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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

LEDVINY A JEJICH FUNKCE V LIDSKÉM TĚLE

NEFROLOGIE A DIALÝZA V ÚSTÍ NAD LABEM

Ledviny jsou párový orgán o velikosti ústí vývody každý svým vlastním ledsevřené pěsti uložený po stranách pá- vinovým kalíškem, což je pozůstatek
teře v břišní dutině. Jejich hlavní funk- původní laločnaté ledviny, která ale
cí je očištění krve od odpadních látek, v průběhu vývoje srůstá. Ledvina je
které se z těla vylučují močí. Ledviny kryta vazivovým pouzdrem, na které
zároveň udržují optimální hladinu te- naléhá řídké pojivo prorostlé tukem,
kutin v těle.
který chrání ledvinu před mechanicLedvina má oválný, fazolovitý tvar, má kým poškozením. K ledvině se přikláčervenohnědou barvu, na povrchu je dá nadledvina, endokrinní žláza.
hladká a je kryta
Ledviny jsou ulotenkým vazivoženy pod stropem
vým pouzdrem,
břišní
dutiny,
NEMOCI LEDVIN
které se dá z ledretroperitoneálně
Dnes se onemocnění ledvin
viny lehce sloup(nejsou obaleny
dělí nezávisle na příčině podle
nout. Na mediálpobřišnicí). Závěs
tíže postižení, tedy podle ledním okraji ledviny
ledvin bývá často
vinné funkce do pěti stupňů,
je ledvinová branvolný, takže se jekteré se označují CKD (z anglicka (hilus renalis),
jich poloha může
kého „chronic kidney disease“
kudy
vstupuje
měnit (např. při
– vleklé ledvinné onemocnění)
do ledviny tepna
dýchání). ParenCKD I: normální, nesnížená gloa žíla a odkud
chym ledviny je
merulární filtrace (glomerulární
vystupuje močozřetelně rozdělen
filtrace > 1,5 ml/s)
vod. Branka prona hnědočervehloubí do ledviny
nou zrnitou kůru
CKD II: lehká ledvinná nedostahlubokou ledvia světlejší dřeň.
tečnost (glomerulární filtrace
novou jamku (siPro lidský organi1,0–1,49 ml/s)
nus renalis), kde
smus jsou ledviny
CKD III: středně těžká ledvinná
je uložena lednezbytné stejně
nedostatečnost (glomerulární
vinová pánvička
jako srdce či plífiltrace 0,5–0,99 ml/s)
(pelvis renalis).
ce. Onemocnění
Na povrchu tvoří
ledvin má vliv
CKD IV: těžká ledvinná nedosouvislou vrstvu
na vznik dalších,
statečnost (glomerulární filtra(4–8 mm) světlejpředevším karce 0,25–0,49 ml/s)
ší kůra. Směrem
diovaskulárních
CKD V: ledvinné selhání (glok sinus renalis
onemocnění.
merulární filtrace < 0,25 ml/s)
z ní odstupují
Chronické onesloupce,
které
mocnění ledvin
od sebe oddělují
pacienta obvykle
sousední ledvinové pyramidy tvořené nebolí. Mezi projevy onemocnění leddření. Jednotlivé pyramidy tvoří led- vin patří například krev v moči, otoky
vinné lalůčky. Ledvinu tak tvoří spous- nohou, únava, vyšší krevní tlak nebo
ta malých ledvinných lalůčků ústících časté močení (zejména v noci). Čím
do jednoho společného vývodu, které dříve je nemoc ledvin diagnostikovásrostly během vývoje.
na, tím jednodušší je léčba, a tím nižší
Člověk má multipapilární ledvinu – to je riziko výskytu přidružených oneznamená, že do ledvinné pánvičky mocnění.

Dialyzační středisko v Ústí nad Labem
bylo založeno v září 1976 primářem
MUDr. Františkem Brožem jako první v tehdejším Severočeském kraji.
Do provozu byly uvedeny 4 přístroje
Travenol.
Po otevření střediska v Liberci byl region rozdělen na dvě části, narůstal
počet pacientů i směn a počet dialyzačních lůžek byl zvýšen na šest.
Zástupkyní primáře střediska byla
MUDr. Ivana Zdichyncová, která iniciovala vznik nefrologické ambulance. Do roku 1990 ještě vznikla
střediska v Mostě a v České Lípě,
po roce 1990 byla zakládána střediska ve všech okresech. Po odchodu
prim. MUDr. Františka Brože se vedoucím dialyzačního střediska stal
MUDr. Karel Bařinka při II. interním
oddělení primáře MUDr. Františka Pátka. Od roku 1993 byla vedoucí lékařkou střediska MUDr. Zuzana Bitterová.
V roce 2000 se středisko přestěhovalo
do prostor v nové nemocnici na Severní Terase, počet lůžek se rozšířil
na 12 chronických a 1 akutní a vzniklo samostatné nefrologicko-dialyzační oddělení, pod vedením primářky MUDr. Zuzany Bitterové s lékaři
MUDr. Tomášem Hankem, MUDr. Evou
Svítilovou a vrchní sestrou Evou Jeřábkovou.
V roce 2009 došlo k dalšímu rozšíření
kapacity na 16 chronických a 1 akutní
lůžko. V nedávné době bylo plánováno další rozšiřování kapacity oddě-

Primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Zuzana Bitterová

lení, ke kterému pro jiné priority nedošlo. Počet pacientů každým rokem
narůstal, zvyšovaly se počty výkonů
a bylo nutno pracovat v náročných čtyřech směnách s každodenní úpravou
programu, abychom poskytli akutní
servis pro komplikované pacienty celého kraje hospitalizované na různých
odděleních Masarykovy nemocnice.
Počet chronických pacientů překračoval 100 a počet výkonů pak 15 000.
V říjnu 2019 bylo z organizačních
důvodů nutno přistoupit k úpravě
programu a 20 zavedených chronických pacientů bylo předáno k léčení
nově vzniklému teplickému středisku
a 10 do nemocnice v Děčíně. V případě komplikací s nutnou hospitalizací

Zdroj: wikipedia.cz

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN UŽ OD ROKU 2006 PŘIPADÁ
NA DRUHÝ BŘEZNOVÝ ČTVRTEK
Světový den ledvin (World Kidney Day)
vyhlašují Mezinárodní federace pro
onemocnění ledvin a Mezinárodní

nefrologická společnost každoročně
na druhý čtvrtek v měsíci březnu. Ten
letošní tak připadá na 12. 3.

www.kzcr.eu

poskytujeme akutní servis těmto pacientům u nás.
Na oddělení jsou prováděny hemodialýzy, hemodiafiltrace a je rozvinut
program peritoneální dialýzy s kompletním servisem pro pacienty. Oddělení zajišťuje též péči v rámci klinické nefrologie, predialyzační péči
a potransplantační péči ve spolupráci s IKEM a VFN Praha. Oddělení je
akreditovaným pracovištěm, podílí se
na výuce mediků, postgraduální výuce lékařů, účastní se mezinárodních
klinických studií. Primářka oddělení
je členkou výboru České nefrologické
společnosti.
V roce 2019 provedlo Nefrologicko-dialyzační oddělení Masarykovy nemocnice 13 546 hemoeliminačních
výkonů. Z toho 597 výkonů bylo provedeno v akutním programu pacientům
celého Ústeckého kraje v komplikovaném stavu hospitalizovaným na specializovaných odděleních ústecké nemocnice.
Po úpravě programu léčíme 75 chronických hemodialyzovaných pacientů,
12 v peritoneálním programu, 8 pacientů bylo v roce 2019 nově transplantováno a též pečujeme o 90 transplantovaných v dřívějších letech.
primářka MUDr. Zuzana Bitterová

Lůžko na dialyzačním sále v ústecké
Masarykově nemocnici

Kanylační sál – zleva MUDr. Tomáš Hanek,
Jana Poslušná a MUDr. Eva Svítilová

Nefrologicko-dialyzační oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO NEMOCNICE DĚČÍN
Hemodialyzační středisko Nemocnice
Děčín bylo otevřeno v září 1992 jako
součást Interního oddělení Nemocnice Děčín. V té době jsme pracovali
na šesti dialyzačních lůžkách a v první
fázi převzali děčínské pacienty, kteří
byli do té doby dialyzováni ve střediscích v Ústí nad Labem a v České Lípě.
Po jejich převzetí jsme měli v péči asi
15 pacientů s chronickým selháním
ledvin. S dalšími lety si rostoucí počet
chronických, ale i akutních pacientů
vyžádal postupné rozšiřování střediska – na sedm a posléze osm dialyzačních lůžek. V roce 2009 však již nebylo možné ve stávajících prostorách
přidávat další lůžka, počet pacientů
byl takový, že jsme přechodně museli pracovat ve 4 směnách. To byla pro
personál a i tak těžce nemocné, jako
jsou pacienti se selháním ledvin, nesmírně zatěžující a náročné. Proto
bylo rozhodnuto o provedení rozsáhlé
rekonstrukce dialyzačního sálu, která
byla uskutečněna prakticky za plného
provozu na přelomu let 2009 a 2010.
Nový dialyzační sál má 12 chronických a jedno akutní dialyzační lůžko.
Rekonstrukce byla spojena s obnovou
dialyzační techniky (zcela nová úpravna vody, dialyzační křesla) a znamenala posun vpřed v kvalitě péče o naše
klienty.
Dialyzační středisko v Děčíně tedy pe-

Hemodialyzační sál v děčínské nemocnici

čuje o nemocné se selháním ledvin
již 28 let. Postupně roste počet akutních i chronicky nemocných, léčených
hemodialýzou, peritoneální dialýzou
i pacientů po transplantaci ledviny
(v současné době se ve spolupráci
s nefrologickou klinikou IKEM staráme přibližně o 60 pacientů s funkční
transplantovanou ledvinou). Dlouhodobě se nám daří uvádět do běžné
praxe nové metody v nefrologii. Peritoneální dialyzační program jsme zahájili již rok po otevření našeho dialyzačního střediska (tedy v roce 1993). Jako
jedni z prvních v České republice jsme

začali používat kanylace jugulárních
žil pod kontrolou ultrazvuku (poster
na toto téma na kongresu ČNS v Plzni
v roce 2000), v posledních dvou letech
používáme ultrazvuk k pravidelným
kontrolám stavu dialyzačních cévních
přístupů. Naprostá většina našich
chronických pacientů je léčena v dnešní době nejmodernější metodou – vysokoobjemovou hemodiafiltrací. Jako
náš největší úspěch lze však bezesporu označit zavedení programu domácí
hemodialýzy, což se nám v roce 2016
podařilo jako prvnímu dialyzačnímu
středisku v České republice.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
V současné době máme v chronickém
dialyzačním programu 70 nemocných,
v peritoneálním programu 7 nemocných, jednoho pacienta na domácí hemodialýze (a připravujeme se na zahájení druhého). V roce 2019 jsme
provedli celkem 9 400 dialyzačních
výkonů. Narůstající počet pacientů
stejně jako vysoce specifické požadavky hemodialyzačního oddělení
na spotřební a přístrojový materiál
vedly v posledních letech k úvahám
o oddělení dialyzačního střediska
od interního oddělení. Tyto úvahy získaly konkrétní rámec před dvěma lety
a od počátku roku 2019 se hemodialýza stala samostatným primariátem
Nemocnice Děčín s názvem nefrologicko-dialyzační oddělení. Odvážím se
říci, že toto osamostatnění pociťujeme
veskrze příznivě ve smyslu zlepšení
personální situace oddělení, zlepšení
komunikace s nadřízenými složkami
(ubyl jeden článek řetězu) i ve snaze o další zlepšení péče o nemocné. Na tento rok plánujeme zahájení
provozu mobilní dialyzační jednotky
a poskytování občerstvení pacientům
v chronickém dialyzačním programu.
Jako velký cíl střednědobého horizontu před námi stojí vybudování zcela
nového hemodialyzačního střediska

v novém pavilonu, v místě, kde dnes
stojí budova starého dětského oddělení. Tyto nové prostory budou znamenat další zkvalitnění péče o pacienty,
kteří potřebují náhradu funkce ledvin.
Již jen fakt přesunutí hemodialyzačního střediska do centra areálu nemocnice a propojení s ostatními budovami
nemocnice (v současné době je dialyzační středisko umístěno mimo areál

HDS Monitor Braun

nemocnice, což znamená, že pacienty
na akutní dialýzu je potřeba převést
sanitou) bude znamenat výrazné zjednodušení péče a úlevu pro ty nejtěžší
pacienty.
primář MUDr. Martin Ullrych
Nefrologicko-dialyzační oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

PRVNÍ PACIENT NA DOMÁCÍ HEMODIALÝZE

POZVÁNKA
Den otevřených dveří u příležitosti Světového dne
ledvin na Nefrologicko-dialyzačním oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., se uskuteční
ve čtvrtek 12. března 2020
od 7 do 12 hodin v nefrologické ambulanci v budově R
(konečná MHD č. 201).
Návštěvníci mají možnost
odběru krve a moče na kontrolu funkce ledvin.

HDS Monitor Fresenius

Miloš Dušek z Krásné Lípy na Děčínsku

Miloš Dušek z Krásné Lípy na Děčínsku je prvním člověkem v České
republice, který začal využívat umělou ledvinu v domácím prostředí.
Pacient Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., na děčínské
dialyzační středisko musel od roku 2011, kdy mu onkologické onemocnění nevratně poškodilo ledviny, dojíždět třikrát týdně z 35 km
vzdálené Krásné Lípy. Od ledna 2015 byl do seznamu výkonů schválen kód 18523 „Chronická dialýza prováděná mimo dialyzační středisko“. Od ledna 2016 může pacient díky tomu podstupovat hemodialýzu pětkrát v týdnu doma. Léčba doma, v podobě ambulantní
peritoneální dialýzy, byla u tohoto pacienta krátce vyzkoušena v roce
2012, ale neosvědčila se a jeho zdravotní stav se při ní zhoršil. Proto
se musel vrátit k hemodialýze. Jde o velice aktivního člověka, sportovce a plně soběstačného pacienta. Myšlenku domácí hemodialýzy
nevzdal a šel nekompromisně za svým cílem. S velkou podporou rodiny a jeho neustávajícím úsilím si nejen připravil zázemí pro domácí
hemodialýzu, ale o způsobu řešení svého zdravotního handicapu přesvědčil i plátce zdravotní péče. „Jsem rád, že se mi podařilo všechny
přesvědčit. Díky tomu šetřím čas, který mohu věnovat rodině a svým
koníčkům. A frekvence dialýzy pětkrát za týden pomohla zlepšit můj
zdravotní stav,“ radoval se tehdy Miloš Dušek.

Vizualizace hemodialyzačního střediska v novém pavilonu Nemocnice Děčín, o. z.
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V TEPLICÍCH FUNGUJE NOVÉ KOMFORTNÍ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

O NOVÉM HEMODIALYZAČNÍM STŘEDISKU

V teplické nemocnici připravila v loňském roce Krajská zdravotní, a. s., nové

komfortní dialyzační středisko. Primářkou oddělení je MUDr. Jindřiška
Pössnickerová, vrchní sestrou oddělení je Zdeňka Hoffmannová.

Hemodialyzační středisko si v loňském
roce prohlédl i předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
„Před sedmi lety, když jsem nastoupil
do čela představenstva Krajské zdravotní, bylo jedním z úkolů, které jsme
si dali, mít v každé z pěti nemocnic
středisko hemodialýzy. Největší překážkou k uskutečnění této myšlenky byly
smlouvy na pětadvacetiletý pronájem
se soukromým subjektem provozujícím
pracoviště hemodialýzy v našich nemocnicích. Čekali jsme, až ten čas doběhne.
V dostatečném předstihu jsme dali výpověď v Chomutově, ale pak naše snaha
ztroskotala na nedostatku personálu.
Obdobná situace byla v Mostě. Jsem
velmi rád, že v Teplicích se to podařilo,“
zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
při té příležitosti krátce připomněl historii hemodialýzy a nefrologie v Teplicích. „Před čtvrtstoletím byla hemodialyzační péče v těchto prostorách
za zvláštních okolností předána soukro
mému subjektu. Nyní se vrací pod křídla nemocnice. Ta je totiž schopna pacientům zajistit primární péči, v případě
potřeby jsou návazně k dispozici veš
kerá odborná oddělení. A při jakékoli
zdravotní komplikaci je zde i rychlá dostupnost lůžek intenzivní péče,“ dodal
generální ředitel KZ.

Dialyzační sál v teplické nemocnici
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Vrchní sestra Zdeňka Hoffmannová u pacienta na lůžku
„Nabízíme výhodu, kterou může poskytnout jedině hemodialyzační centrum
působící v rámci nemocnice. Děkuji
všem kolegům a kolegyním ze zdravotního úseku, díky kterým můžeme v teplické nemocnici středisko s touto specializací provozovat,“ doplnil MUDr. Aleš
Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní
péče KZ.
Hemodialyzační středisko v teplické
nemocnici nabízí nefrologickou ambulanci,
predialyzační
ambulanci

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

a ambulanci pro pacienty po transplantaci ledviny. „Jsme zde schopni
aplikovat všechny v současnosti známé
očišťovací metody, tzn. dialýzu, izolovanou ultrafiltraci, pre i post hemodiafiltraci, hemofiltraci a máme zaškolenou
sestru na peritoneální dialýzu. I tuto
službu můžeme poskytnout, pokud ji
pacienti budou žádat. Máme možnost
pacientovi zjistit míru vody v organismu, posouzení metabolického stavu,
tzn. bílkoviny v těle, svalová hmotnost
a tukové zásoby,“ přiblížila spektrum
služeb MUDr. Jindřiška Pössnickerová,
primářka Nefrologicko-dialyzačního od
dělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Středisko má k dispozici 12 dialyzač
ních míst, v současnosti má v evidenci 25 pacientů. Od zahájení provozu
do 31. 12. 2019 provedli v teplickém
hemodialyzačním
středisku
celkem 534 dialýz, 287 hemodiafiltrací
a 15 akutních dialýz. Další klienty tvoří
pacienti hospitalizovaní v teplické nemocnici, kteří jsou v evidenci soukromého dialyzačního střediska. Oddělení
provádí také akutní dialýzy na oddělení
ARO a interní JIP.
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Krajská zdravotní, a. s., úspěšně
pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení se daří
rozšiřovat portfolio zdravotní péče
pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová
pracoviště. Příkladem je komfortní
hemodialyzační pracoviště Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí
prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt.
V čele pracoviště jsou MUDr. JinPrezentace střediska – zprava Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ,
dřiška Pössnickerová, primářka
MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., jeho zástupce
Nefrologicko-dialyzačního odděleMUDr. Martin Sessek, primářka MUDr. Jindřiška Pössnickerová a MUDr. Aleš
ní Krajské zdravotní, a. s. – NemocChodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
nice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra
oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxi v této specializaci.
Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, které
byly používány od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1 000 m2.
Cena díla: 16 344 569,89 Kč vč. DPH. Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s. r. o. Zahájení stavebních prací: 3. 5. 2019.
Termín dokončení dle SoD: 26. 7. 2019. Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.
V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou za celkem 11 304 315 Kč vč. DPH,
financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku
představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH.
Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B. Braun Dialoq IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce
prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována
nová technologie na úpravu vody
s reverzní osmózou. V dialyzačním
centru je zajištěno vybavení pro
12 dialyzačních míst.

Den otevřených dveří

Z vlastních zdrojů financovala Krajská zdravotní, a. s., rovněž další
vybavení nového zdravotnického
pracoviště. Částka dosáhla celkem
1 259 577,17 Kč včetně DPH. Dalších 268 717 Kč stály manipulační
vozíky.
Celkové náklady na zprovoznění
nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhly téměř 30 milionů Kč včetně
DPH.
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DĚTSKÉ ODBORNÉ AMBULANCE
Do dispenzární péče dětských nefrologických ambulancí v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., jsou přijímáni pacienti s onemocněním ledvin a močových
cest, jako jsou vrozené vývojové vady, dědičná onemocnění ledvin, např. Alportův syndrom, polycystózy
ledvin, opakované infekce ledvin a močových cest,
děti s hematurií a proteinurií, pomočováním, renální hypertenzí a v neposlední řadě děti po operacích
ledvin a odvodných močových cest. Zajišťují se zde
pravidelná ultrazvuková vyšetření ledvin a močového měchýře. Ambulance navíc poskytují konziliární
služby pro hospitalizované pacienty.

MASARYKOVA NEMOCNICE
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
Ambulance dětské nefrologie v ústecké nemocnici
sídlí ve 2. podlaží budovy D1. Měsíčně ji navštíví průměrně 80 až 90 dětských pacientů a těhotných žen.
Tato ambulance je jediným pediatricko-nefrologickým pracovištěm v České republice, které provádí
prenatální sonografii plodu zaměřenou na ledviny
a močové cesty. U pacientů s poruchami mikce lékaři
provádějí uroflowmetrii.

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.
Dětská nefrologická ambulance v děčínské nemocnici
sídlí v 1. podlaží budovy I.
O malé pacienty se v ambulanci stará MUDr. Milan
Pánek, který tam v loňském roce provedl celkem
968 ambulantních ošetření.

NEMOCNICE TEPLICE, o. z.
Poradna dětské nefrologie se nachází v přízemí pavilonu J.
V rámci ordinačních hodin zde čtyřikrát v týdnu vyšetří MUDr. Zdeňka Omelková v průměru dvacet dětí
a provede přibližně deset sonografických vyšetření.

NEMOCNICE MOST, o. z.
Dětské odborné poradny v mostecké nemocnici
se nacházejí v nově zrekonstruovaných prostorách
v 1. podlaží budovy C.
Dětská nefrologická ambulance má v současnosti v evidenci 350 dětí, ročně jich tam lékaři ošetří okolo 180. Čekací doba na vyšetření je přibližně
2 měsíce.

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ
NEFROLOGICKO-DIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Zuzana Bitterová
Tel.: +420 477 112 711, e-mail: zuzana.bitterova@kzcr.eu
Vrchní sestra: Eva Jeřábková
Tel.: +420 477 112 714, e-mail: eva.jerabkova@kzcr.eu
Sekretariát: Mgr. Anna Tomášková
Tel.: +420 477 112 713, e-mail: anna.tomaskova@kzcr.eu
DĚTSKÁ NEFROLOGICKÁ AMBULANCE

Lékař: MUDr. Jana Laubová, e-mail: jana.laubova@kzcr.eu
Sestra: Bc. Michaela Capková, Zdena Křížová
Tel.: +420 477 112 307, e-mail: detskanefro@kzcr.eu

NEFROLOGICKO-DIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Martin Ullrych
Tel.: +420 412 705 307, e-mail: martin.ullrych@kzcr.eu
Vrchní sestra: Monika Lounová
Tel.: +420 412 705 233, e-mail: monika.lounova@kzcr.eu
DĚTSKÁ NEFROLOGICKÁ AMBULANCE

Lékař: MUDr. Milan Pánek, e-mail: milan.panek@kzcr.eu
Sestra: Kristína Hejlová
Tel.: +420 412 705 441, e-mail: kristina.hejlova@kzcr.eu

NEFROLOGICKO-DIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Jindřiška Pössnickerová
E-mail: jindriska.poessnickerova@kzcr.eu
Vrchní sestra: Zdeňka Hoffmannová
Tel.: +420 417 519 563
DĚTSKÁ NEFROLOGICKÁ AMBULANCE

Lékař: MUDr. Zdeňka Omelková
Sestra: Eva Hodincová, tel.: +420 417 519 387

DĚTSKÁ NEFROLOGICKÁ AMBULANCE

Lékař: prim. MUDr. Marie Váchová
Sestra: Pavlína Kobzáňová, tel.: +420 476 172 562
Onemocněním ledvin v Nemocnici Most, o. z., a v Nemocnici Chomutov, o. z., se zabývají interní oddělení nemocnic,
která pacienty vyžadující dialyzační péči odesílají na pracoviště soukromých subjektů, které v nemocnicích působí,
nebo do ostatních nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

Redakce děkuje všem zdravotníkům zainteresovaných oddělení
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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