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Historie a současnost Infekčního 
oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem

První veřejná nemocnice byla v Ústí nad Labem zřízena v polovině 19. století, 
jedním z důvodů byl nárůst infekčních chorob v souvislosti se stavbou železnič-
ní tratě Ústí – Podmokly a velké nahromadění dělníků, kteří pracovali a bydleli 
ve špatných hygienických podmínkách. Stavitel železnice roku 1848 věnoval 
500 zlatých na stavbu nemocnice, město zakoupilo pozemek v místě dnešního 
Špitálského náměstí a jednopatrovou budovu dokončilo v roce 1856.

a  spojovací  krček  s  operačními  sály. 
V roce 1937 měla ústecká nemocnice 
744 lůžek.

Po válce se stal primářem  infekčního 
oddělení  jeden  z  prvních  českých  lé-
kařů v Ústí nad Labem MUDr. Zdeněk 
Kolouch  (nar.  11.  2.  1913,  zemřel 
7.  4.  1983).  Dlouholetým  zástupcem 
primáře  byl  MUDr.  František  Kosina 
(nar. 11. 5. 1927, zemřel 26. 1. 2000), 
obdivovaný jak pro rozsáhlé medicín-
ské  znalosti  a  klinické  cítění,  tak pro 
povahové  vlastnosti.  Infekční  oddě-
lení  se  rozrůstalo,  protože bylo  třeba 
hospitalizovat pacienty  se závažnými 
infekcemi  (např. břišním  tyfem), poz-
ději zejména děti se záškrtem, černým 
kašlem nebo dětskou obrnou. V  roce 
1949 mělo oddělení 144 lůžek, v roce 
1957 dokonce 176 lůžek a bylo umís-
těno  ve  dvou  pavilonech  –  F1  a  F2. 
V 50. a 60. letech se zlepšovaly hygi-
enické podmínky bydlení a stravování 
a byl zaváděn očkovací program, který 
vedl  k  výraznému  poklesu  dětských 
infekcí  či  dokonce  k  jejich  vymýcení 
(např. dětská obrna). Počet lůžek pro-
to postupně poklesl na 120.

Prudký rozvoj Ústí nad Labem jako prů-
myslového  centra  vedl  k  růstu  počtu 
obyvatel,  kteří  bydleli  v  nehygienic-
kých  podmínkách,  výroba  a  doprava 
zhoršovaly  životní  prostředí  skládka-
mi,  exhalacemi  a  odpady.  Zdravotní 
stav obyvatel města byl špatný, dětská 
i celková úmrtnost výrazně přesahova-
ly  průměr  celé  monarchie.  Přibývalo 
infekčních chorob a některé epidemie 
– např. cholery v letech 1866 a 1873 
–  si  vyžádaly  mnoho  obětí.  Město 
proto  zakoupilo  pozemek  v  blízkos-
ti  chemické  továrny  a  7.  října  1894 
slavnostně otevřelo novou nemocnici. 
Měla 150 lůžek a pět pavilonů: dětský, 

interní,  chirurgický,  pro nemoci  kožní 
a pohlavní a infekční.
Nemocnice  měla  jediného  primáře, 
ošetřovatelek  bylo  málo,  protože  ne-
existovaly  ošetřovatelské  školy.  Pa-
cienti si mohli vybrat  jednu ze  tří pe-
čovatelských  tříd,  za  nejlevnější  třetí 
třídu si připláceli dvě rakouské koruny 
denně, za první  třídu šest korun den-
ně. Léčili se zde pacienti z celé ústec-
ko-chabařovické oblasti. V  roce 1924 
byl  postaven  nový  infekční  pavilon 
nákladem  700  000  korun.  V  letech 
1926–1930 přibyl nový pavilon inter-
ních oborů, v  letech 1931–1937 šes-
tipatrová budova chirurgických oborů 

Budovy  F1  a  F2  byly  v  70.  letech 
ve  velmi  špatném  technickém  stavu, 
proto  bylo  rozhodnuto  o  výstavbě 
nového infekčního pavilonu s moder-
ní koncepcí – s ochozy pro návštěvy, 
s  jedno-  a  dvoulůžkovými  pokoji  se 
samostatným  sociálním  zařízením, 
s  vlastním  operačním  sálem,  rentge-
nem a  laboratoří. Nový objekt na Bu-
kově byl slavnostně předán do užívání 
5. ledna 1978. Postavila ho jugosláv-
ská  firma  za  více  než  100  milionů 
korun, měl  120  lůžek. V  této  budově 
bylo  v  letech  1978–2005  hospitali-
zováno  98  000  pacientů  s  infekčním 
onemocněním.

V roce 1982 byl primářem infekčního 
oddělení  jmenován  uznávaný  odbor-
ník MUDr. Jiří Švejda, CSc., který včas 
zachytil moderní trendy v oboru – zalo-
žil jednotku intenzivní péče a tzv. sep-
tickou stanici, řadu let vedl antibiotic-
ké středisko. Byl autorem řady článků 
a přednášek a oceňované monografie 
Infekční  mononukleóza.  Oddělení  ří-
dil až do svého odchodu do důchodu 
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Zaměstnanci infekčního oddělení před budovou v areálu na Bukově v roce 1985

MUDr. Dagmar Lazarová při vyšetření dětského pacienta v roce 1980

MUDr. František Kosina a primář MUDr. Zdeněk Kolouch v roce 1980
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řečiště) včetně těch, kteří potřebují ná-
hradu  životních  funkcí  umělou  plicní 
ventilací nebo kontinuální hemodialý-
zou. Ročně je na oddělení hospitalizo-
váno okolo 2 500 pacientů.
Nejčastějšími  diagnózami  jsou  průj-
mová  infekční  onemocnění,  infekční 
žloutenky  typu A, B a C,  infekce  cen-
trálního  nervového  systému,  infekce 
kůže  (pásový  opar,  růže),  kompliko-
vaná  dětská  infekční  onemocnění 
(spála, neštovice, zarděnky, spalničky, 
příušnice),  infekční  mononukleóza, 
uzlinové syndromy,  lymská borelióza, 
infekce dýchacích  cest  (angíny,  záně-
ty dutin, bronchitidy, zápaly plic),  zá-
něty  ledvin  a  infekce močových  cest, 
infekce kostí a kloubů, sepse a záněty 

v únoru 2000. Dlouholetou zástupkyní 
primáře byla MUDr. Věra Kalhousová.
Ještě v roce 1983 fungovalo v Severo-
českém  kraji  pět  infekčních  oddělení 
– v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, 
Liberci a Krásné Lípě. Dnes je ústecká 
infekce  jediným pracovištěm  v  oboru 
přenosných  nemocí  v  Ústeckém  kra-
ji,  nevelké  infekční  oddělení  působí 
v Liberci.
Od  roku  2000  vede  oddělení  primář 
MUDr.  Pavel  Dlouhý.  Věnuje  se  pro-
blematice  antibiotik  (řídí  antibiotic-
kou  léčbu  v  Masarykově  nemocni-
ci),  má  na  starosti  všechny  pacienty 
s HIV/AIDS v regionu, je autorem často 
citované monografie Lymeská borreli-
óza  v  praxi  a  českého doporučeného 

MUDr. Jiří Švejda byl primářem infekčního oddělení od roku 1982;  
na snímku brigáda v areálu na Bukově v roce 1985

MUDr. Věra Kalhousová na pokoji  
u pacienta

Budova infekčního oddělení

Současná podoba pokoje na infekčním oddělení

Koutek pro pacienty

srdečních chlopní,  infekční komplika-
ce u  chirurgických pacientů a u paci-
entů  v  intenzivní  péči  (ventilátorové 
zápaly  plic,  infekce  z  cévních  kanyl 
a močových katétrů apod.).

Při oddělení pracuje centrum cestovní 
medicíny  a  očkování,  kde  je  posky-
továno  poradenství  před  pracovními 
i  turistickými  cestami  do  zahraničí 
a  prováděno  očkování  proti  cizokraj-
ným  i  tuzemským  infekcím.  Zajišťuje 
také vyšetření a  léčbu osob, které se 
vracejí nemocní ze zahraničních cest. 
AIDS  centrum  poskytuje  ambulantní 
a  lůžkovou  péči  HIV  pozitivním  oso-
bám  z  Ústeckého  a  Libereckého  kra-
je. Specializované centrum se věnuje 
léčbě  chronických  hepatitid,  jejichž  Denní místnost

výskyt je v regionu vysoký díky velké-
mu počtu injekčních uživatelů drog.
Lékaři infekčního oddělení metodicky 
řídí  antibiotickou  léčbu  v  celé Masa-
rykově  nemocnici  a  schvalují  použití 
vázaných  antibiotik.  Oddělení  se  po-
dílí  na  prevenci  tzv.  nozokomiálních 
(nemocničních) nákaz a  léčí pacienty 
s  infekcemi  vysoce  odolnými  k  anti-
biotikům (MRSA, ESBL, Clostridia).
Na  infekčním  oddělení  má  praco-
vat  16  lékařů,  69  zdravotních  sester 
a 12 sanitářů, dlouhodobě se však po-
týká s nedostatkem personálu. I přes-
to se podílí na výzkumu formou klinic-
kých studií. Lékaři přednášejí na řadě 
seminářů  a  postgraduálních  školení, 
učí  na  univerzitě  a  ve  zdravotnické 
škole.

postupu  diagnostiky  a  léčby  této  in-
fekce  přenášené  klíšťaty.  Zástupkyní 
primáře  je  od  roku  2012 MUDr.  Jana 
Pazderková.

V červnu 2007 bylo infekční oddělení 
slavnostně  otevřeno  po  rozsáhlé  re-
konstrukci – z budovy zůstal prakticky 
jen  skelet,  byla  vybudována moderní 
jednotka  intenzivní  péče  s  15  lůžky, 
operační  sál,  nové  ambulance,  rent-
genové pracoviště, ORL, EEG, ultrazvu-
kové  a  fibroskopické  pracoviště,  dvě 
30lůžkové stanice standardních lůžek 

s balkonovými dveřmi, kterými mohou 
vstupovat návštěvy na pokoj k nemoc-
ným,  kteří  netrpí  infekcí  přenosnou 
běžným kontaktem. Do pavilonu bylo 
umístěno také kožní oddělení. Rekon-
strukce  stála  160,5  milionu  korun, 
na  financování  se  vedle  nemocnice 
podílel i její zřizovatel Ústecký kraj.
Infekční  oddělení  Masarykovy  ne-
mocnice patří mezi největší v ČR. Po-
skytuje  péči  v  celém  rozsahu  oboru 
pacientům všeho věku, od novorozen-
ců po dospělé. Na  jednotce  intenziv-
ní péče jsou hospitalizováni nemocní 
s nejzávažnějšími stavy (např. menin-
gokokové  infekce,  klíšťové  encefali-
tidy  s  obrnami,  infekční  žloutenky  se 
selháním jater, těžké infekce krevního 
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Hepatitida od A do E toalety a před jídlem. Spolehlivou pre-
vencí  je očkování vakcínou Avaxim či 
Havrix  –  ochrana  nastupuje  do  mě-
síce,  za  rok  se  aplikuje  druhá  dávka, 
která zajistí dostatečné protilátky nej-
méně na 10 let, u 95 % osob jsou pro-
kazatelné dokonce za 30 let.
Hepatitida B  byla  v minulosti  postra-
chem zdravotníků, dnes již díky očko-
vání mezi profesionální nákazy nepat-
ří.  Přenáší  se  krví,  pohlavním  stykem 
a z matky na dítě. Díky plošnému oč-
kování zavedenému v roce 2001 počet 
případů  v  české  populaci  významně 
klesl. Řada  infekcí  je ovšem  importo-
vána ze zemí  jihovýchodní Asie a  se-
tkáme se s nimi u rezidentů pocházejí-
cích například z Vietnamu.
Inkubační  doba  se  udává  v  širokém 
rozmezí  40–180  dnů.  Projevy  one-
mocnění  jsou  obdobné  jako  u  jiných 
hepatitid, častější jsou bolesti kloubů 

JIP infekčního oddělení

Sestra Pavla Novotná na pokoji JIP

Hepatitida A  je  virová  infekce  posti-
hující pouze člověka. Zdrojem nákazy 
je  stolice,  do  které  se  virus  vylučuje 
po  dobu  10–14  dnů  od  počátku  pří-
znaků.  K  přenosu  dochází  při  úzkém 
kontaktu  s  nemocným nebo předmě-
ty  znečištěnými  fekáliemi.  Nepřímá 
nákaza  infikovanou vodou  či  potravi-
nami byla v minulosti příčinou rozsáh-
lých epidemií – v Česku se v roce 1979 
nakazilo ze zmrazených jahod doveze-
ných z Polska přes 40 000 lidí.
Inkubační  doba  od  okamžiku  nákazy 
do vzniku prvních příznaků může být 
od 15 do 52 dnů. Onemocnění se pro-
jeví  nevolností,  nechutenstvím,  zvra-
cením,  bolestmi  břicha  a  zvýšenou 
teplotou. Pacient mívá žluté zbarvení 
očí a kůže, ta může potom svědět. Já-
tra  bývají  zvětšená  a  bolestivá.  Řada 
nemocných s hepatitidou a zvýšenými 
jaterními enzymy (ALT, AST) má ovšem 
normální  hodnoty  bilirubinu,  a  tudíž 

Epidemie hepatitidy A na Ústecku zaměstnala v druhé polovině roku 2017 zdra-
votníky – praktické lékaře, hygieniky a pracovníky Infekčního oddělení Masary-
kovy nemocnice. Toto jediné pracoviště v oboru přenosných nemocí v Ústeckém 
kraji muselo v průběhu několika měsíců zajistit izolaci a léčbu 400 pacientů 
s „nemocí špinavých rukou“.

nezežloutne.  A  v  okolí  nemocných 
jsou  dokonce  další  nakažení  lidé, 
u  kterých  probíhá  infekce  bezpřízna-
kově a přijde se na ni pouze aktivním 
vyhledáváním kontaktů.
Diagnóza hepatitidy A není těžká – je 
založena na průkazu zvýšených  jater-
ních testů a pozitivity časných protilá-
tek proti viru hepatitidy A ve třídě IgM.
Izolace  na  infekčním  oddělení  má 
zabránit  šíření  nákazy  a  poskytnout 
pacientům fyzický klid a šetřicí dietu. 
Není k dispozici žádný protivirový lék. 
Pobyt  v  nemocnici  trvá  obvykle  dva 
týdny,  s  následnou  několikatýdenní 
rekonvalescencí  a  tříměsíčním  záka-
zem  tělocviku  i  jiné  fyzické  námahy. 
Onemocnění  nepřechází  do  chroni-
city,  ale  asi  u 5 % nemocných  je pro 
relaps  s  novým  vzestupem  jaterních 
testů  nutná  rehospitalizace;  častěji 
to bývá u lidí, kteří nedodrželi klidový 
režim.
Prodělaná  hepatitida  A  poskytuje 
doživotní  ochranu – nelze  se nakazit 
znovu.  Všem  ostatním  lze  doporučit 
časté mytí  rukou  zejména  po  použití 

a  pomalejší  hojení  –  hospitalizace 
proto bývá delší. Asi u 5 % nemocných 
se  vyvine  chronická  hepatitida  s  rizi-
kem  jaterní cirhózy a následně hepa-
tocelulárního karcinomu.

Proti viru hepatitidy B máme v posled-
ních  letech  k  dispozici  účinné  léky. 
Tenofovir  pochází  z  dílny  profesora 
Holého  a  patří  k  největším  objevům 

české vědy v minulém století;  je sou-
časně základním kamenem léčby HIV 
infekce. Protivirové léky dokáží zasta-
vit množení viru hepatitidy B a poško-
zování  jater,  ale  nedokáží  odstranit 
infekci z těla. Jejich užívání proto musí 
trvat mnoho let, většinou doživotně.

Další  novinkou  je  poznatek,  že  u  lidí 
vyléčených  z  hepatitidy  B  přetrvává 

virová  nukleová  kyselina  v  jaterních 
buňkách ve formě tzv. cccDNA – k úpl-
nému  vymizení  viru  nikdy  nedojde. 
V případě podání chemoterapie nebo 
imunosupresivní léčby pak může dojít 
k  novému  vzplanutí  hepatitidy  a  bě-
hem několika  týdnů  i  k  selhání  jater. 
Před zahájením takové terapie se pro-
to vždy musí vyšetřit, zda pacient ne-
prodělal v minulosti hepatitidu B a pří-
padně  zahájit  profylaktické  podávání 
antivirotik.
Hepatitida C  je další  infekcí přenáše-
nou krví a zkrvavenými předměty, nej-
častěji  jehlami  a  dalšími  pomůckami 
nitrožilních  uživatelů  drog.  Vzácný  je 
přenos  pohlavním  stykem  a  z  matky 
na dítě. V Ústeckém kraji  je velmi vy-
soký počet  osob závislých na Perviti-
nu  či  opiátech,  tomu  také odpovídají 
statistické údaje o výskytu hepatitidy 
C  v  našem  regionu –  každoročně  jde 
zhruba o 200 nově diagnostikovaných 
případů.
Akutní hepatitida C probíhá často ne-
nápadně  a  bez  žloutenky.  Infekce  se 
většinou  zjistí  náhodně při  odběrech 
u  preventivních  prohlídek,  v  K  cent-
rech  nebo  u  dárců  plazmy.  U  zhruba 
70  %  nakažených  přetrvává  virus 
v těle dlouhodobě a způsobí chronic-
kou hepatitidu C. Ta může vést po le-
tech opět k jaterní cirhóze i rakovině.

Pokoj infekčního oddělení

JIP infekčního oddělení
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Diagnóza  začíná  vyšetřením  protilátek  anti-HCV  –  jejich 
přítomnost je dokladem, že pacient byl v kontaktu s virem 
hepatitidy C. Teprve přímý průkaz viru v krvi metodou PCR 
ale rozhodne, zda je infekce v těle stále přítomna a vyža-
duje léčbu.
Dříve se k  terapii používala kombinace  injekcí s  interfe-
ronem a  tablet  s  ribavirinem.  Jejich obvykle  roční podá-
vání  bylo  spojeno  s  mnoha  vedlejšími  účinky  a  vyléčit 
se podařilo  jen 2/3 pacientů. Dnes  je  ve  většině přípa-
dů vhodnější moderní tzv. bezinterferonová léčba. Velmi 
dobře se snáší,  trvá 3 měsíce a z  infekce se vyléčí přes 
95 % nemocných. Skvělé vlastnosti nových léků jsou ale 
spojeny s vysokou cenou – léčba jednoho pacienta stojí 
v průměru milion korun a pojišťovny ji hradí omezenému 
počtu osob čekajících v pořadníku.
Na  rozdíl  od  hepatitidy  B  se  lze  viru  hepatitidy  C  zcela 
zbavit a úplně a definitivně se vyléčit. Nákladná léčba tak 
zabrání rozvoji cirhózy, rakoviny jater a předejde mnohem 
nákladnější transplantaci jater.
Hepatitida E byla dříve raritně importována z Indie. V po-
sledních letech se ale diagnostikuje ročně několik stovek 
případů u osob, které nikde necestovaly. Ukázalo se, že 

zdrojem nákazy  je  zejména  vepřové 
maso  (často  jde  o  výrobky  ze  zabi-
jačky) nebo zvěřina. Virus se (stejně 
jako u hepatitidy A) vylučuje do stře-
va a stolice, pacienti proto musejí být 
izolováni na infekčním oddělení.
Projevy  onemocnění  se  neliší  od  ji-
ných  hepatitid,  bývá  sytější  ikterus 
a pomalejší hojení.
Diagnóza  pomocí  krevních  testů  je 
nespolehlivá,  protože  nález  protilá-
tek anti-HEV je často falešně pozitiv-
ní.  Je  proto  nutné  ověřit  přítomnost 
viru v krvi a stolici testem PCR.
Proti viru hepatitidy E nemáme k dis-
pozici  žádný  lék,  kromě  izolace,  fy-
zického klidu a šetřicí diety  je  třeba 
trpělivosti.
A chybí Vám v textu hepatitida D? 
Ta se naštěstí v Česku prakticky 
nevyskytuje.

Chodba infekčního oddělení

Primář infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý

Redakce Statimu děkuje primáři infekčního oddělení MUDr. Pavlu Dlouhému  
a jeho týmu za spolupráci při vzniku této přílohy.
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