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Vážení čtenáři, 

právě držíte v rukou poslední vydání časopisu Infolisty, alespoň tedy v podo-
bě, v jaké vycházel posledních několik let a jak ho znáte. Nyní časopis dosta-
ne nový kabát, jak budete mít možnost se sami brzy přesvědčit. 

V aktuálním vydání najdete informace o trvající pandemii i očkování proti CO-
VID-19, zajímavosti k několika zdravotnickým evropským a světovým dnům, 
hojně se věnujeme Světovému týdnu mozku. Nechybí  ani pravidelné seriály, 
přečíst si můžete o jednom z našich republikových prvenství či o centru spe-
cializované péče v chomutovské nemocnici. Studenty jistě budou zajímat in-
formace k mimořádnému Stipendijnímu programu Nadačního fondu Krajské 
zdravotní, a.s., ale věříme, že ve vydání si každý najde to své.

Chtěli bychom nyní poděkovat vedení Krajské zdravotní, a.s., díky jehož pod-
poře bylo možné časopis realizovat. Děkujeme ředitelům zdravotní péče jed-
notlivých nemocnic, hlavním sestrám, členům redakční rady a všem zdravot-
níkům a zaměstnancům Krajské zdravotní, a.s., kteří se na přípravě Infolistů 
a odborné přílohy Statim podíleli, prostě opravdu všem, bez kterých by Infoli-
sty nikdy nevznikly. Děkujeme také čtenářům, kteří nám neváhali posílat své 
podněty či poděkování personálu našich nemocnic.

Věříme, že všichni, kteří s námi na nemocničních časopisech spolupracovali, 
s námi budou naše nadšení sdílet i nadále, při realizaci jejich nové, soudo-
bější podoby. O novinky z našich nemocnic nepřijdete, najdete je v novém 
firemním online periodiku, jehož první číslo chystáme už na březen a na jehož 
přípravě a podobě pečlivě pracujeme.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na další spolupráci.
redakce Infolistů

Úvodní slovo

Očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji pokračuje, vše je limitované počtem 
dodaných vakcín. Domluvené termíny očkování se zdravotnická zařízení snaží dodržovat. 
Začalo očkování druhou dávkou.

Vedení kraje a vedení Krajské zdravotní, 
a.s., vnímá očkování proti COVID-19 jako 
absolutní prioritu. Krajská zdravotní, a.s., 
společně s vedením Ústeckého kraje po-
kračuje v očkování. Očkují se zdravotníci, 
senioři 80+ a klienti a zaměstnanci domo-
vů pro seniory. Aktuálně je připraveno cel-
kem 16 očkovacích center. 

Jedná se o tato místa: 
• Masarykova nemocnice se třemi 

stanicemi a mobilním vakcinačním 
týmem

• Nemocnice Děčín
• Nemocnice Teplice
• Nemocnice Most s mobilním vakci-

načním týmem
• Nemocnice Chomutov
• Nemocnice Žatec
• Nemocnice Litoměřice
• Nemocnice Kadaň s mobilním vakci-

načním týmem
• Nemocnice Roudnice
• Nemocnice Duchcov
• Nemocnice Bílina
• Nemocnice Varnsdorf
• Nemocnice Rumburk
• Nemocnice následné péče Litvínov
• Nemocnice Louny
• Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 

Labem

„Očkování proti COVIDU-19 je pro nás 
prioritou. Včera jsme navštívili některá 
místa, která jsme si vytipovali pro zřízení 
velkokapacitních očkovací center. Jedná se 
zatím o Rumburk, Most, Litoměřice a Ústí 
nad Labem. Důležité ale je, abychom měli 
k dispozici dostatek očkovacích vakcín. Je-
jich dodávky bohužel nyní pokulhávají, jak 
všichni víme. Jsme v kontaktu s Minister-
stvem zdravotnictví a vyvíjíme maximální 
možnou snahu, abychom vakcíny zajistili. 
Ale je slušné přiznat, že v tento moment 
jsou naše možnosti omezené. Organizačně 
ale připraveni jsme,“ vysvětlil 29. ledna na 
tiskové konferenci situaci hejtman Ústec-
kého kraje Jan Schiller.

„Proces očkování jsme nepřerušili, termí-
ny, které měli senioři 80+ zarezervované, 
se snažíme dodržet, ale v některých přípa-
dech nakonec ke zrušení došlo. Musíme 
nyní očkovat druhou dávkou. Snažíme 
se v maximální míře zajistit vakcíny tak, 
aby nemohlo dojít k tomu, že již naočko-
vaní druhou dávku nedostanou. Děláme 
opravdu maximum. Proočkovanost zdra-
votnického personálu je pro nás navíc 
absolutně klíčová, abychom mohli dál po-
skytovat kvalitní zdravotní péči v našich za-
řízeních,“ říká Aleš Chodacki, generální ře-
ditel Krajské zdravotní, a.s., a také krajský 

koordinátor pro vakcinaci proti COVID-19 
v Ústeckém kraji. 

Zájem zdravotníků i veřejnosti o očkování 
je značný. Kraj na celém procesu spolupra-
cuje také s praktickými lékaři, kteří jsou 
připraveni s očkováním začít. Vakcíny jsou 
od společností Pfizer/BioNTech a Moder-
na, první dávky očkovacího séra od této 
společnosti do Ústeckého kraje dorazily ve 
středu 3. února 2021. 

Bohužel, vyžadují specifické podmínky při 
zacházení a nejsou tak vhodné pro očko-
vání v ordinacích praktických lékařů. S ma-
sovějším zapojením praktiků se tak počítá 
v momentě, kdy bude k dispozici vakcína 
od společnosti AstraZeneca, která není 
tak náročná na manipulaci a uskladnění. 
Praktici se nyní můžou zapojit do očková-
ní v rámci očkovacích center nebo v rámci 
mobilních očkovacích týmů, které vyjíždějí 
do domovů pro seniory.

Více informací najdete na www.kzcr.eu 
nebo na www.kr-ustecky.cz.

redakce Infolistů

Ústecký kraj i přes nižší dodávky vakcín proti COVID-19 
očkuje. Na vyšší zájem je připravený

Krajská zdravotní

Zleva: hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s., Mgr. Dana Vaculíková, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., a krajský koordinátor pro vakcinaci proti 
COVID-19 v Ústeckém kraji MUDr. Aleš Chodacki, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller, radní pro oblast zdravotnictví Ing. Radim Laibl
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Centrum biologické léčby kožních oddělení 
funguje při Kožním oddělení nemocnice Cho-
mutov, o.z., už rok. Jaké jsou naše zkušenosti?

Splnil se nám sen, o který jsme usilovali 
řadu let, a když jsme konečně měli zařadit 
prvního pacienta, přišla pandemie. Nastalo 
složité rozhodování, zda v této situaci léčbu 
pacientům začít dávat, či nikoli. Dostupných 
informací nebylo a není mnoho, stejně jako 
zkušeností s pandemií, občas se učíme za 
chodu a názor se může měnit dle vývoje situ-
ace „a o náhody zde není nouze“.

Coronavirus má zatím dle statistik málo těž-
kých kožních projevů, kožní změny nejsou 
stejně devastující, jako u pravých neštovic, 
u infekce ebolou, nevídáme mnohočetné pro-
krvácené puchýře, purpuru, rozsáhlou nekró-
zu kůže, to se ale, pokud virus zmutuje, může 
měnit.

Důležitá v rozhodnutí  byla informace, že ve 
světě je biologická terapie nadále podávána, 
nebyla v době pandemie ukončena, nezdá 
se, že by byly větší komplikace s průběhem 
covidového  onemocnění u pacientů na bio-
logické léčbě, ba naopak.

Další roli hrály zkušenosti s touto terapií, která 
je účinná, je relativně velmi bezpečná a dokáže 
obrovskou měrou změnit kvalitu života našich pa-
cientů a je až zázračná ve svých výsledcích.

Biologická léčba je dostupná v naší zemi od roku 
2005, je to ale léčba velmi drahá a pacient, který 
ji dostane, musí splnit kritéria přesně daná pojiš-
ťovnou, musí mít rozsáhlé postižení kůže a nejpr-
ve musí mít levnější formy terapie. Teprve pokud 
levnější forma léčby selže nebo ji pacient neto-
leruje nebo mu ji z jiných individuálních důvodů 
nemůžeme podat, nastupuje léčba biologická.

K dispozici v současné době máme řadu prepa-
rátů, biologika jsou cílená, zaměřená na určitou 
oblast vývoje onemocnění, využívají a upravují 
biologickou odpověď organismu. Jako každá léč-
ba mohou mít i nežádoucí účinky, včetně život 
ohrožující anafylaktické reakce.

V našem centru je nyní zařazeno 13 pacientů, 
u některých  jsme řešili  infekce močových cest, 
kopřivku při léčbě, stafylokokovou pyodermii 
v místě kožního poranění. U jednoho pacienta 
zvažujeme změnu biologika vzhledem k malému, 
parciálnímu efektu terapie. Pacienty je nutno hlí-
dat, pravidelně kontrolovat, ve spolupráci s plicní 
ambulancí také pravidelně vylučovat TBC plic.

Centra specializované péče: 
Centrum biologické léčby kožních chorob

Nemocnice Chomutov

Pro léčbu jsme zvolili preparát anti-interleukin 23 ve formě podkožních injekcí

Náš první pacient byl mladý muž s rozsáh-
lou lupénkou, která postihovala kůži téměř 
celého těla. Pacient vystudoval střední 
školu, ale vzhledem k rozsahu kožního 
postižení byl v invalidním důchodu, potíže 
měl od dětství. Finančně si nemohl dovo-
lit  dojíždět do Prahy či Ústí nad Labem, do 
nejbližších center s biologickou léčbou. 

Zvolili jsme preparát anti-interleukin 23 ve 
formě podkožních injekcí. Na fotografiích 
na straně 4 vidíte, jak úspěšní jsme byli. 
Další pacient byl opět mladší muž s celotě-
lovým rozsáhlým postižením kůže psoriá-
zou, léčen preparátem anti-interleukin 23. 

Léčbu biologiky lze v dermatologii vyu-
žít u pacientů s těžkou lupénkou, těžkou 

atopickou dermatitidou, pacientů s hidra-
denitidou či idiopatickou uritkarií.

Jsme rádi, že dokážeme pomoci naším pa-
cientům a dopřát jim šťasný život.

Prim. MUDr. Radka Neumannová 
a kolektiv Kožního oddělení 
Nemocnice Chomutov, o.z.

Mladého muže jsme léčili preparátem anti-interleukin 23

Náš první pacient byl mladý muž s rozsáhlou lupénkou

Pacient s celotělovým rozsáhlým postižením kůže psoriázou

Primář MUDr. Pavel Dlouhý se stal předsedou výboru 
Společnosti infekčního lékařství

Masarykova nemocnice
Primář Infekčního oddělení Krajské zdra-
votní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z., MUDr. Pavel Dlouhý se 
stal předsedou výboru Společnosti infekč-
ního lékařství České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně (SIL ČLS JEP). 

Primář MUDr. Pavel Dlouhý se tak zařadil 
po bok dalších odborníků z řad Krajské 
zdravotní, kteří jsou v předsednictvech 
odborných společností ČLS JEP. Například 
Přednosta Kliniky anesteziologie, periope-
rační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL), prof. MUDr. 
Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, je předse-
dou České společnosti anesteziologie, 

resuscitace a intenzivní medicíny. Před-
nosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP 
a MNUL prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
je místopředsedou České neurochirurgické 
společnosti. Primář rehabilitačního oddě-
lení ústecké nemocnice MUDr. Pavel Mar-
šálek je místopředsedou Společnosti pro 
rehabilitační a fyzikální medicínu.

Zástupce Krajské zdravotní ale najdeme 
i v řadě dalších odborných společností.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Primář MUDr. Pavel Dlouhý
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Republiková prvenství: Nejvyšší počet mechanických 
trombektomií a nejlepší výsledky v léčbě ischemického iktu

Masarykova nemocnice
Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je 
jedním z 13 center v ČR, které poskytuje nejvýše specializovanou péči u pacientů s cév-
ním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preven-
tivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce Neurologického oddělení, 
Radiologické kliniky FZS UJEP a MNUL, Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL, Klini-
ky anesteziologie, resuscitace a perioperační medicíny FZS UJEP a MNUL, Rehabilitačním 
oddělením a v neposlední řadě Emergency MNUL.

Téměř všichni pacienti s akutní cévní 
mozkovou příhodou jsou přijímáni cestou 
Emergency, kde v případě ischemických 
iktů (80 % iktů) je započata i specifická 
léčba – intravenózní trombolýza. Tato léč-
ba je v ČR dostupná v 45 centrech a krité-
riem kvality péče je čas potřebný od přijetí 
do centra k aplikaci léku (označován jako 
Door to needle TIme – DNT). Od roku 2017 
je KCC MNUL trvale každý měsíc mezi nej-
lepšími centry v ČR. Opakovanou edukací 
a výrazným nasazením personálu Emer-
gency, ve spolupráci s radiology a neuro-
logy, je i přes velmi dobře fungující systém 
dosahováno dalších výrazných časových 
úspor a centrum se v tomto ohledu nadále 
zlepšuje. Kromě rychlosti je tato léčba po-
skytována stále většímu počtu pacientů.

V primární a akutní péči se ve spolupráci 
se Záchranou službou Ústeckého kraje 
a Iktovými centry (Teplice, Děčín, Chomu-
tov, Litoměřice) podařilo nastavit v rámci 
ČR logisticky raritní systém, který s vyso-
kou efektivitou a rychlostí poskytuje pa-
cientům s uzávěrem velké mozkové tepny 
šanci na plnou úzdravu provedením me-
chanické trombektomie (MT, zákrok inter-
venčního radiologa, při kterém je endovas-
kulární cestou tepenný uzávěr odstraněn). 

Pacient s podezřením na iktus je v součas-
nosti přivezen cestou RZP na CT příslušné-
ho spádového IC, zde je vyšetřen, přičemž 
posádka RZP vyčká výsledku, v případě in-
dikace je podána IVT s časem DNT ve všech 
IC v pásmu těch nejlepších v ČR. Pokud je 
indikována léčba endovaskulární, pokra-
čuje pacient bez prodlev původní sanitkou 
do KCC jako pokračující primární transport. 
MT je vysoce specializovaný výkon, kte-
rý se provádí v MNUL od roku 2008. Díky 
uvedeným okolnostem je v počtu trom-
bektomií KCC MNUL od roku 2017 na prv-
ním místě v ČR. S ohledem na skutečnost, 
že ČR je dlouhodobě mezi nejužší špičkou 
v počtu těchto výkonů na světě, jedná se 

opravdu o velmi dobrý výsledek. Ze srov-
nání center z roku 2016 vyplývá, že klinic-
ký výsledek u těchto pacientů je nejlepší 
v ČR, lehce přes 50 % pacientů je v odstu-
pu 3 měsíců od CMP zcela soběstačných, 
což je úžasný výsledek. Co je velmi důleži-
té – i při 60% nárůstu počtu výkonů mezi 
lety 2016 a 2019 podíl klinicky úspěšných 
výkonů zůstává prakticky stejný. I když se 
pokoušíme řešit i těžší případy než dříve, 
s nižší šancí na úspěch, stále lehce přes 
polovinu pacientů se vrací do života bez 
výraznějších omezení.

Od roku 2018 se v rámci edukační a mo-
tivační činnosti KCC koná opakovaně kurz 
„Iktová sestra“ ve spolupráci s neziskovou 
iniciativou Angels. Základem je již existu-
jící internetový kurz s iktovou problema-
tikou zaměřený na střední zdravotnický 
personál provozovaný iniciativou Angels. 
Internetový online kurz, obsahující 20 
modulů, je obecně dostupný veřejnosti 
po registraci. KCC MNUL však s ohledem 
na vysoké nároky na výkon všech složek 
v záchranném řetězci u akutního iktu on-
line certifikát neuznává a podmínkou pro 
přiznání absolvování kurzu „iktová setra“ 
je osobní složení písemné zkoušky z tes-
tových otázek před komisí (zastoupení 
Angels i KCC). Certifikát získávají tedy pou-
ze ti, kteří se opravdu požadovaný objem 
znalostí naučili. I přes tyto zvýšené nároky 
je těchto proškolených sester a záchranářů 
nejvíce v rámci ČR. Celkem bylo na konci 
roku 2019 ve světě 6000 absolventů z toho 
v rámci ČR v 19 nemocnicích 150 absolven-
tů (v MNUL republikové prvenství – 36!). 
V současné chvíli čeká na zkouškový termín 
dalšího kola (odložen z důvodu pandemie 
COVID-19) přes 20 dalších zájemců.

MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA
vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního 

centra, Neurologické oddělení MNUL

Tým Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
(FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL)

Účastníci kurzu

Světový týden mozku: Jak reagovat při mozkové cévní příhodě
Masarykova nemocnice

U příležitosti Evropského dne mozku (Světového týdne mozku) se sluší připomenout zá-
sadní význam rychlé a správné reakce při náhle vzniklé cévní mozkové příhodě. Čím více 
lidí dokáže správně a rychle rozeznat a zareagovat na příznaky mozkové příhody, tím 
budeme mít šanci poskytnout účinnou pomoc většímu podílu pacientů s cévní mozkovou 
příhodou. I proto je důležité neustále opakovat hlavní příznaky mozkové příhody, náhlý 
pokles ústního koutku, porucha řeči, porucha hybnosti končetin - s nutností bez prodlev 
volat zdravotnickou záchrannou službu (nikdy při podezření na akutní CMP nevozit paci-
enta k lékaři vlastní dopravou).

Cévní mozková příhoda (CMP) je dle Svě-
tové zdravotnické organizace (WHO) de-
finována jako rychle se rozvíjející přízna-
ky ložiskové (vzácně globální) mozkové 
dysfunkce, která trvá více než 24 hodin, 
nebo končí smrtí pacienta. CMP zaujímají 
celosvětově druhé místo mezi příčinami 
smrti a jsou hlavní příčinou získané inva-
lidity v seniorském věku. Ischemické CMP 
(iCMP) jsou nejčastější formou, jejich po-
díl přesahuje dle literárních údajů cca 
80-85 %. Etiologie iktu může být různá, 
přičemž při uzávěru velké mozkové tepny 
se jedná nejčastěji o embolizační příčinu 
(kardioembolizace, embolizace z neurče-
ného zdroje).

Při uzávěru mozkové tepny dochází v ur-
čitém rozsahu k nevratnému poškození 
mozkových buněk (nekróza, jádro ische-
mie, infarct core), a to v oblasti s poklesem 
mozkového krevního průtoku. V periferii 
ischemického ložiska je za podpory kola-
terálního zásobení zachován vyšší krev-
ní průtok. V této oblasti je mozková tkáň 
poškozena pouze dočasně – reverzibilně 
(metabolický útlum, ischemický polostín, 
ischemická penumbra). Ischemická pe-
numbra je cílem terapeutických postupů 
akutního stadia iCMP (záchrana a obnova 
funkce těchto buněk včasnou rekanaliza-
cí postižené tepny a obnovení krevního 

toku). V případě nedostatečně rychlé inter-
vence i v této oblasti dojde k nezvratným 
změnám-odumření mozkové tkáně.

Rozsah ischemie je zpravidla přímo úměr-
ný době trvání uzávěru, kalibru postižené 
tepny a rychlosti rozvoje jejího uzávěru. 
Časový faktor je v současnosti zásadní ve-
ličinou v léčbě akutní iCMP a beze zbytku 
platí, že „ČAS JE MOZEK“.

Dlouhodobým záměrem Komplexního 
cerebrovaskulárního centra (KCC) Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
(MNUL) je poskytnout specifickou terapii 
co nejdříve a co nejvýraznějšímu podílu 
pacientů s akutním iktem v ústeckém kraji 
(poskytnout pacientům šanci na soběstač-
ný život). K tomuto je zapotřebí fungující 
logistika v jednotlivých iktových centrech 
i jasná pravidla spolupráce mezi nimi 
a komplexním cerebrovaskulárním cent-
rem. Ve spolupráci se Záchrannou službou 
Ústeckého kraje a Iktovými centry (Teplice, 
Děčín, Chomutov, Litoměřice) se podařilo 
nastavit v rámci ČR logisticky raritní sys-
tém, který s vysokou efektivitou a rychlos-
tí poskytuje pacientům s uzávěrem velké 
mozkové tepny šanci na plnou úzdravu pro-
vedením mechanické trombektomie (MT, 
zákrok intervenčního radiologa, při kterém 
je endovaskulární cestou tepenný uzávěr 

odstraněn). Pacient s podezřením na iktus 
je v současnosti přivezen cestou RZP na 
CT příslušného spádového iktového cent-
ra, zde je vyšetřen, přičemž posádka RZP 
vyčká výsledku, v případě indikace je po-
dána intravenózní trombolýza (látka na 
rozpuštění trombu). Pokud je indikována 
léčba endovaskulární, pokračuje pacient 
bez prodlev původní sanitkou do KCC jako 
pokračující primární transport. MT je vyso-
ce specializovaný výkon, který se provádí 
v MNUL od roku 2008. V počtu těchto vý-
konů je KCC MNUL od roku 2017 trvale na 
prvním místě v ČR. 

Zásadní význam má primární prevence 
– snažit se odstranit rizikové faktory a tím 
předcházet vzniku CMP. Jedná se přede-
vším o zásady zdravého životního stylu. 

1. Dostatek pohybu

2. Racionální strava

3. Redukce hmotnosti u obezity 
i nadváhy

4. Nekouřit (ideálně nezačít kouřit, ale 
velký význam má i zanechání kouření 
i u silných kuřáků)

5. Léčba vysokého krevního tlaku (arteri-
ální hypertenze)

6. Léčba cukrovky (diabetes mellitus)

7. Pravidelné preventivní prohlídky u re-
gistrujícího lékaře

S ohledem na velký podíl kardiombolismu 
(tedy příčiny CMP pocházející z embolizace 
ze srdce) je velmi důležité správně a včas 
léčit nepravidelnosti srdečního rytmu (sr-
deční arytmie, především fibrilace síní). 

Závěrem je nutné zopakovat 2 zásadní 
pravidla pro pacienty i jejich okolí:
1. Nikdy za žádných okolností nečekat, 

jestli CMP „přejde“ a okamžitě volat 
ZZS- 155

2. Zasahující posádce ZZS vždy sdělit 
užívání léků ovlivňující krevní srážli-
vost (Warfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliqu-
is, Lixiana, Fraxiparine, Clexane), což 
je zásadní pro další léčbu CMP

Po uklidnění pandemické situace stran 
Covid-19 se KCC vrátí k již tradiční pod-
poře charitativních běhů „Čas je mozek“ 
v Ústí nad Labem. O termínu budeme včas 
informovat.

MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA
vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního 

centra, Neurologické oddělení MNUL

Snímek z akce Čas je mozek. MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, uprostřed
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Komplexní cerebrovaskulární centrum a Iktové centrum 
prošly mezinárodním projektem ke zvýšení kvality péče

Masarykova nemocnice a Nemocnice Chomutov

V rámci kontinuální snahy o zlepšení kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou 
(CMP) se Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Krajské zdravotní, a.s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) a Iktové centrum (IC) Nemocnice Chomu-
tov úspěšně zapojily do mezinárodního auditovaného projektu QASC (Quality in Acute 
Stroke Care). 

Projekt se zaměřuje na kvalitu péče v prv-
ních třech kritických dnech po CMP ve třech 
oblastech - monitorace hladiny krevního 
cukru (glykémie) a korekce jejích vysokých 
hodnot, monitorace tělesné teploty a mo-
nitorace poruchy polykání.Bylo již pro-
kázáno, že důsledné intervence v těchto 
oblastech výrazně zlepšují šance na dobrý 
klinický výsledek léčby a snižují mortalitu, 
zároveň prevence komplikací vede k sníže-
ní krátkodobých i střednědobých finanč-
ních nákladů léčby.

V rámci České republiky projektem úspěš-
ně prošlo pět nemocnic, z čehož dvě jsou 
z Krajské zdravotní. Jako druhá nemocnice 
v ČR absolvovala finální audit IC Chomu-
tov, kterou nyní následovalo KCC MNUL. 
„Naše úsilí o zlepšování kvality péče o pa-
cienty tímto jistě nekončí. Velké poděko-
vání za zvládnutí projektu patří především 
sesterské části neurologického kolektivu 
Komplexního cerebrovaskulárního cent-
ra a sestrám Kliniky anesteziologie, peri-
operační a intenzivní medicíny v ústecké 

Masarykově nemocnici, neboť zapojení 
do projektu zvyšuje nároky v jejich již tak 
nelehké práci,“ uvedl za KCC MNUL MUDr. 
Ing. David Černík, Ph.D., MBA. „Jsem hrdý 
na to, jak skvělý tým u nás máme. Úspěš-
né absolvování auditu mezinárodního 
projektu QASC je potvrzením, že naše lé-
čebná a ošetřovatelská péče poskytovaná 
pacientům s akutní cévní mozkovou přího-
dou je na velmi vysoké úrovni, která snese 
srovnání s iktovými centry nejen v České 
republice, ale i ve světě. Velké poděkování 
patří všem sestrám neurologického oddě-
lení. Ocenění si zaslouží zejména staniční 
sestra neurologické JIP a její kolektiv,“ do-
plnil za IC Chomutov primář neurologické-
ho oddělení MUDr. Jiří Neumann.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Kolektiv Iktového centra Nemocnice Chomutov Kolektiv Kliniky anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny v ústecké nemocnici

Kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního 
centra ústecké Masarykovy nemocnice

Iktová centra našich nemocnic získala nejvyšší ocenění 
European Stroke Organisation a Angels Initiative

Nemocnice Chomutov a Nemocnice Teplice
Angels Initiative je mezinárodní projekt, 
jehož hlavním cílem je zvyšování počtu 
pacientů s cévní mozkovou příhodou lé-
čených ve specializovaných centrech a op-
timalizace kvality léčby a péče. Projekt 
je podpořen World Stroke Organisation 
a European Stroke Organisation. V Čes-
ké republice oficiální záštitu převzala Ce-
rebrovaskulární sekce České neurologické 
společnosti. Iktová centra Krajské zdravot-
ní, a.s., v nemocnicích Chomutov a Teplice, 
v tomto projektu dosáhla nejvyššího hod-
nocení a získala Diamantový status.

V rámci projektu je sledováno 10 měřítek, 
která hodnotí úroveň procesů logistiky 
v rámci centra a kvalitu poskytované péče. 
Jak časné zahájení specifické rekanalizač-
ní léčby, tak komplexní péče zaměřená na 
léčbu komorbidit a prevenci komplikací 

významně zvyšují šance na příznivý kli-
nický stav. Podle míry, jakou jsou plněna 
jednotlivá měřítka, může nemocnice do-
sáhnout na některé ze tří pásem – zlaté, 
platinové a nejvyšší diamantové. V ČR zís-
kalo nejvyšší stupeň 10 nemocnic, z toho 2 
z Krajské zdravotní. Vysoká úroveň léčebné 

a ošetřovatelské péče o pacienty s cévní 
mozkovou příhodou byla ohodnocena Dia-
mantovým statusem pro Iktové centrum 
Nemocnice Chomutov a Iktové centrum 
Nemocnice Teplice. Prestižní ocenění bylo 
oběma centrům uděleno v rámci světové-
ho kongresu, který se konal virtuálně na 
konci roku 2020. 

Velké poděkování za tento mimořádný 
úspěch patří především lékařům a sestrám 
neurologických kolektivů obou iktových 
center za jejich skvělou a obětavou práci. 
Nelze opomenout ani kvalitní práci, kterou 
odvádí personál zdravotnické záchranné 
služby, radiologie, rehabilitace a dalších 
oborů, bez kterých se péče o pacienta 
s cévní mozkovou příhodou neobejde.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. (NF KZ), již řadu let pod-
poruje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem 
nejen studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří 
v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou 
zdravotní, a.s. (KZ). Pro akademický/školní rok 2020 - 2021 NF KZ připravil mimořádný 
stipendijní program, který byl po schválení správní radou NF KZ vyhlášen předsedou 
správní rady NF KZ.

Mimořádný stipendijní program je určený 
pro podporu studentů 2. a 3. ročníku vy-
sokoškolského prezenčního studia nebo 
vyššího odborného prezenčního studia 
v oboru všeobecná sestra a studentů 
6. ročníku vysokoškolského prezenčního 
studia v oboru lékař.

VÝŠE A PODMÍNKY STIPENDIÍ
VŠEOBECNÁ SESTRA – STIPENDIUM 150 000 KČ 
• student 3. ročníku vysokoškolského pre-
zenčního studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia v oboru všeobecná 
sestra

• závazek uzavřít pracovní smlouvu s Kraj-
skou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 
2 let

LÉKAŘ – STIPENDIUM 225 000 KČ 
• student 6. ročníku vysokoškolského pre-
zenčního studia v oboru lékař

• závazek uzavřít pracovní smlouvu s Kraj-
skou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 
3 let, práce na některém z následujících 
pracovišť: urologické oddělení (Masaryko-
va nemocnice v Ústí nad Labem a Nemoc-
nice Most), otorinolaryngologické oddělení 
(Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 
Nemocnice Děčín a Nemocnice Most), neu-
rologické oddělení (Masarykova nemoc-
nice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, 

Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice 
a Nemocnice Most), radiodiagnostické 
oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice 
Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocni-
ce Most), chirurgické oddělení (Nemocnice 
Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice 
Teplice a Nemocnice Most), sportovní me-
dicína (Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem), psychiatrické oddělení (Nemocni-
ce Most).

LÉKAŘ – STIPENDIUM 250 000 KČ 
• student 6. ročníku vysokoškolského pre-
zenčního studia v oboru lékař

• závazek uzavřít pracovní smlouvu s Kraj-
skou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 
3 let, práce na interním oddělení jednoho 
ze zdravotnických zařízení Krajské zdra-
votní, a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice 
Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice 
Litoměřice a Nemocnice Most) 

VŠEOBECNÁ SESTRA – STIPENDIUM 100 000 KČ
• student 2. ročníku vysokoškolského pre-
zenčního studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia v oboru všeobecná 
sestra

• závazek uzavřít pracovní smlouvu s Kraj-
skou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 
2 let

LÉKAŘ – STIPENDIUM 100 000 KČ 
• student 6. ročníku vysokoškolského pre-
zenčního studia v oboru lékař

• závazek uzavřít pracovní smlouvu s Kraj-
skou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 
2 let, práce na jednom z následujících 
zdravotnických pracovišť: Nemocnice Dě-
čín (rehabilitační oddělení, anesteziolo-
gicko-resuscitační oddělení, dětské a do-
rostové oddělení), Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem (klinika úrazové chirur-
gie, kardiologická klinika, nefrologicko-
-dialyzační oddělení, psychiatrické odděle-
ní, onkologické oddělení, plicní oddělení, 
patologické oddělení), Nemocnice Teplice 
(ortopedické oddělení, gynekologicko-po-
rodnické oddělení), Nemocnice Most (plic-
ní oddělení, anesteziologicko-resuscitační 
oddělení, dětské a dorostové oddělení, 
gynekologicko-porodnické oddělení), Ne-
mocnice Chomutov (ortopedické oddělení, 
onkologické oddělení, oddělení nukleární 
medicíny, hematologicko-transfuzní oddě-
lení, anesteziologicko-resuscitační oddě-
lení, dětské a dorostové oddělení, gyneko-
logicko-porodnické oddělení)

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jed-
notlivé obory omezen. 

Žádosti lze podávat v době od 1. 2. 2021 
do 28. 02. 2021. 

Další podmínky programu zájemci nalez-
nou na: nf.kzcr.eu.

redakce Infolistů

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., připravil pro studenty 
zdravotnických oborů mimořádný stipendijní program

Krajská zdravotní

VIRTUAL CHARITY RUN OPĚT POMŮŽE ZDRAVOTNÍKŮM
Organizátoři sportovního seriálu Milada Tour se rozhodli opět uspořádat charitativní závod na podporu našich zdravotníků. Vir-
tual Charity Run 2021 navazuje na loňský ročník, do kterého se zapojilo téměř 1 200 sportovců, kteří přispěli částkou více než 
180 000 Kč. Výtěžek v symbolické výši 111 111 Kč byl věnován Infekčnímu oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
,,Letošní výtěžek z akce věnujeme Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, která v posledních měsících pro-
chází velkou zatěžkávací zkouškou, a která denně pečuje o stovky pacientů. Víme, že sportovci jsou z aktuální situace smutní, 
ale pevně věříme, že se podobně jako na jaře dokážeme semknout a společně oceníme ty, kteří si to za své maximální úsilí 
opravdu zaslouží,“ uvedl organizátor akce Michal Neustupa. Virtual Charity Run 2021 začal 1. února a končí 14. února. Vypsány 
jsou běžecké trasy na 5 a 10 km. Novinkou je také nesoutěžní trasa na 5 km chůze. Princip účasti je jednoduchý. Zájemci si 
vyberou den a trasu, zaregistrují se na www.miladatour.cz a pak už jen stačí zajít si do parku, do lesa nebo 
kamkoli, kde se rádi prochází nebo běhají. Přispět třeba jen svou účastí a registrací mohou samozřejmě i Ti, 
kteří závodit nemohou nebo nechtějí. Více informací na webu: www.miladatour.cz.

redakce Infolistů
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Světový den ledvin připadá na druhý březnový čtvrtek
Nemocnice Teplice

Světový den ledvin je významnou celosvětovou akcí, každoročně je vyhlašována Mezi-
národní federací pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností 
a připadá na druhý březnový čtvrtek. Tématem roku 2021 bude: Dobrý život s onemoc-
něním ledvin. 

Onemocnění ledvin může mít velký do-
pad na samotného pacienta a  jeho oko-
lí. Diagnóza samotná a léčba, zvláště v již 
pokročilých stádiích, výrazně zasahuje do 
jejich životů. Snižuje schopnost účastnit 
se každodenních aktivit, pracovat, cesto-
vat, věnovat se koníčkům, navazovat nové 
vztahy.

Projevy selhání ledvin jako je únava, bo-
lest, deprese, zhoršení kognitivních funkcí, 
zažívací potíže nebo potíže se spánkem 
výrazně zhoršují kvalitu života. 

Ledviny jsou životně důležitým párovým 
orgánem velikosti „počítačové myši“ či 
„sevřené pěsti“. Jejich hlavní funkcí je 
očištění krve od odpadních látek, které 
se z těla vylučují močí. Rovněž udržují op-
timální hladinu tekutin v těle. Když jsou 
zdravé, přefiltrují u dospělého člověka za 
den až 180 litrů tekutin. Sníženou funkci 

ledvin má v dnešní době každý desátý člo-
věk, u starších lidí je číslo ještě vyšší.

Mnoho nefrologických pracovišť  již něko-
lik let podporuje osvětu a prevenci a v ten-
to den otevírá své nefrologické ambulance 
a dialyzační střediska široké veřejnosti 
k preventivním prohlídkám. Umožní-li to 
epidemiologická situace, bude možné i na 
našem nefrologicko-dialyzačním oddělení 

absolvovat tuto prohlídku. Změříme vám 
hladinu krevního cukru, zkontrolujeme 
krevní tlak, zhodnotíme vaši váhu tzv. body 
mass indexem (BMI), zjistíme orientačně 
močový nález. V případě nutnosti vám do-
poručíme další lékařskou péči.

Světový den ledvin pomůže každoročně 
odhalit řadu pacientů v časné fázi one-
mocnění ledvin a při následně správně 
nastavené léčbě radikálně redukovat ri-
ziko jeho rozvoje do pokročilých stádií. 
S preventivním vyšetřením by neměli vá-
hat především ti, kteří mají vysoký krevní 
tlak, cukrovku, kouří, mají urologické potí-
že nebo se v jejich rodině už dříve vyskytly 
nemoci spojené s ledvinami. Na své zdraví 
by neměli zapomínat ani senioři, u kterých 
se chronické onemocnění nebo selhání 
ledvin objevuje nejčastěji. Zejména v době 
koronavirové pandemie jsou jejich ledviny 
zvláště v ohrožení. Člověk může ztratit až 
90 % funkce ledvin, aniž by měl příznaky. 

MUDr. Kateřina Kotherová
primářka Nefrologicko-dialyzačního 

oddělení, Nemocnice Teplice, o.z.

Dialyzační sál v teplické nemocnici

Zdravotníci vakcinačních center a mo-
bilních týmů v Ústeckém kraji pokračují 
v očkování seniorů starších osmdesáti let 
proti nemoci COVID-19. Vakcínu si nechal 
v centru pavilonu „I“ ústecké Masaryko-
vy nemocnice aplikovat i stoletý Ústečan 
Alois Randus.

„Pro očkování proti covidu jsem se rozho-
dl, protože chci nadále zůstat zdravý. Mojí 
největší zálibou jsou včely. Přes třicet let 
jsem vedl kroužek. Řada žáků si ke mně 
chodí stále pro rady. Nechci se obávat, 
že se od nich nakazím. Až skončí opatře-
ní, plánujeme na zahradě velkou oslavu 

narozenin,“ uvedl senior, který jubileum 
oslavil 13. ledna a do očkovacího centra 
ho doprovodily jeho dvě dcery.

Stejně jako každý zájemce o očkování pro-
ti nemoci COVID-19 i on musel vyplnit for-
mulář o svém zdravotním stavu se souhla-
sem s aplikací vakcíny a prošel lékařskou 
prohlídkou. 

„Skoro vůbec mě píchnutí nebolelo. Cítím 
se velmi dobře,“ odpověděl senior v čekár-
ně po opuštění vakcinační ambulance.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Ve vakcinačním centru Krajské zdravotní v ústecké nemocnici 
se nechal naočkovat i stoletý Alois Randus

Krajská zdravotní

Oočkovat proti nemoci COVID-19 se nechal 
i stoletý Ústečan Alois Randus. Vakcínu mu 
aplikovala zdravotní sestra Bc. Eva Křížová

V nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., 
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mos-
tě a Chomutově na covidových jednotkách 
v minulých týdnech pomáhalo téměř šest 
desítek příslušníků Armády České repub-
liky. Vojáci byli rozděleni především na 
standardní lůžkové stanice a jednotky in-
tenzivní péče pečující o pacienty s nemocí 
COVID-19.

Nadporučík Vladimír Kosina, velitel dva-
nácti vojáků vypomáhajících v ústecké 
Masarykově nemocnici, uvedl, že úloha 
vojáků ve zdravotnickém zařízení je uleh-
čit v péči o pacienty především střední-
mu a nižšímu zdravotnickému personálu. 
„Jsme rozděleni do dvanáctihodinových 
směn. Sestřičkám a sanitářkám pomáhá-
me především s hygienou ležících pacien-
tů, jejich transportem na různá vyšetření. 
Pro každého z nás je to nová životní zkuše-
nost,“ říká letecký mechanik z 21. základ-
ny taktického letectva z Čáslavi.

Na profesionální vojáky v nemocničních 
uniformách reagovali pacienti velmi dobře. 
„Především muži, když se dozví, že jsme 
z armády, zavzpomínají na svou základní 

vojenskou službu. Pacientky zase vzpomí-
nají, jak jezdily za svými partnery do kasá-
ren. Někdy to bývá i na delší povídání. Co 
mě hodně překvapilo, jak si člověk vytvoří 
rychle vztah k nemocnému na lůžku. Téměř 
každého pacienta znám jménem,“ uvádí 
Vladimír Kosina, sloužící na covidové jed-
notce číslo 6, ve kterou se proměnila lůž-
ková část neurologického oddělení.

Kromě historek čelili příslušníci Armády 
České republiky i nepříjemným momentům 

péče o pacienta. „Pomáhal jsem oblékat se 
do ochranných pomůcek blízkým pacienta, 
aby se s ním mohli rozloučit před jeho smr-
tí. Příjemné také není, když vidíte s těžkým 
průběhem nemoci vrstevníky,“ dodává 
šestatřicetiletý profesionální voják.

Příslušníci Armády České republiky se v ne-
mocnicích Krajské zdravotní, a.s., střídali 
ve čtrnáctidenních turnusech. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Na covidových jednotkách vypomáhalo téměř 60 vojáků
Krajská zdravotní

Personál covidové jednotky číslo 6 v ústecké nemocnici s nadporučíkem Vladimírem Kosinou

V děčínské nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se sešli zástupci 
jejího vedení v čele s ředitelem MUDr. Michalem Hanauerem, MBA, jenž je zároveň pri-
mářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení, s členy představenstva KZ prof. Ing. 
Josefem Šedlbauerem, Ph.D., a MUDr. Ondřejem Štěrbou. Tématem jednání byla stavba 
v děčínské nemocnici, která byla nyní odložena.

Na konci roku 2020 představenstvo roz-
hodlo o zrušení veřejných zakázek na stav-
by v nemocnicích v Děčíně a Chomutově 
a o ukončení příkazní smlouvy na zajiš-
tění inženýringu v nemocnicích Ústí nad 
Labem, Děčín a Chomutov. Hlavním důvo-
dem k tomuto rozhodnutí bylo nezajištění 
finančních prostředků na tyto záměry ve 
výši nejméně 1,3 miliardy korun.  Realiza-
ce všech tří staveb v původně navrženém 
rozsahu a termínech by nejen zcela zasta-
vila jiné investice, které je nutné provádět 
s ohledem na udržení rozsahu a kvality 
zdravotních služeb, ale ohrozila by exis-
tenčně celou ekonomiku KZ. 

Představenstvo také shledalo faktické po-
chybnosti ve způsobu zadání veřejných za-
kázek k těmto akcím. Část strategických in-
vestic byla bez vysvětlení zadána jako holé 
stavby bez vnitřního vybavení, dodávky 

zdravotnických technologií jsou založeny 
na využití kompletátora, kvalifikační para-
metry pro uchazeče jsou formálně detailní. 
V součtu mohly tyto skutečnosti ovlivnit 
cenu prací a dodávek o stovky milionů ko-
run. K plánovaným investicím nebyly pro-
vedeny ani základní úkony investičního 
rozhodování a v plánu financování nejsou 
zahrnuty vyvolané investiční výdaje. 

„V představenstvu je shoda na tom, že pro 
udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče 
se musíme postarat v první řadě o zdravot-
níky, o jejich dobré pracovní podmínky. 
Samotné stavby nových pavilonů na to 
nestačí. Někde jsou ale nutné, a Děčín je 
takový případ. V současném stavu jsme in-
vestici v žádném případě nemohli spustit, 
ale dali jsme si za úkol do poloviny roku 
společně s vedením děčínské nemocnice 
najít reálné řešení, které zahrne upřesnění 

a etapizaci stavebních akcí, financování, 
personální zajištění a další potřebné změ-
ny,“ shrnul závěry schůzky člen předsta-
venstva KZ prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

 „Cílem jednání bylo seznámit členy před-
stavenstva Krajské zdravotní, a.s., se sou-
časnou situací v Nemocnici Děčín, o.z., 
a s důvody a nutností výstavby nového ne-
mocničního pavilonu a také upozornění na 
všechna rizika nerealizování tohoto zámě-
ru. Děkujeme členům představenstva za 
konstruktivní přístup a pevně věříme v po-
zitivní výsledek celého procesu,“ uvedl ke 
schůzce ředitel nemocnice MUDr. Michal 
Hanauer, MBA. Jednání se zúčastnili také 
primáři oborů, kterých se investice hlavně 
dotýká.

Zdravotnictví je prioritou i pro vedení Ús-
teckého kraje. Hejtman Jan Schiller se chce 
se situací v nemocnici v Děčíně detailně 
obeznámit a hledat společně s KZ řešení, 
které bude všeobecně akceptovatelné. 

redakce Infolistů

Zástupci představenstva jednali s vedením nemocnice
Nemocnice Děčín

Ing. Václav Valenta

vykonává funkci 
vedoucího Úseku řízení 
informačních systémů, 
na základě zmocnění

 od
 1.

 2
. 2

02
1 MUDr. Mohamed Nussir, 

Ph.D., FEBU

vykonává funkci primáře 
Urologického oddělení 
Nemocnice Teplice, o.z.

 od
 1.

 2
. 2

02
1

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů  Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Lucie Šimková

vykonává funkci hlavní sestry 
Nemocnice Chomutov, o.z.

 od
 15

. 2
. 2

02
1
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Oční vyšetření Optickou koherentní tomografií
Nemocnice Most

Všechna čtyři oční oddělení v KZ mají k dispozici Optickou koherentní tomografii (OCT) 
– moderní zobrazovací metodu, která podrobně v řezech znázorňuje nejčastěji stav sítni-
ce a zrakového nervu, které se vlivem onemocnění oka mohou měnit. Vyšetření přináší 
detailní obraz o stavu oka nejen v jeho zadní části, ale může přinášet informace i z před-
ního segmentu, to je z rohovky, bělimy a duhovky. S naším přístrojem nové generace 
pracujeme na Očním oddělení nemocnice Most od roku 2017.  

OCT je bezbolestné, nekontaktní, nein-
vazivní, rychlé vyšetření, při kterém není 
nutné rozšiřovat (rozkapávat) zornice očí. 
Proto po vyšetření pacient nepociťuje 
problémy se zaostřováním a po odchodu 
z ambulance se může věnovat řízení mo-
torového vozidla a všem pracovním po-
vinnostem. Pro pacienta je OCT bezpečné 
a šetrné, není používáno žádné „záření“ 
– oko je po enormně rychlém nafocení 
řádkových odrazů (tomografie) vyšetřova-
cího infračerveného paprsku počítačově 
zpracováno a lékaři je poskytnut okamžitý 
grafický výsledek vyšetření. Při vyšetření 
se nejedná o působení laseru, ale mo-
nochromatického světla vlnové délky 870 
nanometrů. Na základě Dopllerova jevu 
se odráží jednotlivé vrstvy, jimiž světel-
ný paprsek proniká. Přístroj měří časové 
zpoždění a velikost signálu odraženého 
z různých hloubek tkáně. Moderní přístro-
je dosahují 40 000 až 100 000 A-skenů za 
vteřinu s osovým rozlišením pouhých 5 – 7 
mikrometrů. (Rozlišení struktur u klasické-
ho ultrazvukového vyšetření se pohybuje 
na hranici 150 μm a u ultrazvukové biomi-
kroskopie kolem 30 μm). 

Během krátkého vyšetření je třeba, aby pa-
cient několik sekund, po dobu potřebnou 
k získání obrazu, pozorně fixoval pohled 
na světelnou značku v přístroji. Výsledek 
vyšetření je vzápětí, a to v podobě barev-
ného detailního zobrazení všech vyšetřo-
vaných struktur oka.

Přístroj svým paprskem podrobně zobra-
zuje histologickou strukturu sítnice, posky-
tuje lékařům velmi detailní údaje o stavu 
jednotlivých vrstev sítnice, ale zároveň 
i o funkčnosti všech jejích struktur. Vyšetře-
ní dokáže zjistit mnoho očních onemocnění 
v počátečním stádiu, kdy ještě pacient žád-
né příznaky onemocnění nemusí pociťovat. 
Díky tomu lze zahájit léčbu včas a předejít 
tak nevratnému poškození zraku. Vyšetření 
dokáže v oku zachytit i nepatrné změny, kte-
ré by bylo jinak velmi obtížné, až nemožné 
zjistit při běžné kontrole. 

Speciální skenování umí odhalit jed-
nak poruchy sítnice, proto se používá 

v diagnostice makulárních chorob (maku-
la, žlutá skvrna, je místo nejostřejšího vi-
dění). Tedy vyšetřujeme  pacienty s cukrov-
kou, vysokým krevním tlakem, závažným 
dědičným očním onemocněním, věkem 
podmíněnou makulární degenerací, dále 
může vyšetření rozlišit nádorová onemoc-
nění oka - onkologická onemocnění, one-
mocnění sklivce – patologické nálezy na 
sklivco-sítnicovém rozhraní, poruchy v ob-
lasti zrakového nervu (např. zelený zákal 
– glaukom, drúzová papila).

Naše moderní spektrální OCT dovede vy-
šetřit i přední segment oka, především 
rohovku a komorový duhovko-rohovkový 
úhel. Lze provádět bezkontaktní měření 
šířky komorového úhlu zejména u zele-
ného zákalu, ale také vyšetřovat poměry 
u poúrazových stavů a jejich hodnocení 
a vývoj s odstupem času.

Informace pak slouží ke stanovení správ-
né diagnózy, vhodného způsobu léčby, 
porovnání vyšetření v čase, vyhodnocení 
účinnosti léčby atd. I když je toto vyšetření 
velmi přesné, diagnóza z OCT zobrazovací 
metody se u některých onemocnění sítni-
ce i zrakového nervu musí doplnit dalšími 
vyšetřeními.

Vyšetření je potřeba provádět i preventiv-
ně u pacientů, kteří požadují nadstandard-
ní vyšetření nebo je u nich v rodinné anam-
néze závažnější oční onemocnění. Podle 
výsledků se stanovuje míra rizika a dopo-
ručuje se potřebná frekvence očních kon-
trol tak, aby bylo zjištěno včasné odhalení 
případných změn. 

Protože tato metoda využívá optického 
paprsku a jeho odrazu, je neproveditelná 
u očí, které mají neprůhledná média – tedy 
výrazně zkalenou rohovku, čočku nebo 
sklivec. Dále je při vyšetření nutná spolu-
práce pacienta – klid těla, hlavy, očí a fixa-
ce pohledu určeným směrem.

OCT vyšetření není v ČR hrazeno z pro-
středků veřejného zdravotního pojištění. 

Jednotlivá pracoviště si udávají vlastní 
cenu, která se pohybuje od 500 do 800 Kč.

Na vyšetření posílá pacienta nejčastěji 
v indikovaných případech jeho oční ambu-
lantní lékař. Vyšetření v Mostě provádíme 
i u pacientů, o něž se starají oční lékaři 
mimo mostecký okres (např. Jirkov, Žatec, 
Podbořany aj.). Vzhledem k tomu, že vyšet-
ření není hrazeno zdravotní pojišťovnou, 
se na něj může objednat i sám pacient, 
nutné však je předchozí oční vyšetření kte-
rýmkoli očním lékařem, jenž pacienta na-
směruje na naše sestry při objednávání ke 
správnému specialistovi. Naši lékaři, kteří 
OCT provádí a vyhodnocují, pacienta v zá-
věru vždy poučí a vysvětlí a ukáží mu výsle-
dek vyšetření před jeho odchodem domů.

MUDr. Lucie Hartmannová
Oční oddělení Nemocnice Most, o.z.

OCT VYŠETŘENÍ – JEN U DOSPĚLÝCH, NEBO TAKÉ U DĚTÍ?
Vyšetření OCT slouží k potvrzení správnosti diagnózy (v opačném případě také vylou-
čení diagnózy, na kterou bylo například podezření vzhledem k subjektivním obtížím 
pacienta), ke sledování změn v čase, ke kontrole účinnost léčby, ke kontrole pooperač-
ních nálezů po výkonech na předním i zadním segmentu oka. 

Pečlivé vyšetření a analýza struktur oka pomáhá odhalit časná stadia onemocnění, 
jakým je například věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD).

Výhodou vyšetření je při dobré spolupráci pacienta jeho rychlost, možnost okamžité-
ho zhodnocení nálezu a minimální zátěž pro pacienta. Další výhodou je možnost vy-
šetření dětí – opět při dobré spolupráci již od relativně nízkého věku. Toho využíváme 
například u dětí s pozitivní rodinnou anamnézou stran glaukomu, které ještě nejsou 
schopny podstoupit vyšetření perimetru. Tímto získáme informaci o stavu zrakového 
nervu a máme tak eventuálně možnost dítě včas odeslat k vyšetření na vyšší specia-
lizované pracoviště. Další diagnózou, pro kterou využíváme OCT vyšetření u dětí, je 
nález či podezření na drúzovou papilu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že OCT využíváme pro široké spektrum pacientů různého 
věku. 

MUDr. Martina Odvárková
Oční oddělení Nemocnice Most, o.z.

Diabetický makulární edém rozsáhlé cystoidní degenerace před léčbou

Drúzová papila

Duhovko-rohovkový úhel se změřenou velikostí úhlu

Normální nález vklesliny centrální krajiny

Třírozměrné zobrazení patologického centra 

Ztenčená vrstva nervových vláken při glaukomu - zeleném zákalu
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Poděkování Nadačnímu fondu Muži proti rakovině 
Nemocnice Most

V září 2020 Urologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., obdrželo 
od nadačního fondu Muži proti rakovině finanční dar ve výši 205 700 Kč. Účelem daru 
bylo pořízení nového bipolárního resektoskopu firmy Olympus.

Tento přístroj bude využíván k endosko-
pické léčbě karcinomu močového měchýře 
a karcinomu prostaty. Ročně Urologické od-
dělení Nemocnice Most provede přibližně 

300 endoresekcí karcinomu močového 
měchýře prostaty. Standardně se využívá 
monopolárního přístroje, kdy elektrický 
proud prostupuje tělem pacienta od kličky 

resektoskopu k neutrální elektrodě na kůži 
stehna. Při využití nového bipolárního 
resektoskopu se proud šíří mezi kličkou 
a endoskopem. Tím se snižuje riziko irita-
ce obturatorního nervu, zlepšuje se kvalita 
a čistota řezu. Operuje se v izotonickém 
prostředí – ve fyziologickém roztoku (0,9% 
NaCl), a eliminuje se tak tím vznik tzv. TUR 
syndromu, kdy se vstřebávala hypotonická 
tekutina a docházelo peroperačně k hy-
pertenzi, hemolýze a jiným metabolickým 
změnám a klinickým projevům (plicní 
edém, selhání ledvin). Vzhledem k věku 
operovaných pacientů na našem oddělení 
znamená nákup tohoto přístroje významné 
zvýšení kvality operační péče.

Za kolektiv Urologického oddělení 
Nemocnice Most děkujeme Nadač-
nímu fondu Muži proti rakovině.

MUDr. Miloš Bočan
Urologické oddělení Nemocnie Most, o.z.

Bipolární resektoskop MUDr. Miloš Bočan (vpravo)

Nadační fond Pandachild obdaroval nemocné děti
Masarykova nemocnice

Dárky malým pacientům Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o.z., přivezla Lenka Maudrová, zakladatelka nadačního fondu Pandachild.

„Nadační fond Pandachild vznikl s cílem 
pomáhat všem dětem. Přinášíme radost 
tam, kde je to nejvíce potřeba, tedy nemoc-
ným dětem a jejich rodinám, kterým osud 
rozdal nelehké karty. Věříme totiž, že ra-
dost pomáhá léčit,“ říká Lenka Maudrová.

Fond byl založen v listopadu loňského 
roku. „Díky spolupráci s Fakultní nemocni-
cí v Motole jsme ještě ten samý měsíc roz-
dali personálu desítky Pandích přání pro 
nemocné děti. Rodiny dětí nám posílaly 

jejich silné příběhy a přání. Na Vánoce se 
pak fondu díky sponzorům podařilo obda-
rovat krásnými dárky celkem 150 hospi-
talizovaných dětí z FN Motol. Užili jsme si 
i radost dětí v rodinách, když nám posílaly 
své fotografie se splněným vánočním přá-
ním. Patnáct statečných bojovníků našlo 
svůj vysněný dárek pod stromečkem,“ po-
kračuje zakladatelka Pandachild.

V lednu letošního roku pak zakladatelka 
nadačního fondu přijela potěšit i malé 

pacienty ústecké Masarykovy nemocnice. 
„Nemocným dětem jsme přivezli hezké 
dárky a různé dobroty. Samozřejmě ne-
směla chybět ani naše Pandí přání, kte-
rých jsme v nemocnici zanechali desítky. 
V těchto dnech nám tedy přicházejí další 
silné příběhy dětí a jejich přání, tentokrát 
z Ústeckého kraje. Nás tým tedy opět nap-
ne síly, aby mohl potěšit co nejvíce dětí,“ 
dodává Lenka Maudrová.

Vrchní sestru Dětské kliniky zájem nadač-
ního fondu těší. „Za dárky pro děti děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci,“ říká  
Mgr. Marie Lulková.

V následujících měsících chystá Panda-
child pro vážně nemocné děti ještě několik 
zajímavých projektů. „Ve FN Motol připra-
vujeme speciální program pro onkologicky 
nemocné děti, od online divadélek až po 
akce pro větší děti. Pilotní projekt chceme 
v budoucnu přenést i do dalších nemocnic. 
A v květnu roku 2021 chystáme otevření 
velkého zájmového dětského centra Pan-
da Gym v Praze, kde se budou na pravidel-
ných akcích setkávat děti nemocné a zdra-
vé. Přejeme si světy těchto dětí propojit, 
a přispět tak k rozvoji silných a laskavých 
dětských osobností,“ uzavírá zakladatelka 
nadačního fondu.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Lenka Maudrová, zakladatelka nadačního fondu Pandachild (vlevo), s Mgr. Marií Lulkovou, vrchní 
sestrou Dětské kliniky ústecké Masarykovy nemocnice při předání dárků pro nemocné děti

Pořadatelé plesu podpořili dětskou hematoonkologii
Masarykova nemocnice

Ústí má srdce, dokázali pořadatelé 5. roč-
níku stejnojmenného plesu, kteří darovali 
21 900 Kč na dětskou hematoonkologii 
při Dětské klinice Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

„Pátý ročník plesu se z důvodu pandemie 
koronaviru uskutečnit nemohl, ale to nám 
nezabránilo spojit dobrá srdce a pomoci 
těm nejmenším nemocným. Řada lidí si 
ponechala vstupenku, za každou z nich 
jsme vybrali 300 Kč. Přidali se finanční 
dárci i jiní dárci a vybrali jsme krásných 
46 900 Kč. Na našich pěti Charitativních 
Plesech jsme na nemocné děti vybrali už 

328 286 Kč. Děkujeme všem, kteří nás 
podpořili. Děkujeme a věříme, že nám za-
chováte přízeň a že už brzy se potkáme na 
dalším plese,“ říká Zdeněk Pavlíček, po-
řadatel akce, která ústeckou Masarykovu 
nemocnici podporuje pravidelně. 

„Podpora pana Pavlíčka nás moc těší 
a za všechny naše malé pacienty děkuje-
me. Děkujeme také dalším dárcům, kteří 
nás podporují, třeba Pavlu Novotnému 
z VECTOR BAU s.r.o., který nám věnoval pět 
tisíc korun z šipkařského turnaje,“ dodává 
dětská sestra Dana Sokolová.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Loňský rok byl především ve znamení pandemie onemocnění COVID-19. Jaký byl rok 
2020 pro ředitele zdravotní péče našich nemocnic? A co by sobě a čtenářům Infolistů 
přáli v roce letošním? Ptali jsme se MUDr. Ireny Voříškové, ředitelky zdravotní péče Ne-
mocnice Chomutov, o.z., a MUDr. Tomáše Hrubého, ředitele zdravotní péče Nemocnice 
Teplice, o.z.

MUDr. IRENA VOŘÍŠKOVÁ

Co se v loňském roce vydařilo? 

Prošli jsme si těžkou zkouš-
kou. Nikdo nás na ni nepřipra-
vil, nevěděli jsme, co nás čeká. 
Od jara loňského roku žijeme 
v nejistotě, co přinesou dal-
ší dny.  Mnozí obětovali práci 
svůj volný čas, aby chod od-
dělení a nemocnice nebyl narušen.  Mno-
zí museli vystoupit ze své komfortní zóny 
a zařadit se do zcela odlišné práce, než 
na kterou byli zvyklí a v prostředí, které 
neznali. Přesto jste do toho šli a věnovali 
jste péči těm, kteří to v tuto chvíli nejvíce 
potřebovali – našim pacientům.  V této 
době se odhalily charaktery a každý sám 
v sobě může zhodnotit, jak se k dané si-
tuaci postavil a jak přispěl ke společnému 
úsilí tuto těžkou zkoušku zvládnout.  Ne-
mocnice je složitý organismus a každá část 
je důležitá, aby mohla fungovat jako celek. 
Proto děkuji za všechny tyto části, které se 
opravdu vydařily.

Co popřejete sobě a čtenářům 
do roku 2021? 

I v těchto temnějších dobách 
nás aspoň na chvilku čekají 
sváteční chvíle. Užijme si kaž-
dý okamžik, ve kterém  může-
me být bezpečně s rodinou,  
protože v tuto chvíli je již svět-
lo na konci tunelu, očkování. 

Přeji hodně štěstí, zdraví a dobrý rok 2021. 

MUDr. TOMÁŠ HRUBÝ
Co se v loňském roce vydařilo? 

Než nám významně loňský rok 
2020 zkomplikovala pande-
mie koronaviru, byl dokončen 
a uveden do provozu zcela 
nový pavilon  v areálu teplické 
nemocnice. Byly vybudovány  
zcela nové centrální operační 
sály, oddělení centrální sterilizaci, lůžková 
část anesteziologicko-resuscitačního od-
dělení a jednotka intenzivní péče pro ope-
rační obory. Vybudování tohoto pavilonu 

má významný dopad na zvýšení kvality po-
skytování zdravotní péče pro naše pacien-
ty a na zlepšení pracovních podmínek pro 
personál nemocnice. Bohužel všichni jsme 
si prošli nelehkým loňským rokem. Byli 
jsme vystaveni situacím, které jsme zažíva-
li poprvé a nedalo se na ně zcela připravit. 
Proto můj velký dík patří zvláště všem kole-
gům v teplické nemocnici a ostatním spo-
lupracovníkům v Krajské zdravotní, a.s., 
že zvládli veškerou zátěž a problémy, jež 
v souvislostí s pandemií vyvstaly.

Co popřejete sobě a čtenářům do roku 
2021? 

Přeji všem hlavně sílu a pev-
né zdraví, aby lidé měli radost 
z docela obyčejných věcí a pře-
devším času se svými blízký-
mi. Zejména kolegům a kolegy-
ním přeji mnoho sil, aby byl 
nový rok klidnější, plný zdraví, 
dobrých zpráv a aby se jim do-
stávalo pozitivní zpětné vazby. 
Věřím, že v novém roce bu-
deme moci pracovat tak jako 

před pandemií, že lidé budou moci opět 
svobodně žít a koronavirus pomocí očko-
vání a všech dalších opatření porazíme. 

redakce Infolistů

Co se v loňském roce povedlo? A jaký bude rok letošní?
Krajská zdravotní

MUDr. Irena Voříšková

MUDr. Tomáš Hrubý
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Aktuální nAbídkA
DĚČÍN   |   ÚSTÍ NAD LABEM   |   TEPLICE   |   MOST   |   CHOMUTOV

1. 1. - 31. 3. 2021

379,-
 435,- 

129,-Lék s účinnou látkou butamiratum a guaifenesinum. 
Stoptussin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

 165,- 

Stoptussin kapky  
◊	 	správná	volba	proti	kašli	díky		
2	účinným	látkám

◊	 tiší	dráždivý	kašel		
a	napomáhá	vykašlávání

50ml 

V nabídce také
Stoptussin sirup 100ml                 115,-    99,-
Stoptussin sirup 180ml                 165,- 129,-
Stoptussin 20 tablet                 120,-    99,-

139,-
 160,- 

Doplněk stravy.

◊	 	obsahuje	originální	patentovanou	látku	
Imunoglukan®	a	vitamin	C,	který	přispívá	
k	normální	funkci	imunitního	systému

◊	 	pro	děti	i	dospělé	na	dlouhodobé	užívání	
(např.	během	zimy)

◊	 	při	nástupu	do	školy/školky	
◊	 	při	zvýšené	fyzické	a	psychické	zátěži,	
rekonvalescenci

179,-
 228,- 

V nabídce také
Strepfen Sprej, orální sprej, 15ml     229,- 179,-
Strepfen Pomeranč bez cukru, 24 pastilek       
    228,- 179,-

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

◊	 	ulevuje	od	bolesti	v	krku	po	dobu	
až	6	hodin

◊	 	zmírňuje	otok	a	zánět
◊	 	uklidňující	 efekt	 po	 2	 minutách	
(daný	lékovou	formou	pastilky)

  109,-Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje xylometazolin.  
Lék k podání do nosu.

 129,- 

◊	 nosní	sprej	s	chladivou	silou	mentolu	a	eukalyptu
◊	 	pomáhá	 rychle	 uvolnit	 ucpaný	 nos	 a	 při	 zánětu	
dutin

◊	 	uvolní	ucpaný	nos	do	2	minut	a	až	na	12	hodin
◊	 	aplikace	 ráno	a	večer	zajistí	úlevu	od	ucpaného	
nosu	až	na	24	hodin

◊	 neobsahuje	konzervanty

V nabídce také
Otrivin 1mg/ml nosní sprej, roztok 10ml  
                  117,-     99,-
Otrivin 0,5mg/ml nosní sprej, roztok 10ml  
 114,-     99,-

299,-
 385,- 

Betaglukan IMU 200mg 
◊	 	obsahuje	 200mg	 přírodního	 be-
taglukanu,	150mg	 inulinu	a	5µg	vi-
taminu	C

◊	 	vitamin	D	přispívá	k	normální	funkci	
imunitního	systému

◊	 	betaglukan	je	kvasničného	původu	
s	garancí	čistoty	min.	80	%

◊	 	vhodný	k	dlouhodobému	užívání

60 tobolek

V nabídce také
Betaglukan IMU 200mg 120 tobolek 615,- 499,-
Betaglukan Forte 250mg 30 tobolek  275,- 219,-

Doplněk stravy.

Otrivin Menthol  1mg/ml 
nosní sprej, roztok 10ml

Strepfen 24 pastilek

Imunoglukan P4H®  250ml

Kaloba
Nachlazení? Bolest a škrábání v krku?  
Kašel způsobený viry?
◊	 rostlinný	lék	s	extraktem	z	Pelargonium	
sidoides

◊	 	ke	 zmírnění	 příznaků	 při	 onemocnění	
dýchacích	cest	–	akutní	bronchitidě

◊	 	již	od	1	roku	věku

20ml

V nabídce také

Kaloba 50ml 321,- 259,-
Kaloba 20mg 21 tablet                       207,- 179,-

Lék k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Imunoglukan P4H® 120ml  255- 229,-

Nabídka	platí	od	1.	1.	do	31.	3.	2021	nebo	do	vyprodání	zásob.	Před	použitím	si	vždy	pečlivě	prostudujte	příbalový	leták.	Účinky	a	použití	léků	konzultujte	s	lékařem	nebo	lékární-
kem.	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.

X

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

www.kzcr.eu

Chomutov

Most

Teplice Ústí nad Labem

Děčín

DĚČÍN

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM

TEPLICE

CHOMUTOV

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

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

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

MOST

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

449,-
 580,- 

Protectum Omega 3   90 kapslí

◊	 	doplněk	stravy	obsahující	různé	živi-
ny	 a	 zinek,	 který	přispívá	 k	udržení	
normálního	stavu	zraku

  79,-Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Pouze pro krátkodobé použití.

 96,- 

Valetol   24 tablet 

◊	 	lék	na	bolest	hlavy,	zad	v	křížové	oblasti,	
zubů,	při	menstruaci

V nabídce také
Valetol 12 tablet                                  61,-  49,-

Doplněk stravy.239,-Doplněk stravy.

 295,- 

Swiss NatureVia Ostropestřec
◊	 	napomáhá	zachování	správné	funkce	jater	a	podporuje	
detoxikační	potenciál	jater

◊	 	podporuje	regeneraci	jaterních	buněk	a	pomáhá	je	
chránit	před	škodlivým	působením	volných	radikálů

◊	 	podporuje	správné	trávení,	očistu	jater	i	celého	těla
◊	 pomáhá	udržet	správnou	činnost	srdce,	přispívá	k	
udržení	normální	hladiny	cukru	v	krvi

Forte 60 kapslí

◊ široký sortiment léčivých přípravků  
a doplňků stravy

◊ pestrá příprava léčivých přípravků  
včetně očních kapek

119,-
  160,- 

Quixx extra   
   

nosní sprej 30ml 

Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.

◊	 	hypertonický	roztok	mořské	vody,	obsahuje	
vodu	z	oceánu,	čištěnou	vodu	a	eukalyptovou	
silici

◊	 	účinně	pomáhá	uvolnit	ucpaný	nos	při	nachla-
zení	a	chřipce

◊	 	díky	eukalyptové	silici	přináší	ještě	lepší	pocit	
průchodného	nosu

◊	 	pro	dospělé	a	děti	od	6	let

V nabídce také

Quixx nosní sprej 30ml     145,-   109,-
Quixx soft nosní sprej 30ml             145,-     109,-

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí 580- 449,-
Protectum Vital 90 kapslí 580,- 449,-
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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

Mezinárodní den jódu si připomínáme 6. března
Masarykova nemocnice

Dne 6. března si připomínáme Den  jódu, který vyhlásil poprvé Český výbor pro UNICEF 
v roce 1999 ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 

Jód je nezbytný prvek pro syntézu hormo-
nů štítné žlázy. Jeho zdrojem je zevní pro-
středí, ve kterém jeho obsah dosti kolísá. 
Jódový deficit je přitom jedním z hlavních 
celosvětových problémů. V současné době 
žije v podmínkách nedostatku jódu dle 
údajů WHO asi 2,0 - 2,2 miliardy lidí. Zá-
važnými důsledky nedostatku jódu pak 
trpí asi 800 - 900 milionů lidí.

I velká část území ČR byla v minulosti po-
stižena nedostatkem jódu. Doklady o tom 
máme již ze středověku. Kretenizmus se 
vyskytoval v některých regionech ČR ještě 
ve 20. století. Proto byl koncem 40. a 50. 
let 20. století proveden rozsáhlý epide-
miologický průzkum a na základě jeho vý-
sledků byla doporučena jodace soli. Nyní 
je stav stabilizován díky komplexnímu pro-
gramu, který zahrnuje zkvalitnění jodace 
soli, suplementaci těhotných a kojících žen 
a jodaci produktů dětské výživy.

Požadovaný denní přísun jódu v populaci 
má být 150-200 μg/den, ale v těhotenství 
a při kojení tato potřeba stoupá na nejmé-
ně 250 μg/den. Zatímco je průměrný pří-
sun v naší populaci více než 150 μg/den, 

u těhotných a kojících žen 250 μg/den 
zdaleka nedosahuje. Proto doporučuje 
Česká endokrinologická  a Česká pediatric-
ká společnost České lékařské společnosti 
J. E. Purkyně plošnou suplementaci jódem 
v dávce 100 μg/den a u všech těhotných 
a kojících žen.

Významným přirozeným zdrojem jódu jsou 
mořské produkty, jejichž spotřeba je u nás 
dlouhodobě podprůměr-
ná. Přitom se jedná o po-
traviny výhodné i pro pre-
venci kardiovaskulárních 
chorob. Dalším význam-
ným zdrojem se zdá být 
mléko, ovšem jeho obsah 
v různých vzorcích mléka 
kolísá mezi 50 a 700 μg/l, 
takže přísun jódu z tohoto zdroje je zcela 
nepředvídatelný. Poměrně velké množství 
obsahuje i Vincentka. Některé látky zvané 
strumigeny ovlivňují využití jódu pro syn-
tézu hormonů štítné žlázy, a vedou tak 
k projevům snížené funkce štítné žlázy. 
Patří mezi ně lněné semínko, sójové výrob-
ky a některá brukvovitá zelenina (brokoli-
ce, květák, kadeřávek, zelí). Neznamená 

to však, že bychom museli tyto potraviny 
z našeho jídelníčku vyřadit. Při zabezpeče-
ní optimálních hladin jódu k ovlivnění jeho 
funkce nedochází. 

Mějme však na paměti, že v jednom kg soli 
je obsaženo zhruba 20-34 mg jódu. Denně 
bychom tak měli sníst přibližně 4,5 g soli 
(1 lžičku), abychom přijali 150 μg jódu. 
Sousloví „všeho moc škodí“ platí totiž 
i v tomto případě. Při zvýšení přívodu jódu 
může dojít k přechodnému zvýšení výskytu 

tyreotoxikózy a podle vět-
šiny údajů i k nárůstu cho-
robné tyreoidální aktivity. 
Stoupá i výskyt protilátek 
proti tyreoidální peroxidá-
ze (TPO) a tyreoglobulinu 
a může dojít k poklesu ty-
reoidální funkce a k zvět-
šení objemu štítné žlázy.

Závěrem lze říci, že kompenzace jódového 
deficitu je účinná a dostupná metoda k od-
stranění většiny poruch štítné žlázy, které 
z něho vyplývají. A i přes možné nežádoucí 
účinky jeho vliv na správnou funkci štítné 
žlázy výrazně převažuje nad negativy.

MUDr. Lucie Radovnická
Interní oddělení MNUL

Sdružení Lemniskáta - život bez bariér děkuje zdravotníkům 
ústecké nemocnice za péči o pacienty s COVID-19

Masarykova nemocnice
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z., získala pro 
zdravotníky a pomocníky covid jednotek 
padesát notýsků Batole a stejný počet se-
šitků Mini od sdružení Lemniskáta – život 
bez bariér - zdobených srdíčky a děkov-
nou dekorativní páskou s větou „Myslíme 
na vás“. Personálu připomenou pracovní 
chvíle v době celosvětové pandemie.

„Rozhodli jsme se alespoň o malou a sym-
bolickou podporu nemocnic a pracovníků 
na covid jednotkách s tím, že jim darujeme 
drobnost z našeho výrobního programu,“ 
uvedl Petr Hirsch, zástupce sdružení Lem-
niskáta – život bez bariér.

„Notýsky jsou moc krásné a udělaly nám 
v této pro zdravotnická zařízení nelehké 
době velkou radost. Rozdám je za odmě-
nu personálu, který si odvádí nejlépe svou 
práci,“ poděkovala hlavní sestra ústecké 

Masarykovy nemocnice, Mgr. Markéta 
Svobodová.

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s., je 
nestátní neziskovou organizací, která pro-
vozuje chráněné pracoviště pro lidi s men-
tálním, fyzickým či psychickým postižením. 
Výrobním programem jsou papírenské vý-
robky. Základní myšlenkou chráněného 
pracoviště je umožnění a zachování pra-
covních příležitostí lidem s handicapem 
v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně 
svobodném prostoru. „Usilujeme o to, aby 
zde naši zaměstnanci nacházeli své sebe-
potvrzení v práci, získávali nové manuální 
a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, 
že jsou součástí skupiny lidí, která má na 
zřeteli individuální potřeby každého jed-
notlivce a přitom spolu tvořili celistvé spo-
lečenství,“ dodal Petr Hirsch.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Sešitky pro zdravotníky od sdružení 
Lemniskáta – život bez bariér. Na snímku 
hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z., Mgr. Markéta Svobodová



Poděkování personálu našich nemocnic
PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM ODBĚROVÉHO MÍSTA V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI
Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto oficiální formou poděkovat zaměstnancům odběrového místa (COVID-19) v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem (budova T), kteří měli směnu 5. ledna 2021 – kolem poledne – za profesionální, lidský, vtipný a plně empatický přístup 
k mé osobě.

Važte si, prosím, těchto zaměstnanců. A pokud je to možné, příslušně je ohodnoťte.

S přáním všeho dobrého v této podivné době vám všem

Michal Rada, Teplice

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE DĚČÍN
Vážený pane primáři, dovolte mi touto cestou poděkovat Vám a celému Vašemu kolektivu za péči, která mi byla věnována při 
a po operaci tříselné kýly dne 19. 11. 2020.

Musím se přiznat, že hospitalizace, která byla první v mém životě, byla pro mě velice cennou zkušeností. Tak trochu paradoxem 
je, že po většinu svého produktivního věku jsem byl zaměstnán ve zdravotnictví.  Patnáct let v Krajské nemocnici a posledních 
deset let před důchodem v Ústecké poliklinice. Takže situaci a problémy zdravotnictví jsem viděl pouze z jedné strany.

Poprvé jsem si uvědomil, jak složitý mechanismus je fungující operační aparát, jak všechny profese musí bezchybně spolupra-
covat, a to i v současných ztížených covidových podmínkách. Proto bych Vás, vážený pane primáři, poprosil, abyste vyslovil díky 
všem na operačním sále, lékaři, který mě operoval, a všem, kteří se spolupodíleli na mé operaci. Dále prosím vyřiďtě díky lékaři, 
který mě propouštěl, a všem sestrám, které se o mě staraly na JIP. Zde jsem poprvé viděl, co obnáší práce sestry na lůžkovém 
oddělení, a obvzlášť na JIP. Jak jsem se už zmínil, byla to pro mne cenná zkušenost. 

Když jsem pracoval v poliklinice, měl jsem kolikrát pocit, jestli našim sestrám nekřivdím. Zaplaťbůh už ho nemám. Sestry ve 
špitále, to je úplně jiná profese než sestry ambulantní. Takže skláním se před nimi, měl jsem možnost vidět, co všechno musí 
během směny zastat, a být přitom laskavé a soucitné. To není práce, to je poslání. Rád bych v závěru chtěl poděkovat sestře, 
která mě vyprovázela na parkoviště. Mrzí mě, že jsem se ani nezeptal na její křestní jméno. 

Ing. Jaroslav Beneš  

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE
Ráda bych tímto sice krátce a stručně, ale z celého srdce, poděkovala za skvělý přístup  Neurologického oddělení a MS Centra 
Nemocnice Teplice, které podalo mé dceři Anežce  Táborské (Kološové) lék Lemtrada. Lék jsme platili jakožto samoplátci, složili 
se na něj dárci ve veřejné sbírce.

Zejména bych vyzdvihla přístup paní primářky MUDr. Marty Vachové. Její upřímný, laskavý a osobní přístup mě dojal. Velmi jsem 
ocenila také to, s jakým nasazením mi paní doktorka předala své osobní kontakty tak, abychom dceři mohli zajistit nejvhodnější 
následnou rehabilitaci.

Také další zdravotnický personál se k nám choval velmi vřele. Zmíním sestřičku paní Věru Ondrákovou, která měla Anežku osob-
ně na starost. Nejenže kontrolovala každou půl hodinu teplotu, tlak a další parametry, ale stále se zajímala, jak se Anežka cítí. 
K tomu se stíhala s úsměvem starat i o další pacienty. Obdivuhodné!

Veliké poděkování patří i sociální pracovnici MS centra, paní Jaroslavě Brhlíkové, která s dcerou citlivě probrala i velmi osobní 
situace, které mohou pacienty trpící roztroušenou sklerózou potkat. Také nám předala spoustu informací a důležitých kontaktů 
pro zajištění dalších kompenzačních pomůcek. 

S takovým přístupem k pacientům jsem se jinde nikdy nesetkala a tímto emailem jsem chtěla moc poděkovat. Samozřejmě 
nejen třem výslovně zmíněným, ale také všem ostatním, protože všichni, se kterými jsme u vás přišli do styku, byli milí 
a profesionální. 

Moc vám jménem celé rodiny a také jménem více než 9000 dárců, kteří dceři na lék přispěli,  za váš přístup děkujeme.

Přejeme co nejvíce takových zdravotníků, s jakými jsme se u vás v nemocnici v Teplicích  setkali. 

 Alena Kološová
maminka Anežky

https://pomuzuanezce.cz/


