady cca 1 350 milionů
Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou.
Proběhne dostavba nemocnice v Děčíně,

Předpokládané náklady činí 1 350 milionů Kč

pro kterou se připravuje „Nový pavilon
Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče,
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín,
o. z.,“ s předpokládanými náklady cca 850
milionů Kč včetně vybavení zdravotnickou
technikou, a také dobudování komplexu
v Chomutově o „Nový pavilon Emergency,
COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor
se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,“
s předpokládanými náklady cca 535 milionů Kč včetně vybavení zdravotnickou
technikou.
Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace. Objem
uvedených investic je totiž nad rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů
společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady, činí téměř
3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci
finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru
ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace
SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů
Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč
a dále z prostředků získaných z programu
RE:START a vlastních investičních zdrojů
společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mlvčí
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Zdravotníci se sžívají s novou magnetickou rezonancí

Nemocnice Děčín

Práce sestry v odběrovém centru COVID-19
Odběrová místa, nyní odběrová centra, byla zřízena na jaře letošního roku, jako reakce
na výskyt nového viru a potřebu testování. Na začátku jsme byly posíleny studenty medicíny a zdravotnických škol a výtěry jsme prováděly přímo z auta ve stanu za nemocnicí.
Na konci jara, kdy byla epidemie na ústupu a počty nemocných klesaly, jsme se přestěhovaly do „kamenné“ ambulance v prostorech uvolněných dětských ambulancí v přízemí
pavilonu „J“ . V současné době zajišťují chod odběrového centra v naší nemocnici pouze
pracovnice Nemocnice Teplice, o. z.

Nové pracoviště magnetické rezonance v děčínské nemocnici

Krajská zdravotní disponuje už šesti magnetickými rezonancemi

Nové pracoviště magnetické rezonance funguje od dubna v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z. Představenstvu a managementu společnosti se tak v letošním roce
podařilo završit projekt dostupnosti vysoce specializovaných pracovišť pro obyvatele Ústeckého kraje, magnetické rezonance.
Pracoviště magnetické rezonance je od
roku 2018 v chomutovské nemocnici, provoz zahájilo v roce 2020 v Mostě a poté
Děčíně – v dostavbě pavilonu „I“, kde
byl také vybudován nový interní příjem
a rekonstruováno pracoviště gastroenterologie. Spolu s pracovišti v Masarykově
nemocnici, kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T)
a s nemocnicí v Teplicích, disponuje KZ
celkem šesti magnetickými rezonancemi.
„Vzhledem k tomu, že máme v nemocnici iktové centrum, je zdejší pracoviště

magnetické rezonance přínosem především pro neurologické pacienty, které tak
již nemusíme k vyšetření odesílat do ústecké Masarykovy nemocnice,“ pochvaluje si primář Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Milan
Krasnovský.
„Zatím děláme na magnetické rezonanci
vyšetření mozku a páteře. Z kloubů pak
ramena a kolena. Další modality přibydou
později,“ doplnil primář s tím, že na nedostatek pacientů si stěžovat určitě nemůže.

Nový seriál pro zdraví čtenářů: Vitamíny
Vitamíny jsou nezbytné látky pro zdraví
člověka. Nedostatek jakéhokoli vitamínu může vést k různým projevům nemoci
z jeho nedostatku. Optimální příjem vitamínů může pomoci udržet pevné zdraví.
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Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Nemocnice Děčín
SLUNEČNICOVÁ SEMENA 390 mg/100g
DÝŇOVÁ SEMENA 270 mg/100 g
OTRUBY 210 mg/100 g
ARAŠÍDOVÉ MÁSLO 180 mg/100 g
ŽITNÉ SUCHARY 100 mg/100 g
PRAŽENÁ KUKUŘICE 81 mg/100 g
CELOZRNNÉ PEČIVO 75 mg/100 g

DÍL.1: HOŘČÍK
Hořčík (magnesium) snižuje riziko aterosklerózy, srdečních chorob a je nezbytný
pro zdravé srdce a nervový systém. Je též
nezbytný pro růst, pevnost zubů a kostí.
Důležitý je pro relaxaci svalů. Snižuje výskyt diabetických komplikací, ulevuje od
bolesti hlavy, snižuje hladinu cholesterolu,
upravuje krevní srážlivost a zvyšuje HDL

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a pracoviště gastroenterologie v děčínské nemocnici dosáhly téměř
107 milionů korun. Z toho stavební část
více než 71,5 milionu Kč včetně DPH, za
dodání a instalaci magnetické rezonance
téměř 30 milionů Kč včetně DPH a dalších
přístrojů, technologií a příslušenství 3,65
milionu Kč včetně DPH. Další vybavení
nových pracovišť přišlo na 1,4 milionu Kč
včetně DPH.

– hodný cholesterol. Také zmírňuje bolesti
v podbřišku a zad při menstruaci.
Doporučená denní dávka je 300 mg.
Nejlepší zdroje hořčíku v potravinách:
KAKAO 520 mg/100 g

Příznaky nedostatku mohou způsobit svalové křeče, ztrátu chuti k jídlu, únavu, zvracení, změny osobnosti, slabost, nevolnost
a nepravidelný či zrychlený tep.
Jana Klabíková
nutriční terapeut
Nemocnice Děčín, o. z.

www.kzcr.eu

Odebrané vzorky jsou transportovány do laboratoře Masarykovy nemocnice, kde jsou zpracovány

K dispozici máme 3 místnosti. V současné
době tam pracujeme ve dvou – jedna zpracovává a tiskne žádanky, připravuje štítky,
administruje samoplátce, vyřizuje telefony
a dotazy pacientů, komunikuje s KHS.
Druhá sestřička provádí výtěry z nosohltanu v samostatné ambulanci. Samostatná
ambulance je nutná, z důvodu vysokého rizika přenosu infekce drobnými kapénkami
při provádění vlastního výtěru. Ze stejného
důvodu musí být sestřička oblečená do
ochranných pracovních prostředků, jako
je respirátor FFP2, obličejový štít, čepice,
kombinéza nebo ochranný plášť a dvoje
rukavice. Být 4 hodiny takto oblečená není
úplně snadné, hlavně v letních měsících.
„Materiál“ k vyšetření se získá z hlubokého výtěru z nosu. Vyšetření není spojeno
s žádný omezením, pacient se před ním
může najíst i napít. Vlastní výtěr není bolestivý, spíš hodně nepříjemný a pacienti
říkají, že to lechtá.
Odebrané vzorky jsou následně transportovány do laboratoře Masarykovy nemocnice, kde jsou zpracovány. Pacientovi je
laboratoří do 48 hodin sdělen výsledek
ve formě SMS. Samoplátcům navíc přijde
výsledek do mailu, a to formou přílohy,
která je zabezpečena heslem. Výsledek je

dvojjazyčný a svou formou splňuje požadavky cizích států, takže se nikdo nemusí
bát, že by nebyl vpuštěn na území daného
státu.
Pacienti jsou do našeho odběrového centra předem objednáváni, a tak se nám
daří zamezit vzniku fronty. Objednávají se
buď sami, prostřednictvím elektronického objednávkového systému, nebo jsou

Nemocnice Teplice

objednáváni prostřednictvím svých praktických lékařů či Krajskou hygienickou
stanicí (KHS). U pacientů s takzvanou e-žádankou se jedná o lidi, kteří byli v úzkém
kontaktu s nakaženým Covid pozitivním
člověkem, nebo jsou to lidé, kteří jsou nemocní a mají příznaky Covidu. Těmto pacientů hradí vyšetření jejich zdravotní pojišťovna. V případě samoplátců si pacient
hradí vyšetření sám. Jedná se hlavně o lidi,
kteří pendlují, potřebují pracovně vycestovat, odjíždějí nebo se vrací z rizikových
zemí anebo chtějí vědět, jestli nemají Covid. Vyšetření stojí 1756 Kč a na našem odběrovém místě ho lze zaplatit platební kartou nebo hotově v pokladně nemocnice.
Já musím „naše“ pacienty pochválit, protože se ve většině případů chovají disciplinovaně a dodržují jak nošení roušky,
tak bezpečné rozestupy. Většina z nich
přichází s obavami spojenými s vlastním
odběrem, ale nakonec odchází s poděkováním a konstatováním, „že to nebylo tak
strašné“. Ale jak to bývá pravidlem, najdou
se i tací, kteří nenosí ústenky, nedodržují
karanténu, vyvolávají konflikty a dokonce
nás obviňují z toho, že z lidí taháme akorát
peníze – a to pak zamrzí. Ještě štěstí, že
jich je výrazně méně.
Závěrem bych chtěla všem říct, ať se vyšetření nebojí a dodržují všechna nastavená
pravidla a doporučení lékařů nebo zaměstnanců KHS. V opačném případě si všichni
celou situaci s epidemií zkomplikujeme.
Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ UPOZORŇUJE NA ELEKTRONICKÝ OBJEDNÁVKOVÝ
SYSTÉM PRO TESTY NA KORONAVIRUS
Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje pacienty a samoplátce žádající o test na koronavirus na elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid.
Technologie slouží k objednávání do odběrových center COVID-19 všech pěti nemocnic. Krajská zdravotní, a. s., spustila elektronický systém od 1. října.
Elektronický systém se týká i pacientů s elektronickou žádankou od praktického
lékaře či krajské hygienické stanice. „Zájemce o odběr si tak může po rozkliknutí zvolit nejbližší volný termín. Pokud pacienta na test na SARS-CoV-2 odeslala
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nebo praktický lékař, na vystavení
elektronické žádanky navazuje další nezbytný krok – tím je zadání online objednávky samotným žadatelem o test, a to na uvedeném odkaze v elektronickém
objednávkovém systému Krajské zdravotní, a. s. Za žadatele, který nedisponuje
přístupem k internetovému připojení, může objednávku online provést praktický
lékař,“ upozorňuje náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.,
MUDr. Tomáš Hrubý.
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Krajská zdravotní má nový diagnostický přístroj na
chomutovském oddělení nukleární medicíny

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O NOVÉM PŘÍSTROJI NA ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. - NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.:

Nemocnice Chomutov

Systém Discovery NM 530c představuje v rámci první generace technologie vyšetření objemových parametrů pomocí SPECT
společnosti GE Healthcare a přináší výjimečnou sadu nových funkcí, které předčí nabídku konvenčních SPECT skenerů, čímž
otevírá dveře novým a pokročilým možnostem zobrazovacích postupů v oblasti neinvazivní kardiologie. Systém Discovery NM
530c dosáhl tohoto technologického pokroku díky revoluční konstrukci polovodičové kamery optimalizované pro kardiologii.
Systém Discovery NM 530c je průlomovým produktem společnosti GE díky rychlosti skeneru SPECT, řízení dávek, pracovnímu
postupu a klinickému výkonu.

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) zajistila pro
pacienty, především ze západní části Ústeckého kraje, nový screeningový přístroj
SPECT (jednofotonová emisní výpočetní
tomografie) na Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Chomutov, o. z. Gamakamera pro kardiologická vyšetření byla pořízena na základě veřejné zakázky a nahradila morálně
zastaralý přístroj, jemuž byla ukončena
servisní podpora. KZ moderní zdravotnickou techniku mohla obnovit díky investiční
dotaci Ústeckého kraje.
„Krajská zdravotní v minulých letech provedla zásadní přeměnu zázemí a vybavení
svých oddělení nukleární medicíny v nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově,
která jsou součástí Komplexního onkologického centra KZ. Získala tím nejmodernější pracoviště této specializace v České
republice. Vedení společnosti tak splnilo,
co si předsevzalo – do obou oddělení s výraznou finanční podporou Ústeckého kraje
investovala Krajská zdravotní dohromady
více než 160 milionů korun včetně DPH. Pokud jde o rekonstrukci a modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny,
proběhla ve dvou etapách. První etapa,
kterou jsme završili v roce 2016, přišla na
25 milionů korun, druhá část rekonstrukce
oddělení s dokončením v roce 2018 byla
investicí za 17,8 milionu korun. Celkem
jsme do nukleární medicíny v Chomutově
investovali téměř 43 milionů korun včetně
DPH. Nyní k tomu můžeme připočítat bezmála patnáctimilionovou investici, také
podpořenou Ústeckým krajem, do nového
špičkového přístroje,“ zdůraznil Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva KZ.
„Modernizace nukleární medicíny v chomutovské nemocnice dál pokračuje – obnovou zdravotnické techniky. Poděkování
patří Ústeckému kraji za dlouhodobou
kontinuální finanční investiční podporu,
která umožňuje systematický rozvoj pracovišť a revitalizaci každé z pěti nemocnic,
které Krajská zdravotní spravuje. Že se toto
daří, není samo sebou. Vše stojí mnoho
úsilí a nelehkých kroků. Ing. Jiří Novák,
který stojí od roku 2014 v čele představenstva KZ, absolvoval bezpočet náročných
jednání, aby pro investice zajistil finanční
prostředky. Za to mu patří velké poděkování,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ.
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Vzhledem k nutnosti obnovy gamakamery pro kardiologická vyšetření související s morální zastaralostí a ukončením servisní
podpory byl na základě veřejné zakázky pořízen nový přístroj – systém DISCOVERY NM 530c výrobce GE Healthcare od dodavatele společnosti Stargen EU s.r.o. v pořizovací ceně 14 879 975 Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno investiční dotací
Ústeckého kraje v rámci SOHZ pro rok 2020.

O REKONSTRUKCI A MODERNIZACI ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z., V LETECH 2016 A 2018:
Krajská zdravotní, a. s., zajistila pro modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny značné prostředky. Nákup přístroje Hybridní systém SPECT/CT za 13 847 240 Kč byl podpořen ve výši 85 % z Regionálního operačního programu Severozápad, konkrétně z projektu Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a. s. Ke spoluúčasti ve výši 15 % bylo
využito navýšení základního jmění Krajské zdravotní, a. s., Ústeckým krajem, jediným akcionářem společnosti.
V souvislosti s pořízením přístroje proběhly úpravy nejen potřebných prostor, ale také souvisejících čekáren, komunikačních
a dalších obslužných prostor, vše za 6,43 milionu Kč, z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Úpravy byly dokončeny v březnu
2015 a jejich realizace trvala čtyři měsíce.
Zcela z prostředků Krajské zdravotní, a. s., konkrétně za 2,86 milionu Kč, byla vybudována laboratoř pro přípravu radiofarmak.
Vybavení této laboratoře za 2 miliony Kč nakoupila Krajská zdravotní, a. s., rovněž z vlastních zdrojů. Laboratoře pro přípravu
radiofarmak jsou prostory s deklarovanou třídou čistoty, v nichž je možno připravit léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů
vyšetřovaných na nukleární medicíně.
Celkové investice do nukleární medicíny chomutovské nemocnice v I. etapě její rekonstrukce přesáhly 25 milionů korun vč. DPH.
Investiční záměr pro II. etapu modernizace byl vyvolán v souvislosti s rozšířením přístrojového vybavení a poskytovaných služeb
oddělení, vše v návaznosti na již uskutečněnou I. etapu, ve které byl umístěn přístroj SPECT/CT.

Vyšetřovna SPECT. Sanitář a technik Tomáš Kopecký

Rozšíření provozu navazovalo na již fungující provoz stávající vyšetřovny SPECT/CT. Do rekonstruovaných prostor II. části jsou
nově umístěny další diagnostické přístroje - přístroj SPECT GE DISCOVERY pořízený za 11 milionů Kč včetně DPH (investice má
být podpořena Ústeckým krajem – SOHZ 2018), a starší přístroje - gamakamera Cardio C a planární kamera MB 9200.
Dále zde jsou nově zřízeny místnosti ovladoven těchto diagnostických přístrojů, pracovna pro technika oddělení, čekárna pro
nenaaplikované pacienty a hygienická smyčka pro personál. S těmito úpravami rovněž souvisí úprava veškerých instalací – rozvodů vody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky. Plánovaný účel užívání a provoz doplňuje provoz oddělení
nukleární medicíny ve 4. NP a 1. NP.
Celkové investiční náklady činí 6,8 milionu Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky. Termín dokončení dle smlouvy byl 14. 5. 2018. Zhotovitelem je společnost RRR, s. r. o. Investice byla podpořena Ústeckým krajem (SOHZ 2017).
Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., téměř 43 milionů korun vč. DPH:
stavební práce – 18 090 000 Kč včetně DPH, pořízení přístrojů – 24 847 240 Kč včetně DPH
Do Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí, bylo investováno více než 117 milionů Kč včetně DPH: stavební práce – 19 380 993 Kč včetně DPH, pořízení přístrojů – 97 763 642 Kč včetně DPH (v tom PET/CT
za 68 423 806 Kč včetně DPH)
Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a. s., 160 144 635 Kč vč. DPH.
Investice byla podpořena Ústeckým krajem
Ovladovna SPECT. Všeobecná sestra Bc. Jarmila Roučková

„Ve spektru vyšetření, které nukleární medicína pro další medicínské obory připravuje, je gamakamera jedním ze základních
přístrojů. Děkuji vedení Krajské zdravotní a Ústeckého kraje za zajištění obnovy
zdravotnické techniky, která patří v současnosti, pokud jde o parametry, k nejmodernějším zařízením na světě a je druhá instalovaná v České republice. Přístroj i umožní
snížit radiační dávku z vyšetření,“ přiblížil
MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení
nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s.

– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Chomutov, o. z.
Nukleární medicína je lékařský obor, který
slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie,
která je založena na anatomii, nukleární
medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových
funkcích či metabolizmu.

PODĚKOVÁNÍ INTERNÍMU ODDĚLENÍ V NEMOCNICI CHOMUTOV
Dovolte mi, abych jménem pacienta, který byl hospitalizován ve dnech 8. 9. až 14. 9. 2020, poděkoval sloužícímu personálu
interního oddělení v chomutovské nemocnici.
Pacient byl převezen do nemocnice brzy ráno s náhlou dušností a bolestí zad. Již v 7.00 telefonoval, že má za sebou sérii
vyšetření a dostal léky na bolest. V 9.00 ležel na lůžku AAJ s konečnou diagnózou - plicní embolií. Rychlost diagnostikování
a schopnost vysvětlit zprvu nepříliš spolupracujícímu pacientovi vážnost situace a nutnost hospitalizace svědčí jak o vysoké
úrovni medicínské odbornosti, tak o terapeutických schopnostech chomutovských internistů.
Poděkování patří nepřímo také všem pracovníkům, kteří řídí projekty na financování vybavení, bez kterého by moderní medicína byla slepá. Do blízké budoucnosti přeji Krajské zdravotní ještě více medicínských poznatků, ještě více přístrojů a ještě více
příběhů se šťastným koncem.
S pozdravem, Martin Kozakovič

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

www.kzcr.eu
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Primářka onkologického oddělení MUDr. Martina Chodacká
získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019

Krajská zdravotní

Primářka onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s., ústecké Masarykovy nemocnice a v chomutovské nemocnice získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019
ve zdravotní a sociální oblasti. Prestižní ocenění primářka převzala z rukou hejtmana
Oldřicha Bubeníčka ve středu 23. září 2020 v reprezentativních prostorách Severočeské
vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Statutárního města Ústí
nad Labem.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
s primářkou MUDr. Martinou Chodackou.
Foto: Ústecký kraj

„Jsem rád, že jsem i letos mohl ocenit další významné osobnosti, které se v různých
oblastech zasazují o rozvoj i propagaci
Ústeckého kraje. Věřte mi, že je to činnost
záslužná a obdivuhodná. Proto si právem
zaslouží naši úctu,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„Práce paní primářky MUDr. Martiny Chodacké si velmi vážím a k získání ceny jí
blahopřeji. Zároveň jí musím poděkovat
za péči a úsilí, s nimiž odvádí svou práci.
Jsem rád, že je dalším z řady lékařů Krajské zdravotní oceněných v minulých letech Cenou hejtmana Ústeckého kraje.
V minulých ročnících ji obdržel přednosta

Prestižní ocenění převzala MUDr. Martina
Chodacká v Severočeské vědecké knihovně.
Foto: Ústecký kraj

neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., následován přednostou
kliniky urologie a robotické chirurgie
MUDr. Janem Schramlem, Ph.D., MUDr.
Janou Bednářovou, primářkou emergency a MUDr. Karlem Slámou, dlouholetým
primářem oddělení ORL a chirurgie hlavy
a krku a MUDr. Pavlem Dlouhým, primářem infekčního oddělení, všichni z ústecké
Masarykovy nemocnice,“ uvedl předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák.
„Velmi mě těší, že zaměstnanci společnosti Krajská zdravotní často bývají oceněni za
mimořádné zásluhy pro Ústecký kraj. Paní

primářce MUDr. Martině Chodacké gratuluji a jsem přesvědčen, že určitě nebude
posledním laureátem Ceny hejtmana z řad
zdravotníků společnosti, která je zásadní
mezi poskytovateli zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ připojil se ke gratulaci Ing. Petr
Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní,
a. s.
„Cena hejtmana pro mě znamená hodně.
Osobně ji vnímám jako ocenění své dlouholeté práce v onkologii, kdy se podařilo
po sloučení ústeckého a chomutovského
onkologického pracoviště letos obhájit
statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro pacienty Ústeckého kraje.
Jsem moc ráda, že jsem ocenění dostala
a moc si toho vážím,“ uvedla k ocenění
MUDr. Martina Chodacká.
Zachování péče o onkologické pacienty
v Ústeckém kraji, a to v plném rozsahu,
tedy včetně zachování plnohodnotné onkologické péče v chomutovské nemocnici, je jedním z nejvýznamnějších projektů
Krajské zdravotní, a. s., které se podařilo
získat statut Centra vysoce specializované
onkologické péče pro dospělé - s místem
v Ústí nad Labem V Podhájí a v Chomutově,
na dobu do 31. 12. 2025.
Cena hejtmana vyznamenává vynikající
občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské
a jiné výjimečné činy. Uděluje se v pěti kategoriích. Laureáti obdrželi od Ústeckého
kraje také odměnu ve výši 50 000 Kč.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Primář infekčního oddělení získal zlatou medaili za osvětu

Masarykova nemocnice

Český červený kříž (ČČK) předal medaile
oceněným za pomoc při epidemii onemocnění COVID-19 na jaře letošního roku. Devět lidí získalo zlatou medaili, jednadvacet
obdrželo stříbrnou a zbytek mosaznou.
Mezi stovkou vyznamenaných je i primář
Infekčního oddělení Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., MUDr. Pavel Dlouhý.
Primář MUDr. Pavel Dlouhý, který získal
zlatou medaili za šíření osvěty, je podle
ČČK autorem první souhrnné publikace
o onemocnění COVID-19 v ČR. „Vnímám
to jako ocenění celého našeho kolektivu.
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Strávili jsme tady velmi intenzivní měsíce,
kolektiv to stmelilo. Je úžasné mít na oddělení 100 lidí, kteří se semkli a táhli za
jeden provaz,“ uvedl MUDr. Pavel Dlouhý.
Medaile vyrobila a věnovala Českému červenému kříži Česká mincovna, a. s. Na líci
mají slovo „děkujeme“ v několika světových jazycích. Na rubu je portrét patronky
moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové, od jejíhož narození letos uplynulo 200 let,
a symbol Červeného kříže.
Primář MUDr. Pavel Dlouhý

CENTRA UVEDENÁ VE VĚSTNÍKU MZČR
MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z.
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče
pro dospělé
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče
pro děti
• Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
• Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti
onkogynekologie
• Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče
• Centrum vysoce specializované onkologické péče pro
dospělé - KOC
• Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro
děti, které nedisponuje transplantační jednotkou
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
• Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
• Centrum vysoce specializované onkourologické péče
• Centrum vysoce specializované komplexní péče pro léčbu
dětského diabetu

Centra specializované péče:
Centrum biologické léčby pro
obor revmatologie
Nemocnice Most

NEMOCNICE DĚČÍN, O. Z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

NEMOCNICE TEPLICE, O. Z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
• Centrum vysoce specializované péče pro roztroušenou
sklerózu a neuromyelitis optica

NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

NEMOCNICE MOST, O. Z.
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

SCREENINGOVÁ CENTRA
MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z.
• Oddělení centrální endoskopie – provádění screeningu
nádorů kolorekta

NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z.
• Mamodiagnostické centrum - provádění mamárního screeningu

NEMOCNICE MOST, O. Z.
• Oddělení centrální endoskopie - provádění screeningu nádorů
kolorekta

CENTRA NEUVEDENÁ VE VĚSTNÍKU
MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum s rozšířenou hematologickou péčí pro dospělé
Centrum pro léčbu hemofilie pro dospělé
Makulární centrum
Kardiocentrum
Traumatologicko – ortopedické centrum
Artroskopické centrum
Biomedicínské centrum
Centrum robotické chirurgie
HIV centrum
Centrum pro biologickou léčbu revmatických chorob
Centra biologické léčby pro děti s revmatickými chorobami
Centrum pro léčbu těžkého astmatu

NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z.
• Centrum biologické léčby kožních chorob

NEMOCNICE MOST, O. Z.
• Centrum biologické léčby pro obor revmatologie

Vedoucí centra MUDr. Ivana Malecká

Centrum pro biologickou léčbu revmatologických chorob funguje už řadu let v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. V květnu letošního roku k němu
přibylo obdobné centrum v Nemocnici Most, o. z. Centrum biologické léčby pro obor revmatologie vede v mostecké nemocnici
MUDr. Ivana Malecká.
„V posledních letech přibývají nové preparáty používané při biologické terapii a zejména se rozšiřují indikace této léčby u pacientů, kteří spadají do péče revmatologa. Proto je nutné mít dobře dostupnou možnost takovou léčbu našim pacientům zajistit,“
říká MUDr. Ivana Malecká.
Biologická léčba je určená pacientům se závažným průběhem
vybraných onemocnění, u nichž je nedostatečný efekt terapie
konvenčními chorobu modifikujícími léky. „V současné době
jsme již léčbu prvních pacientů zahájili a další pacienty budeme k terapii indikovat dle jejich zdravotního stavu,“ uvádí vedoucí Centra biologické léčby pro obor revmatologie v mostecké
nemocnici.
Pacienti, kteří jsou v mostecké nemocnici k biologické terapii
indikováni, jsou většinou již léčeni v místní revmatologické ambulanci, kam dojíždějí z různých míst (nejen) Ústeckého kraje.
„Zřízením našeho centra chceme usnadnit dostupnost této specializované péče zejména pacientům z jihozápadní části našeho
kraje, ale dle potřeby revmatologů z ambulancí, kde nemají možnost indikovat biologickou léčbu, je po dohodě možné převzít
do naší péče i pacienty z jiných lokalit. Snažíme se poskytovat
dle možností léčbu v co nejširším rozsahu a pokračovat v udržení i rozvoji oboru revmatologie, který má v Mostě dlouholetou
tradici,“ dodává MUDr. Ivana Malecká.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Centrum pro biologickou léčbu revmatických
chorob, které v ústecké Masarykově nemocnici vede
MUDr. Zdeňka Burianová, představíme v dalším
vydání časopisu Infolisty.

redakce Infolistů

www.kzcr.eu
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Zdravotníci byli odměněni v souvislosti s onemocněním
COVID-19. Patnácti miliony korun přispěl Ústecký kraj

Informace z jednání představenstva společnosti
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., projednalo dne 29. září 2020 předložené informace o aktuálním
stavu přípravy dostaveb nemocnic Krajské zdravotní, a. s., a o průběhu veřejných zakázek s názvem
„Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění
kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“ a „Nový pavilon Emergency, COS, včetně JIP a nadzemní spojovací
koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.“.
Členové představenstva projednali také informaci 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 Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní

Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ

Na programu jednání byla mimo jiné i aktuální informace k dotačnímu programu Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“. Členové představenstva projednali také řadu investičních zakázek včetně indikativního plánu na další období.
Tématem jednání byla i řada veřejných zakázek včetně těch z dotačního programu IROP pro zvýšení kvality návazné péče. Mezi
dalšími projednávanými tématy nechyběly výsledky hospodaření společnosti k 31. 8. 2020, představenstvo také schválilo aktualizaci finančního a investičního plánu pro rok 2020 včetně plánu příjmů a výdajů. 
redakce Infolistů

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ ZÍSKALA ZÁSLUŽNOU MEDAILI ÚSTECKÉHO KRAJE
Hejtman Oldřich Bubeníček udělil Záslužnou medaili Ústeckého kraje společnosti Krajská zdravotní, a. s. (KZ), nejen za dlouhodobou spolupráci, ale také za práci zaměstnanců nemocnic v období pandemie. Medaili a pamětní list za KZ převzal generální
ředitel společnosti Petr Fiala.
Hejtman Bubeníček si velmi váží dlouholeté vzájemné spolupráce s Krajskou zdravotní, a. s. „Pro celý kraj je společnost Krajská
zdravotní výkladní skříní regionálního zdravotnictví,“ uvedl při ocenění hejtman Bubeníček.
KZ si zasloužila ocenění zejména za zajištění dostupné, vysoce profesionální zdravotní péče, včetně řešení akutních stavů
v systému centrové péče pro obyvatele Ústeckého kraje. Nemocnice KZ v období pandemie koronaviru plnily a plní svou nezastupitelnou úlohu a významně se podílejí v boji proti šíření onemocnění SARS-CoV-2. Navrhované ocenění je tak vyjádření úcty
všem lékařům, zdravotníkům a představitelům Krajské zdravotní, a. s., za dosavadní vzájemnou spolupráci.  redakce Infolistů

Poděkování vrchní sestře infekčního oddělení

Masarykova nemocnice

Kolektiv zaměstnanců infekčního oddělení
by touto cestou chtěl poděkovat své vrchní
sestře, paní Mgr. Ladě Merunkové, za její
nasazení v době coronavirové pandemie.

Již před coronavirovou pandemií jsme byli
citelně personálně oslabení a nevěděli jsme, jak to celé zvládneme. Ale naše
vrchní dokázala spolu s jinými odděleními
zajistit výpomoc nejen sesterskou, ale taky
zorganizovala tým mediků, kteří všichni
byli velká pomoc, pro nás všechny.

Začátky pro nás všechny nebyly vůbec jednoduché. Bylo nutné se velmi rychle zorientovat v nastalé situaci, což znamenalo
velké množství nových postupů a epidemiologických opatření. Od začátku s námi
byla téměř nepretržitě, spolu s panem primářem MUDr. Pavlem Dlouhým.
Bylo potřeba rychle reagovat na přicházející pokyny, a tyto ihned uvést do praxe.
Mnoho sobot a nedělí neměla volno, stále
vedla náš infektologický tým, starala se,
abychom měli dostatek ochranných pomůcek. Učila nás, jak se správně oblékat do
skafandru a jak správně používat ostatní
ochranné pomůcky, proškolovala nás při
práci s novým přístrojem, kterým testujeme velmi akutní případy na PCR covid.

10

Mgr. Lada Merunková (uprostřed)

Byly to pro nás velmi těžké služby, často
jsme řešili vypjaté situace, chodili jsme
domů vyčerpaní, nejen fyzicky ale psychicky. Ale v jednom jsme měli jistotu. Že tu
pro nás naše vrchní je a kdykoliv můžeme
přijít, zeptat se, svěřit se nebo vyřešit to, co
je zrovna potřeba. Pravda...když se nás asi
po sté ptá, jestli máme ten skafandr dobře zapnutý a respirátor těsní a jestli nám
náhodou nechybí na obličeji štít, tak už se
jen usmíváme a odpovíme „ano mami“. Za
toto všechno, za starostlivost a péči děkují
všichni z infekce!
Kolektiv Infekčního oddělení

www.kzcr.eu

Celkem 15 miliony korun z projektu
„Odměňování zdravotnických pracovníků při řešení mimořádných opatření
souvisejících s COVID-19“ byli lékaři, sestry, sanitáři a další pracovníci
v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.,
odměněni v měsíci dubnu a květnu
v souvislosti s poskytováním vysoce rizikové zdravotní péče pacientům
s onemocněním COVID-19.
„Uvedenou částku obdržela Krajská
zdravotní, a. s., z Fondu Ústeckého kraje poté, co Zastupitelstvo Ústeckého
kraje na svém jednání dne 20. dubna

2020 schválilo požadavek na finanční prostředky pro navýšení osobních
nákladů v souvislosti s odměňováním zdravotnických pracovníků v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.,“
uvedla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová.
Hejtman Oldřich Bubeníček na prohlídce odběrového
místa v Nemocnici Teplice v březnu letošního roku.
Foto: Ústecký kraj

redakce Infolistů

Zaměstnancům vyplatíme mimořádné odměny z dotačního
programu ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemií

Krajská zdravotní

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vyplatí odměny z dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti
s epidemií COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) schválilo celkem 312 žádostí o dotaci nebo příspěvek zřizovatele v souhrnné výši přibližně 11,5 miliardy Kč. Dotace a příspěvek zřizovatele jsou určeny na mimořádné odměny zaměstnancům, kteří v období od 1. března 2020 do 31. května 2020 působili v zařízeních lůžkové
péče. Dotace a příspěvek zřizovatele se poskytuje ke mzdě nebo platu jako odměna za
práci, během které byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy COVID-19.

mimořádné odměny ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého
osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti
šíření nákazy COVID-19.

O podání žádosti o poskytnutí dotace
v rámci dotačního programu MZ ČR s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče
v souvislosti s epidemií COVID-19“ v celkové výši 524 221 839, 15 Kč, tj. v maximální
výši alokované pro KZ, rozhodlo představenstvo společnosti dne 28. srpna 2020.
O poskytnutí státní dotace pro Krajskou
zdravotní, a. s., v plné výši rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR 5. října 2020.
Zaměstnancům KZ odměny vyplatí v nejbližším možném výplatním termínu.

Výměr odměny probíhá na základě počtu
odpracovaných hodin v daném období,
a to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr do výše jejich úvazku,
tak u osob pracujících prostřednictvím
DPČ/DPP. Na mimořádnou odměnu mají
nárok také zaměstnanci, kteří v daném
období pracovali u poskytovatele lůžkové
péče, ale pracovní poměr nebo dohodu již
ukončili. Stejné podmínky mají také všechny přímo řízené organizace MZ ČR, které
obdrží finanční prostředky na odměny prostřednictvím příspěvků zřizovatele.

„Personál našich nemocnic předvedl v průběhu první vlny pandemie v ČR obdivuhodnou ukázkovou profesionalitu a vysoké
nasazení. Proto chci všem našich zdravotníkům v čele s těmi v první linii upřímně
poděkovat za profesionalitu a nasazení při
jejich práci,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
„Vedení Krajské zdravotní považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité.
Finanční plán zahrnuje významné navýšení

mezd pro rok 2020, které činí celkem 330
milionů Kč a přináší navýšení osobních
nákladů o 7,3 %. V návaznosti na ně získali všichni zaměstnanci od 1. 4. 2020
navýšení tarifní mzdy o 1 500 Kč měsíčně.
V době koronavirové krize vedení společnosti uvolnilo významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii.
Děkujeme všem zdravotníkům, kteří při
boji s nemocí COVID-19 odvedli obrovský
kus práce,“ dodal generální ředitel krajské
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
Dotační řízení Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Dotační
program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s
epidemií COVID-19“ bylo vyhlášeno dne
5. 8. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 809 z jednání vlády dne 27. 7. 2020.
Dotační program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům
v pracovním poměru jako zvláštní ocenění
státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu

Základ pro výši odměny je 25 000 Kč za
1 měsíc při úvazku 1,0 pro všechny zdravotnické pracovníky, pro ostatní zaměstnance je základ pro výši odměny 10 000 Kč
za 1 měsíc při úvazku 1,0. Každému zdravotnickému pracovníkovi vyplatí KZ částku
75 000 Kč, každému nezdravotnickému
pracovníkovi 30 000 Kč, za uznatelné odpracované hodiny v období 1. 3. 2020
– 31. 5. 2020.
redakce Infolistů

11

10/20

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

Používání 3D technologie a záznamů v Krajské zdravotní

Masarykova nemocnice

Když se podíváme do historie, 3D technologie a práce spojené se zpracováním 3D obrazu, které začaly být v naší nemocnici aktuální se vznikem Centra robotické chirurgie
a pořízením operačního robota Da Vinci S-HD.

a neurochirurgickou operaci Vestibular
schwannoma do Tajvanského Nantou, kterou prováděl prof. MUDr. Martin Sameš,
CSc.
Právě na návrh profesora Sameše jsme
úspěšně podali žádost o grantovou
podporu.

Mgr. Marek Jelínek, Ph.D., vedle RIGu 1. generace před laboratoří chůze na FZS UJEP

Po několikaleté úspěšné spolupráci se
sdružením Cesnet, z. s. p. o., v oblasti
přímých přenosů z operačních sálu se objevila nová výzva – přenášet 3D obraz do
míst odborných konferencí přes Internet.
CESNET v té době měl s přenosy zkušenosti a vyvíjel proto zařízení pro nízkolatenční
přenos a streamování videa. Přenos 3D videa po internetu byl v té době jen výjimečnou záležitostí několika laboratoří ve světě, a tak zdroj 3D signálů z robota Da Vinci
byl výzvou pro výzkumný tým Ing. Svena
Ubika, Ph.D.
Z iniciativy Ing. Jiřího Navrátila, CSc., vedoucího oddělení podpory vědy a výzkumu
došlo k dohodě o spolupráci mezi CESNETEM a Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z.
(MNUL). Spolupráce probíhala velmi dynamicky, a po několika týdnech došlo k prvnímu úspěšnému internímu testu přenosu
Ústí – Praha (červen 2010) a následně
pak veřejného přenosu na Mezinárodním

kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie v Brně. Větší výzvou bylo pozvání
na konferenci APAN (Asian Pacific Advanced Network) v Honkongu v únoru 2011.
Ze začátku to znělo šíleně, ale specialisté
Cesnetu vytvořili ve spolupráci s dalšími
akademickými sítěmi NetherLight (NL),
StarLight (USA), Canarie (Kanada), Kreonet
(J. Korea), přímé spojení mezi MNUL a Honkongem v délce 17 800 km pomocí optických vláken s kapacitou 10 Gbps, a to se
zpožděním signálu pouhých 350 ms.
3D éra v MNUL byla zahájena robotickou
operací přednosty MUDr. Jana Schramla,
Ph.D. Více než 200 účastníků medicínské sekce konference APAN vidělo nejen
3D obraz z robota v MNUL, ale i současný komentář operatéra, který vysvětloval,
co dělá a nakonec odpovídal na otázky
z pléna. Pokračováním úspěšné éry přenosů byly přenosy v rozlišení 4K, resekce ledviny do amerického Denveru, kterou prováděl MUDr. Marek Broul, Ph.D.,

Vedení grantu se ujal prim. MUDr. Pavel
Maršálek, protože díky spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) je zde
možnost využít záznamy pro výuku. Budoucí fyzioterapeuti uvidí, co se dělo s pacientem před jeho příchodem, třeba jak se
které operační výkony provádějí a které
svalové skupiny byly narušeny skalpelem
operatéra. Před operačním výkonem pacient prochází, a to i doslova, specializovanou laboratoří chůze na FZS UJEP pod
vedením Mgr. Marka Jelínka Ph.D., kde je
monitorován stav před výkonem a porovnán se stavem po ukončení léčby.
Úkolem grantu byl nákup technického zařízení a pořízení deseti 3D záznamů použitelných pro výuku.
Grant byl splněn. Bylo pořízeno 12 záznamů, které budou používany k výuce. V budoucnu budou pořizovány další záznamy
podle požadavků vyučujících. Velký potenciál našeho technického řešení vidíme
v rozšíření oborů. Předpokládáme možné
využití pro robotickou chirurgii, 3D laparoskopii nebo neurochirurgii, kde se používají 3D mikroskopy. Pokud se nám brzy
podaří vyřešit I živý 3D střih, budeme v případech přímého přenosu přenášet kromě
3D obrazu z přístroje i dění na sále ve 3D.
Pro vlastní technickou realizaci jsem oslovil pana Jana Buriánka z firmy AVMedia,
což je uznávaný stereographer a 3D expert v ČR, který ochotně poskytnul spoustu užitečných rad a podnětů podložených
vlastními praktickými zkušenostmi, hlavně
se stavbou kamerového RIGu, což je zařízení nesoucí kamery a příslušenství pro 3D

natáčení včetně monitoru, který je současně záznamovým zařízením. Nejprve jsme
byli opravdu vyděšeni, protože se na první pohled zdál rozpočet grantu naprosto
nedostatečný. Stejně tak jsme se museli
začít zajímat o nám dosud naprosto neznámé obory. Například pořídit „polopropustné zrcadlo“ do kamerového RIGu daných
rozměrů a parametrů se ukázalo prakticky
nemožné. Dokonce po prvním oslovení Výzkumného centra speciální optiky TOPTEC
pod Ústavem fyziky plazmatu Akademie
věd ČR nám bylo sděleno, že ho nejsou
schopni vyrobit v požadovaných parametrech, a to i s ohledem na nedosažitelnou
cenu. Ale oddělení „Depozice tenkých vrstev“ pod vedením Ing. Jana Václavíka nám
vyšlo maximálně vstříc, zakoupili kvalitní
polopropustné zrcadlo v USA u tradičního
výrobce a naformátovali ho na požadovanou velikost. Byl to jediný možný způsob
jak ho získat. Zrcadlo bylo objednáno, jen
doba dodání vycházela později a bylo nutné začít natáčet.

www.kzcr.eu

Nový zrcadlový RIG – zepředu

Vše je funkční a použitelné, jen zatím ne
moc mobilní. Do budoucna musíme vyřešit s panem Buriánkem úpravu firmware
„spodní” kamery, co snímá odražený obraz, aby byl na výstupu kamery obraz zrcadlově převrácený a pouze stranově posunutý oproti kameře „za zrcadlem“. Potom
se tento set stane mobilní s možností
provozu i na akumulátor. V současnosti
musíme obraz zrcadlit pomocí videorežie,
což komplikuje 3D natáčení v jiné než Masarykově nemocnici.
Ve stávajícím zařízení je možné pořizovat
záznamy 3D, každé oko samostatně až do
rozlišení 4K nebo v jednom souboru typu
„Side by Side“ do rozlišení FullHD. Side
by Side v rozlišení 4K možno zatím pouze
postprodukčně. Zatím ve stavu předběžných dohod s CESNETem je možnost využít

Nový zrcadlový RIG – zezadu

technologii Ultragrid k úpravě výstupních
signálů z kamer, možnost zrcadlení a skládání výstupního formátu obrazu až do
možnosti plného 4K formátu. Technologii
Ultragrid vyvíjí CESNET/MUNI v Brně.
Jsme vybaveni a připraveni spolupracovat
s UJEP, která již v areálu MNUL staví novou budovu FZS, kde je plánována i plně
vybavená 3D učebna. Věříme, že výsledky
našeho grantu budou aktivně využívány
k výuce.
Pavel Pečiva
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

Grant reg. č. IGA-KZ-2016-2-3 byl
podpořen z Interní grantové podpory
Krajské zdravotní, a. s.

Natáčet se tedy začalo se sice funkčním
RIGem „první generace“ v uspořádání Side
by Side, který má určitá technická omezení. Lidské oči jsou od sebe vzdáleny cca
6,5 cm, čehož mechanicky u použitých kamer nešlo dosáhnout. To v pricipu nevadí,
ale prodlužuje se minimální vzdálenost
kamer a snímaného objektu. V našem případě minimální vzdálenost musela být cca
4 – 4,5 metru. I při použití zrcadlového
RIGu se při malé vzdálenosti snímaného
objektu zmenšuje vzdálenost os objektivů i
výrazně pod 6,5 cm, aby byl výsledný obraz
příjemný pro diváka. A to se bavíme o tvorbě pro „malé úhlopříčky“, pro velké projekce (IMAX apod.) jsou ty podmínky daleko
přísnější. Malé tolerance, které 3D televize
nebo malý projektor zvládne, velká projekce, třeba v kině, neodpustí.
Vlastní konstrukce kamerového RIGu proběhla výhradně svépomocí, od návrhu,
měření, řezání profilů, broušení, vrtání,
řezání závitů, lakování, lepení a montáže.
Finální výrobek vidíte na fotografiích.

Ukázka posunu záběrů kamer při stereoskopickém pohledu na část kyčelního implantátu
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RIG 1. generace připravený k natáčení

Snímek z laboratoře chůze FZS UJEP
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Nové syntetické drogy
Pojem nové syntetické drogy (NSD) nebo taky legal highs, designer drugs, research chemicals, party drugs, dance drugs, ecstasy-like substances, herbal highs/herbal ecstasy
je označením pro širokou skupinu látek, se kterými se v poslední době často setkáváme na drogové scéně. Důvodem je snaha ilegálních výrobců obejít stávající legislativu
a vyrobit psychoaktivní látku, která dosud nefiguruje na seznamu ilegálních substancí.
Dalším a neméně důležitým faktorem rostoucí popularity NSD je ochota mladých lidí vyhledávat a zažívat stále nové zážitky, popř. psychedelické zkušenosti. Jde o pestrou škálu
látek s různým účinkem. Patří sem látky stimulující, euforizující i sedativní. V některých
případech se jedná o halucinogenní látky, které jsou vydávány za LSD.
VÝROBA A PRODEJ:
Syntetických drog jsou desítky a vznikají
stále nové. Nejčastěji jsou k výrobě těchto
drog zneužívána legální léčiva nebo volně dostupné chemické látky, o kterých je
známo, že ovlivňují smyslové vnímání člověka. Odtud označení designer drugs, kdy
výrobci pozmění chemickou strukturu již
zakázaných psychoaktivních látek a vznikne jiná droga s podobným účinkem. Tyto
drogy jsou vyráběny v účelově zaměřených
laboratořích a jsou „designovány“ tak, že
konečný produkt nespadá pod zakázané
látky. Většina nových syntetických substancí se nyní vyrábí na zakázku v Číně.
Na trhu se pak objevují pod různými názvy
např.: Benzo-Fury, EL Magico, Ex, apod.
Tyto názvy však nic neříkají o chemickém
složení těchto drog a mnohdy jej neznají
ani samotní prodejci. Z tohoto důvodu je
jejich užití velmi riskantní.
NSD jsou často prodávány jako přísady
do koupele, rostlinná hnojiva, vykuřovací
směsi. Mnohé opatřené nálepkou: „not for
human consumption“. Distribuovány jsou
zejména ve formě prášku, tablety či kapsle.
HLAVNÍ RIZIKA:
Termín „legal highs“ odkazuje na to, že se
jedná o látku legální. Konzument si ji kupuje legálně v kamenném obchodě nebo
volně na internetu. Z důvodu neověřených
účinků, nejasného složení, koncentrace
účinné látky jsou konzumenti NSD tzv.
pokusníky se všemi riziky. Taktéž nejsou
známa dlouhodobá rizika užívání.
Většina informací o účincích těchto látek je
dostupná pouze ze sdělení experimentátorů, kteří své zkušenosti prezentují např.
prostřednictvím internetu, nebo z případů,
kdy byl intoxikovaný jedinec hospitalizován v souvislosti s užitím některé z těchto
látek.
Uživatelé nových syntetických drog své
užívání obvykle nechápou jako závažnější
problém a jen zřídka vyhledávají odbornou pomoc. Zdravotní důsledky užívání
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nových syntetických drog, vyvolané jak přímo jejich účinky, tak především záměnou
jednotlivých substancí či jejich kombinací
s dalšími látkami (včetně alkoholu), přitom
mohou být velmi závažné.
Nové syntetické drogy můžeme rozdělit
podle struktury do tří skupin, které jsou
odvozené od fenylethylaminů, tryptaminů,
piperazinů a do samostatné skupiny syntetických kanabinoidů.
FENYLETHYLAMIN, někdy zvaný hormon
lásky, se řadí mezi přírodní látky vyskytující se v lidském mozku, kde je vylučován
septem limbického systému. Zastává funkci neurotransmiteru a neuromodulátoru.
Ve větším množství se vyskytuje i v řadě
rostlin či potravinách. Sám o sobě není
psychotropně aktivní, ale jeho deriváty se
řadí do nejširší skupiny látek s rozmanitým
spektrem účinků. Bylo popsáno přes 200
různých derivátů, z nichž většina má vliv na
psychické funkce člověka. Do této skupiny
patří látky s entaktogenním (navozujícím
výraznou euforii, pocity štěstí a lásky, potřebu lidské blízkosti, doteku a sdílnosti),
stimulačním či halucinogenním účinkem.
Jedna z nejznámějších a nejrozšířenějších látek odvozená od fenylethylaminu je
mefedron. Jedná se o syntetickou látku založenou na kathinonech obsažených ve východoafrické rostlině kata jedlá. Má stimulační a entaktogenní účinky. Vyskytuje se
ve formě kapslí, tablet či bílého prášku. Její
pouliční název zní Mňau Mňau, Mef, Dron

Nemocnice Most
nebo MCAT. V České republice je mefedron
často užíván pro svou nižší cenu jako náhražka pervitinu. Do skupiny nových drog
odvozených od fenylethylaminu lze zařadit
dále také DOB, MBDB nebo 2-CB.
TRYPTAMIN je látka sama o sobě tělu
vlastní. Vyskytuje se v mozku savců a plní
také funkci neurotransmiteru. Syntetické
deriváty tryptaminu tvoří druhou velkou
skupinu látek s psychotropními a většinou halucinogenními účinky. Nejznámějšími představiteli této skupiny jsou psilocin (a jeho fosfátová sůl psilocybin), LSD
a DMT. Další známé látky z této skupiny
jsou: 5-MeO-DMT, AMT, DIPT.
Další skupinou jsou PIPERAZINY. V čisté
formě nejsou psychoaktivní a některé jejich deriváty jsou dlouhodobě využívány
v humánní medicíně. Jsou obsaženy např.
v antihistaminicích, antidepresivech či
v lécích na erekční dysfunkci. Mnoho látek
odvozených od piperazinů má psychotropní účinky, nejčastěji entaktogenní a stimulační. V poslední době byly zachyceny
na drogové scéně jako náhražka MDMA
(známé jako extáze). Čtyři nejznámější látky z této skupiny jsou: TFMPP, BZP, mCPP,
MeOPP.
Poslední skupinou nových syntetických
drog jsou SYNTETICKÉ KANABINOIDY. Tyto
látky jsou řazeny do chemických skupin
naftoylindolů (JWH sloučeniny), fenylacetylindolů (JWH 250; JWH 203), cykloheylfenolů (CP sloučeniny) a tzv. klasických,
avšak synteticky vyrobených kanabinoidů.
V čistém stavu se jedná buď o pevné látky,
nebo oleje, které se aplikují na rostlinný
nosič a následně inhalují. Zpravidla se jedná o výrobky, které se označují jako směs
exotického koření či bylinné směsi a jsou
prodávány pod názvem SPICE či SCOPE.
Syntetické kanabinoidy jsou funkčně podobné THC a prvotně byly vyvinuty jako
činidla pro léčbu bolesti.
Literatura:
1. EMCDDA: Evropská zpráva o drogách,
2015
2. Nové syntetické drogy: Charakteristika
a hlavní rizika, Úřad vlády ČR 2004
3. Weaver, M. F., Hopper, J. A., & Gunderson, E. W.: Designer drugs 2015: assessment and management. Addict Sci. Clin.
Pract., 10, 8., 2015
Ing. Adéla Bačáková
Oddělení laboratorního komplementu
Nemocnice Most, o. z.
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Setkání otorinolaryngologů se konalo již po sedmadvacáté

Masarykova nemocnice

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., uspořádala na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 11. září 2020
v pořadí již 27. odbornou nadregionální konferenci „Slámův ORL den“. Akce se uskutečnila pod záštitou České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku a Ing. Petra Fialy,
generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Petr Fiala

Slámův ORL den na výletním zámečku Větruše

Čestnými
hosty
konference
byli
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Kliniky ORL a chirurgie
hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., současný přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FNM a prof. MUDr. Viktor
Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky

MUDr. Karel
Sláma, Ph.D.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
V září 2017 byla z oddělení ustavena Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty
zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kterou
vede přednosta MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

„Již třetí dekáda konání významné akce dokazuje kvalitu této konference. Připomenu
také, že klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
v ústecké nemocnici Krajské zdravotní má
prvenství v robotické chirurgii v České republice. Musím zmínit i dlouholetou spolupráci naší ústecké ORL kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice v Motole, která je inspirační
pro ještě větší spolupráci mezi pracovišti
ORL v nemocnicích Krajské zdravotní. Za ni
a úspěchy v tomto oboru, které pomáhají
pacientům v Ústeckém kraji, děkuji,“ uvedl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
„Sedmadvacátého ročníku konference se
zúčastnilo bezmála 100 odborníků z celé
České republiky. Všem přednášejícím děkuji za vysokou úroveň příspěvků a ostatním kolegům za velký zájem o toto tradiční
setkání,“ řekl MUDr. Karel Sláma, Ph.D.,
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy
a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl odborným garantem
konference.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

V areálu nemocnice roste budova Fakulty zdravotnických studií
Masarykova nemocnice

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
(UJEP) má s ústeckou Masarykovou nemocnicí nadstandardně dobrou spolupráci. Probíhá de facto od založení Ústavu
zdravotnických studií (dnes Fakulty zdravotnických studií – FZS) v roce 2003, ale
v roce 2008 profesionálně přerostla do
zcela jiné podoby, když byly v ústecké nemocnici zřízeny první dvě společné kliniky.
Od té doby obě instituce společně zakládají nová klinická pracoviště, která zajišťují
pro obyvatele Ústeckého kraje co nejkomplexnější zdravotní péči na vysoké úrovni.
V řadě dosud poslední je 12. společné klinické pracoviště – Ortopedická klinika. FZS
realizuje v Masarykově nemocnici nejvíce
své spolupráce, a to nejen prostřednictvím
klinik, ale množstvím společných konferencí, seminářů, výzkumných projektů či
bezpočtem praxí realizovaných jejími studenty. Fakulta ve spolupráci s nemocnicí
v posledních letech akreditovala i nové
studijní programy: magisterské - Učitelství

Vizualizace nové budovy fakulty

odborných předmětů pro zdravotnické
školy a Organizace a rozvoj zdravotnických
zařízení, bakalářský – Pediatrické ošetřovatelství. Společnými silami tak dochází
k postupnému přechodu Masarykovy nemocnice na nemocnici univerzitního typu.
Pro další důkazy naší propojenosti není
třeba chodit daleko. V době první vlny pandemie koronaviru pracovaly v Masarykově
nemocnici dobrovolnicky desítky studentů
FZS UJEP, spontánně byla oddělení nemocnice zásobena rouškami či štíty od univerzitních švadlenek a z 3D tiskáren našich

Stavba v areálu ústecké nemocnice

fakult. Naše přírodovědecká fakulta se
zase přes Czechinvest propojila s Krajskou
zdravotní, a. s. (KZ), která přímo na pracovníky fakulty přesměrovala žádosti lékařů
o dezinfekci.
V současné době je náš společný rozvoj
posílen dalším poutem – výstavbou nové
budovy FZS přímo v areálu Masarykovy nemocnice. Jsem přesvědčen, že i díky této investici bude vzájemná spolupráce univerzity a celkově KZ ještě více akcelerována.
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
rektor UJEP
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ACC® LONG 600 mg

šumivé tablety 10 tablet

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
acetylcystein.

V nabídce také
ACC® LONG 600 mg šumivé tablety 20 tablet
169,218,-

1. 10. - 31. 12. 2020

Olynth® HA 1 mg/ml

nosní sprej, roztok

Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a je určen k podání do nosu. Reklama na léčivý přípravek.

V nabídce také
Olynth® HA 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10ml
115,89,-

Preventan Akut
®

89,115,-

30 tablet

◊ odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
◊ díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku
◊ s přídavkem léčivé látky na uvolnění
ucpaného nosu a s vitaminem C

Lék k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Coldrex tablety, 24 tablet

V nabídce také
Preventan® Clasic s příchutí 30 tablet
Preventan® Clasic s příchutí 90 tablet
Preventan® Junior 30 tablet

180470,190,-

139,369,149,-

149,190,-

Robitussin Antitussicum

100ml

119,-

157,-

149,197,-

Tantum Verde Lemon

20 x 3 mg
Mint, Eucalyptus,
Orange&Honey

◊ cucavé tablety podporují imunitu
již v dutině ústní
◊ obsahuje aktivní patentovanou
látku ProteQuine® a vitamin C pro
podporu celkové imunity
◊ určen pro akutní užívání
◊ český originál, ověřeno více než
20 lety zkušeností dětí i dospělých

Doplněk stravy.

500mg s šípky

10 sáčků
Citron, Lesní ovoce

◊ rychle uvolňuje ucpaný nos
◊ zvlhčuje nosní sliznici
◊ obsahuje kyselinu hyaluronovou
ve formě sodné soli
◊ neobsahuje konzervační látky
◊ účinek po dobu 10 hodin

Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu
užití v ústech a v krku.

129,149,-

Vibovit imunity

◊ bez cukru, příjemná višňová příchuť

V nabídce také
MedPharma Vitamín C 1000mg s šípky
215,100 tablet + 7 zdarma

V nabídce také
Robitussin Expectorans 100ml
Robitussin Junior 100ml
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167,139,-

129,109,-

129,167,-

Doplněk stravy.

V nabídce také
Vibovit Dino 50 želé

185,-

139,-

169,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

109,145,-

V nabídce také
Sinupret Forte 20 tablet
Sinupret 50 tablet
Sinupret kapky 100ml

Děčín

Doplněk stravy.

V nabídce také
Revalid Stimulating Shampoo 200ml 340,Revalid Regrowth Serum 50ml
730,-

149,195,-

17.9.2020 9:43:54
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379,475,-

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

TEPLICE

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

MOST

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

CHOMUTOV

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

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

X

259,559,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Chomutov

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

260,-

60 kapslí

166,-

50 želé

209,-

◊ vlasový doplněk s vitamíny, minerály, aminokyselinami a rostlinnými extrakty pro podporu
růstu vlasů zevnitř
◊ nové složení s vitamínem D3 a biotinem, který
přispívá k normálnímu stavu vlasů
◊ pro optimální výsledky kombinujte kapsle
s Revalid Stimulating Shampoo a Revalid
Regrowth Serum

Most

www.kzcr.eu

199- 169,196,- 169,200,- 169,-

Revalid Hair Complex

DĚČÍN

Teplice Ústí nad Labem

◊ pro děti od 6 let a dospělé

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel
(dextrometorfan) je lék k vnitřnímu užití.

Sinupret Akut je rostlinný přípravek.

100 tablet + 7 zdarma

Doplněk stravy.

129,-

◊ želé multivitaminy pro děti s příchutí
černého bezu obsahující komplex 11
vitamínů a minerálů
◊ s vysokým obsahem vitaminů D a C

◊ efektivní úleva od suchého dráždivého
kašle

146,-

◊ rostlinný přípravek k léčbě akutních,
nekomplikovaných zánětů vedlejších
nosních dutin u dospělých
◊ charakteristickými příznaky jsou výtok
z nosu, následně ucpaný nos a překrvení nosní sliznice, vyskytuje se i bolest
tváře nebo hlavy

◊ vitamin C přispívá ke správné funkci
obranyschopnosti organismu, snížení míry
únavy a vyčerpání a k normální tvorbě
kolagenu
◊ vitamin C přispívá k ochraně buněk před
oxidativním stresem a zvyšuje vstřebávání
železa

◊ působí proti bolesti a zánětu v krku a
dutině ústní
◊ pastilky ve čtyřech příchutích pro děti
od 6 let a dospělé

V nabídce také
166Tantum Verde Spray 0,15% 30ml
Tantum Verde Spray Forte 0,30% 15ml 180,-

119,-

MedPharma Vitamín C

Coldrex Maxgrip

20 tablet

◊ léčí vlhký kašel
◊ stačí 1 tableta 1x denně
◊ lze užívat od prvních příznaků
kašle
◊ rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje jeho
vykašlávání

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA

Sinupret Akut 160mg

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

Nabídka platí od 1. 10. do 31. 12. 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.
Akční leták KZ_v2020-10_v1.indd 2

17.9.2020 9:43:56
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

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!

Jedním z nejúčinnějších opatření, která brání šíření infekčních
onemocnění, je důkladné mytí rukou nebo jejich dezinfekce

Nemocnice Chomutov

Kontakt: Martin Klimeš a Tereza Komanová, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu
A5 inzerce - TISK.pdf 1 22.1.2020 15:23:32

placená inzerce

Viry se šíří kapénkovou infekcí. Ústa a nos si chráníme rouškou, ruce většinou zůstávají nechráněné, přesto je to další možná cesta přenosu, jak se kapénky s virem můžou
dostat na naše sliznice. Důležité je mýt si ruce mýdlem nebo je dezinfikovat roztokem
na bázi alkoholu. Většina lidí ovšem mytí rukou odbyde rychleji, než je doporučováno.
Věnujte hygieně rukou alespoň 40 až 60 sekund.
Podívejme se tedy, jak má podle Světové
zdravotnické organizace vypadat správné mytí rukou (zpracováno podle Světové
zdravotnické organizace): Metoda mytí
rukou je navržená tak, abyste postupně
vyčistili celý povrch rukou. Doporučuje ji
i český Státní zdravotní ústav, který nabízí
i verzi pro děti ve formě básničky. Naučte
i své děti hravou formou hygienu rukou.

C

M

Y

JAK SI SPRÁVNĚ UMÝT RUCE

CM

1. Ruce si namočte, naneste na ně mýdlo
a pořádně ho napěňte.

MY

CY

2. Třením rukou o sebe naneste mýdlo na
všechny plochy (dlaně, hřbety, prostory
mezi prsty, palce a špičky prstů).

CMY

K

3. Opláchněte si ruce teplou vodou.
4. Pokud má umyvadlo pákovou baterii,
zavřete vodu předloktím, jinak sahejte na
kohoutek přes papírový ručník. Pokud provádíte hygienu rukou v domácím prostředí,

nemusíte se bát dotknout páky baterie rukou. Pravidelně ji ale čistěte.
5. Ruce si osušte – pozor na látkové ručníky, pravidelně je perte. Na veřejných
místech je vhodnější používat jednorázové
papírové.
KDY SI RUCE MÝT?
Většina je zvyklá si ruce mýt vždy před jídlem, po použití toalety a při jejich ušpinění. Některé situace ale ještě zažité nemáme. V době epidemie je důležité si umýt
ruce poté, co se dotkneme předmětů, na

které před námi mohl sáhnout někdo jiný
– hromadná doprava, nákupní košíky, použití hotovosti či výběry z bankomatu. Jde
ale i o mobilní telefon či propisku. Ruce si
samozřejmě myjeme i po příchodu z venku, po hlazení domácího mazlíčka, po kontaktu se surovinami během vaření, po vynesení odpadků, kýchnutí do ruky nebo do
papírového kapesníku a po návštěvě kolektivu. Tak jak jsme běžně zvyklí. V době
epidemie je vhodné se vyvarovat podávání
ruky. Nezapomeňme ani na péči po hygieně rukou. Preventivní péče o pokožku rukou by měla být součástí osobní hygieny.
Používáme regenerační a ochranné krémy
a emulze, které mají za cíl předcházet poškození pokožky při všech postupech hygieny rukou.
Správná hygiena a následná péče o pokožku rukou je významnou součástí v boji
s infekcemi, což v době pandemie platí
obzvláště. Proto by se důkladná hygiena
rukou měla stát nedílnou součástí nás
všech.
Bc. Simona Řimnáčová
hygienický pracovník
Oddělení hlavní sestry
Nemocnice Chomutov, o. z.

Škodu Octavia mobilnímu hospicu věnovala Škoda Auto a. s.

Masarykova nemocnice

ŠKODA AUTO a. s., se aktivně zapojila do boje proti šíření pandemie koronaviru a také
po skončení nouzového stavu podpořila řadu organizací, které pomáhají těm, kdo pomoc potřebují nejvíce. Zdravotním a sociálním službám, které poskytují terénní pomoc
ohroženým spoluobčanům v České republice, věnovala 100 vozů Škoda Octavia Combi
v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun.

TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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O vozy se mohly ucházet organizace a zařízení působící ve zdravotních a sociálních
službách – například nemocnice, terénní
hospicové a paliativní služby, domovy seniorů nebo nevládní organizace nabízející
terénní pomoc ohroženým spoluobčanům.
Mezi podpořenými organizacemi je také
Krajská zdravotní, a. s., která bude nový
vůz Škoda Octavia Combi využívat pro potřeby Mobilního hospice Masarykovy nemocnice. Krajská zdravotní, a. s., vůz převzala dne 31. 8. 2020.
Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje o umírající pacienty (vč. dětských) v jejich vlastním sociálním prostředí. Jedná se
o pacienty v terminálním stadiu zejména

onkologických, ale i neonkologických onemocnění (kardiologických, neurologických,
respiračních). Tým Mobilního hospice Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL) pracuje
pod Onkologickým oddělením MNUL a je
tvořen 6 lékaři, koordinátorem/zdravotním bratrem, 6 všeobecnými sestrami
vč. dvou dětských, spolupracují dvě psycholožky, kaplan, nutriční poradkyně, farmaceutka. Personál je speciálně vzdělán
a školen v paliativní péči. Tým pracuje od
1. 9. 2014. Působnost Mobilního hospice
MNUL je oblast táhnoucí se podél hranice
od Děčína přes Ústí nad Labem, Teplice
až do Bíliny. Nejbližším dalším hospicem

je mobilní hospic při Hospici Sv. Štěpána
v Litoměřicích.
Omezení v době koronaviru ve smyslu
omezení návštěv u pacientů v nemocnici
se výrazně projevilo na zvýšeném počtu
pacientů Mobilního hospice MNUL. Zejména u umírajících pacientů je přítomnost rodiny velmi důležitá a žádoucí, ale v době
zákazu návštěv v nemocnici obtížně proveditelná. To se odrazilo ve větším zájmu rodin o péči o své blízké v domácím prostředí. A ke kvalitě zdravotní péče samozřejmě
přispěje lepší logistika hospicového týmu,
daná dalším automobilem, který může tým
využívat.
MUDr. Jana Dušánková
vedoucí Mobilního hospice MNUL

Mobilní hospic
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Předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ/ŠKOLNÍ ROK
2020/2021
určený pro podporu:
10 000
Kč/měsíc

10 000
Kč/měsíc

10 000
Kč/měsíc

5 000

Kč/měsíc

info

225 000 Kč

studentů 6. ročníku vysokoškolského prezenčního
studia v oborech LÉKAŘ,
kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných
závodech Krajské zdravotní, a. s., v oborech
s dlouhodobým nedostatkem lékařů:
stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia
za 4. ročník (tzn. 50 000 Kč)
+ 75 % roční částky stipendia za 5. ročník
(tzn. 75 000 Kč)
+ stipendium ve výši 10 000 Kč/měsíc
v akademickém roce 2020/2021,
tedy celkem 225 000 Kč.

DĚČÍN

|

ÚSTÍ NAD LABEM

|

TEPLICE

studentů 4. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia v oborech
LÉKAŘ, ZUBNÍ LÉKAŘ, FARMACEUT

studentů 2. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia v oboru
VŠEOBECNÁ SESTRA, DĚTSKÁ SESTRA, PORODNÍ
ASISTENTKA, ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ,
ZDRAVOTNÍ LABORANT, RADIOLOGICKÝ
ASISTENT, FYZIOTERAPEUT, ERGOTERAPEUT
studentů 4. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia nebo studentů 1. a vyššího
magisterského navazujícího prezenčního studia
v oborech PSYCHOLOG, LOGOPED
(s předpokladem následného získání
specializované způsobilosti ve zdravotnictví)
studentů 3. a vyššího ročníku středoškolského
prezenčního studia v oboru
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
(praktická sestra)

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených
se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena
nejpozději do 02. 11. 2020 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.
Úsek řízení lidských zdrojů
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
(obálku označte „Stipendium“).
Bližší informace lze získat v pracovních dnech
u p. Bc. Moniky Andrlíkové
telefon: 477 117 950, mobil: 604 239 543
nebo e-mail: Monika.Andrlikova@kzcr.eu
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy
naleznete na stránkách

nf.kzcr.eu
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|

CHOMUTOV

