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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři Infolistů,
stejně jako v tomto čísle firemního časopisu Krajské 
zdravotní, a. s., i v několika předchozích vydáních jste 
mohli zaznamenat inzerát obracející se na studenty 
zdravotnických oborů s nabídkou stipendijního progra-
mu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. Hlavním 
úkolem tohoto fondu, který úspěšně funguje již od roku 
2008, je činnost ve prospěch pěti nemocnic největšího 
poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji. Poslá-
ním fondu je od samého začátku získávání finančních 
prostředků k podpoře všech aktivit vedoucích k růstu, 
mj. i k prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného 

zdravotnického personálu nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Proto jsme se rozhodli 
také v letošním roce pokračovat v osvědčeném stipendijním programu, který do na-
šich nemocnic přivedl již desítky absolventů lékařských fakult a dalších zdravotní-
ků, bez nichž se chod nemocnic neobejde.
Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., pro akademický rok 
2015/2016 je určen pro studenty čtvrtých a vyšších ročníků vysokoškolského pre-
zenčního studia v oborech lékař a farmaceut. Pro studenty třetích ročníků vyso-
koškolského prezenčního studia také v oborech radiologický asistent a všeobecná 
sestra. 
Budoucí zdravotníci tak mohou v rámci stipendia získat 7 000 Kč měsíčně na úhra-
du nákladů, spojených se studiem na vysoké škole. Nově se nebude krátit stipen-
dium od Krajské zdravotní, a. s., u studentů, kteří současně získají stipendium Ús-
teckého kraje, od kterého mohou čerpat 5 000 Kč měsíčně. Ve spojení s „krajským“ 
stipendiem tak studenti medicínských oborů získávají celkem 12 000 Kč měsíčně, 
tedy 120 000 Kč po dobu akademického roku. A to už je zajímavá finanční pomoc. 
Podrobnější informace obsahuje poslední strana tohoto vydání Infolistů.
Věřím, že o obě stipendia bude mezi studenty zájem a všem našim stipendistům 
přeji úspěšné studium.

Jiří Vondra 
předseda Správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
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Špičkoví japonští chirurgové se sjeli do Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice

Před samotným začátkem odborného 
programu část delegace z Japonska zaví-
tala do Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., kde si špičkoví chirurgové 
v doprovodu partnerek prohlédli Emer-
gency a heliport. Závěr prohlídky zpestřil 
návštěvníkům „ostrý“ zásah zdravotníků 
Emergency, při kterém letečtí záchraná-
ři dopravili do traumacentra pacienta 
z Chomutova.
Záštitu nad celou akcí převzal RSDr. Sta-
nislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje. „Je mi velkou ctí přivítat 
vás všechny v našem Ústeckém kraji. 

Chirurgové z České republiky a Japonska se sjeli ve středu 9. září do Ústí nad Labem. 
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolu-
práci s International College of Surgeons (ICS), Okresním sdružením České lékařské 
komory (OS ČLK) a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP), 
pořádala 22. česko-japonské chirurgické sympozium, satelitní součást Jubilejního 
světového chirurgického kongresu při příležitosti 80. výročí založení International 
College of Surgeons. Tématem odborných přednášek byly nádory zažívacího ústro-
jí a nádory prsu. Sympozium proběhlo na výletním zámečku Větruše, kam zavítalo 
sto dvacet šest účastníků sympozia.

Japonsko je nazýváno zemí vycházejí-
cího slunce. Program vašeho dnešního 
setkání je také vycházejícím sluncem pro 
vaše pacienty, kterým dává nové naděje 
do jejich dalších dní. Letošní sympozium 
je o to významnější, že je součástí Jubi-
lejního světového kongresu při příleži-
tosti 80. výročí založení ICS. Chci proto 
organizátorům poděkovat za to, že mi 
bylo umožněno převzít nad ním zášti-
tu. Jsem velmi potěšen a hrdý i na to, 

že organizátorem je naše Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem. Dokazuje 
to její vysokou odbornou úroveň,“ řekl 
RSDr. Stanislav Rybák a předal hos-
tům v atriu ústecké nemocnice pamětní 
dárek.
Poté se lékaři přesunuli na zámeček Vě-
truše, kde se 22. česko-japonské sympo-
zium konalo. V úvodu celé akce všech-
ny účastníky přivítal generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. 

„Jsem velice rád, že pořádání 22. čes-
ko-japonského chirurgického sympozia 
bylo svěřeno Krajské zdravotní, respekti-
ve Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, která je největší a nejvýznamnější 
z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní 
sdružuje. S ohledem na geografické roz-
místění v regionu tvoří nemocnice v Dě-
číně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 

a Chomutově jednu páteřní osu zdravot-
nických zařízení pro celý Ústecký kraj,“ 
řekl Ing. Petr Fiala.
MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgic-
kého oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem uvedl, že účastníci 
sympozia si během odborných diskuzí 
vyměnili názory a zkušenosti. „Velmi si 
vážím, že jsme měli možnost poznat vý-
znamné japonské profesory z 12 různých 
prefektur Japonska. Tamní chirurgové 
tvoří špičku v oboru nádorů zažívacího 
ústrojí a nádorů prsu. Sympozium uká-
zalo pohled japonských kolegů na danou 
problematiku a směr, jakým se ubírá ja-
ponská chirurgie. Výměna názorů a zku-
šeností je pro naše lékaře velkým příno-
sem. Nové poznatky posunují kupředu 
i léčbu našich pacientů,“ řekl MUDr. Mar-
tin Sauer.
Mezitím, co se světoví špičkoví lékaři 
účastnili odborného programu 22. čes-
ko-japonského sympozia na Větruši, 
si jejich partnerky prohlédly Novoroze-
necké oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Účastníci 22. česko-japonského sympozia v rámci prohlídky ústecké 
Masarykovy nemocnice zavítali na heliport na střeše budovy B

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák nejenže převzal 
nad prestižní akcí záštitu, ale také předal za Ústecký kraj chirurgům dárky
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 Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykova nemocnice

Cévní mozková příhoda (CMP) je způsobena v 80–85 % buď nedo-
krevností při tepenném uzávěru (ischemická CMP), nebo v 15–20 % 
krvácením do mozku, mozkových plen, mozkových komor nebo 
do více oddílů (hemoragická CMP). Cévní mozková příhoda je tře-
tí nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v ČR. 
Ke zlepšení výsledků péče o tyto nemocné byla v ČR v r. 2010 naplá-
nována síť specializovaných iktových center. Komplexní cerebrovas-
kulární centrum (KCC) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. 
z., (MNUL) patří k 10 centrům v ČR, která poskytují mezioborovou 
specializovanou péči pacientům s cévní mozkovou příhodou. Jeho 
činnost byla oficiálně spuštěna v květnu 2012. Síť specializovaných 
center doplňují iktová centra nižšího typu. 
Komplexní cerebrovaskulární centrum MNUL zajišťuje nepřetržitou 
specializovanou komplexní péči a sdružuje specialisty neurology, 
intervenční neuroradiology, neurochirurgy, anesteziology a intenzi-
visty, rehabilitační lékaře. Dále podle potřeby spolupracuje se vše-
mi dalšími obory v MNUL. Úspěšné a stále se zlepšující fungování 
KCC závisí na vstřícné medicínsky odborné a organizační spolupráci 
všech zainteresovaných. Veškerá naše snaha směřuje k maximální 
rychlosti zaléčení ischemických cévních příhod. Jen tehdy má pacient 
(i s možnostmi, o kterých se nám před deseti lety ani nesnilo) ob-
rovskou šanci na návrat do normálního života. Pověřeným vedoucím 
KCC je MUDr. Alena Lapáčková z Neurologického oddělení Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

ÚKOLY NAŠEHO KCC V PÉČI O NEMOCNÉ V AKUTNÍ FÁZI MOZKOVÉ 
PŘÍHODY
1. Pro nemocné ze spádu Ústí nad Labem (120 tisíc obyvatel) za-

jišťujeme současně péči na úrovni iktového centra nižšího typu 
a KCC.

2. Poskytujeme poradenskou činnost iktovým centrům nižšího typu 
v celém Ústeckém kraji se spádem 825 tisíc obyvatel (primární 
iktová centra: Děčín, Chomutov, Teplice, Litoměřice) a v případě 
indikace přebíráme jejich nemocné ke specializovaným inter-
venčním výkonům (např. mechanická rekanalizační léčba, léčba 
mozkových výdutí).

KONKRÉTNÍ ČINNOSTI KCC
1. Přijímání nemocných s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP), 

jejich akutní diagnostika a léčba.
2. U indikovaných nemocných s akutní ischemickou CMP provádění 

intravenózní trombolýzy nebo endovaskulární rekanalizace moz-
kové tepny pomocí mechanického zprůchodnění tepny (embole-
ktomie či trombektomie s použitím různých instrumentů, akutní 
angioplastiky) nebo intraarteriálně podaného farmaka.

3. U nemocných se stenózou krčního úseku mozkových tepen akut-
ní nebo odložená operace (karotická endarterektomie) či endo-
vaskulární angioplastika se zavedením stentu.

4. U nemocných s krvácením do mozku rozhodnutí o operačním od-
stranění hematomu.

5. V indikovaných případech dekompresní kraniektomie, zevní ko-
morová drenáž.

6. U nemocných s akutním krvácením z tepenné výdutě indikace 
a provedení neurochirurgické léčby (clipping) nebo endovasku-
lární léčby (coiling).

7. U nemocných s krvácením z cévní malformace rozhodnutí o op-
timální léčbě, která může být kombinovaná (operace – ozáření 
gama nožem – embolizace).

8. Poskytování časné rehabilitační péče a sociálního poradenství.
V péči o hemoragické mozkové příhody se uplatňuje zejména řada 
neurochirurgických technik: odstranění mozkového krvácení, ope-
rační vyřazení tepenné výdutě (clipping) nebo cévní malformace, de-
kompresní kraniektomie a zevní komorové drenáže v řadě urgentních 
situací. Ošetření tepenných výdutí a vybraných cévních malformací 
lze provést i miniinvazivním endovaskulárním výkonem (coiling či 
embolizace) na katetrizačním sále – intervenční neuroradiologie. 
V péči o ischemické cévní mozkové příhody došlo v posledních le-
tech k převratným změnám. V léčbě se uplatňuje řada sofistikova-
ných metod. Nezbytným faktorem, který umožní pacientovi poskyt-
nout tyto moderní metody léčby, je včasné kontaktování záchranné 
služby. Do KCC převeze pacienta na oddělení Emergency, kde je vy-
šetřen neurologem a je provedeno CT vyšetření upřesňující diagnózu 
CMP. Dle výsledků je určen další optimální postup. Na prvním místě 
je to intravenózní trombolytická léčba podávaná neurology s cílem 
zprůchodnit uzavřené mozkové cévy menšího kalibru. Pro cévy vět-
šího kalibru je tato léčba nedostatečná a je nutné použít metody en-
dovaskulární rekanalizace prováděné intervenčními neuroradiology. 
Jde o převrat v léčbě CMP, který je srovnatelný s vlivem katetrizace 

na léčbu infarktu myokardu. Principem této léčby je zavedení speci-
álního katétru z třísla do uzavřené mozkové cévy a mechanické od-
stranění (vyjmutí speciálním košíčkem či odsátí) krevní sraženiny. Pro 
úspěšnost léčby je kritický čas od vzniku mozkové příhody do zprů-
chodnění cévy. S prodlužováním trvání mozkové příhody klesá účin-
nost léčby a po 6 hodině od vzniku CMP již vzácně dojde ke zlepšení 
stavu pacienta i při plné rekanalizaci tepny. To klade extrémní nároky 
na efektivní organizaci péče tak, aby se pacient dostal co nejrychleji 
na katetrizační sál. Na těchto postupech intenzivně spolupracujeme 
s kolegy z iktových center a záchranné služby. Dostupnost mecha-
nických rekanalizací je nepřetržitě zajištěna lékaři radiologického 
oddělení (MUDr. Cihlář, MUDr. Smolka). V dalších letech nepochybně 
dojde k dalšímu výraznému navýšení počtu těchto výkonů a KCC pro-
to plánuje další navýšení své kapacity (např. druhý katetrizační sál, 
navýšení počtu lůžek intenzivní péče). 
V současné době patříme počtem výkonů mezi tři největší Komplexní 
cerebrovaskulární centra v ČR. Od roku 2012 každoročně stoupá ab-
solutní počet léčených pacientů i procento pacientů, kterým je léčba 
poskytnuta. V roce 2014 bylo v KCC hospitalizováno přes 700 pacien-
tů s diagnózou CMP (hemoragická i ischemická). Intravenózní trom-
bolýza byla podána 78 pacientům (17,3 %!). Pro srovnání, v počátcích 
iktového programu bylo trombolyzováno 5 % pacientů. V roce 2014 
bylo provedeno 56 mechanických rekanalizací (u 10,2 % pacientů). 
Od ledna do září 2015 již bylo provedeno 60 mechanických rekana-
lizací. Ročně provede neurochirurgie a intervenční neuroradiologie 
při ischemické CMP více než 200 akutních či plánovaných zákroků 
na krčních tepnách. V roce 2014 jsme ošetřili 79 mozkových výdutí.
Nedílnou součástí komplexní péče poskytované pacientům po CMP 
je jejich následné sledování ve specializované iktové ambulanci cen-
tra, zahrnující kontroly laboratorní, ultrazvukové a komplexní léčbu 
podávanou v rámci sekundární prevence CMP. V rámci komplexní 
péče je následná fáze léčby CMP realizována ve spolupráci s Reha-
bilitačním oddělením MNUL, kam jsou pacienti směřováni k další po-
třebné rehabilitační a ošetřovatelské péči. Rekanalizační léčba je prv-
ní podmínkou úspěchu léčby, ale pouze kvalitní rehabilitace umožní 
pacientům plnohodnotný návrat do života. 

MUDr. Filip Cihlář, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,  
MUDr. Alena Lapáčková 

Komplexní cerebrovaskulární centrum 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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CMP – MECHANICKÉ REKANALIZACE

POPISKY FOTO

1. a) obtížné komplexní aneuryzma na přední 
 komunikující artérii (ACOM) bez vytvořeného 
 krčku 

 b) úspěšné vyřazení aneuryzmatu z oběhu pomocí 
 fenestrovaných klipů

2. Arterio-venózní malformace (AVM) v centrální motorické 
krajině: 
a)  na angiografii před operací 
b)  pohled na AVM v operačním mikroskopu 
c)  radikální resekce AVM, pacient bez  
 motorického deficitu

3. Zobrazení aneuryzmatu pomocí CFD (computational 
fluid dynamics) studuje tlak a rychlost proudění 
krve v aneuryzmatu a tím pravděpodobnost 
ruptury u neprasklých výdutí (Výzkumný program 
Neurochirurgické kliniky MNUL ve spolupráci 
s Matematickým ústavem UK Praha a s Mayo Clinic, 
Rochester, USA)

2b)2a) 2c)

1a) 1b)
V červencovém vydání jsme slibovali seriál, ve kterém postupně představíme Komplexní cerebrovaskulární centrum a Iktová 
centra Krajské zdravotní, a. s. V tomto čísle přinášíme první díl o Komplexním cerebrovaskulárním centru Krajské zdravot-
ní, a. s., které se nachází v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

A. basilaris 
před embolektomií

A. basilaris 
po embolektomii

Aneurysma AcomA 
po ošetření (stent + coiling)

Aneurysma AcomA před 
endovaskulár. ošetřením

V dalším vydání představíme Iktové centrum  
Nemocnice Děčín, o. z.

3.
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Pacienti z Děčínska 
už nemusí při oto-
rhinolaryngologic-
kých potížích (tedy 

potížích v oblasti ušní, 
nosní, krční) na pohoto-

vost do vzdálených ambu-
lancí mimo své okresní město. Krajská 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., 
nově v pavilonu E v prvním nadzemním 
podlaží zajišťuje pohotovost pro ošet-
ření pacientů s neodkladnými akutními 
stavy směřujícími na oddělení ORL.

Ordinační hodiny jsou ve všed-
ní dny od 14.30 do 15.30 hodin 
a od 17.00 do 21.00 hodin. V sobotu, 
neděli a ve svátek od 9.00 do 12.00 ho-
din a od 16.00 do 21.00 hodin. Mimo 
ordinační hodiny ošetřuje sloužící lékař 
pouze akutní stavy (krvácení, dušení, 
úrazy, akutní bolesti uší u dětí). Upozor-
nění: ORL oddělení nezajišťuje ošetření 
pacientů, kteří vyžadují stomatologické 
vyšetření.

ORDINAČNÍ HODINY ORL 
POHOTOVOSTI:
PO–PÁ 14.30–15.30 17.00–21.00 HOD.
SO–NE  9.00–12.00 16.00–21 HOD.

ORL ODDĚLENÍ NEZAJIŠŤUJE OŠETŘENÍ PACIENTŮ, 
KTEŘÍ VYŽADUJÍ STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ.

!
ORL v děčínské nemocnici otevřelo pohotovost 

Nemocnice Děčín

Starým mobilem k záchraně života
Masarykova nemocnice

Na webových stránkách www.sestrasym-
patie.cz je v plném proudu registrace 

do dalšího ročníku soutěže Sestra sym-
patie s možností přihlásit sebe nebo svou 

oblíbenou sestřičku. O postupu bude rozho-
dovat široká veřejnost zasíláním SMS zpráv. Volba 

titulu Sestra sympatie se pak uskuteční dne 12. února 2016 v Národním 
domě na Vinohradech u příležitosti konání 7. reprezentačního plesu sester 
– Sestry na sál!
Nejedná se o klasickou soutěž krásy, my hledáme výjimečnou zdravotní 
sestru! Mottem celého projektu je: Krása má mnoho podob! A jaká by Sestra 
sympatie měla být? Především sympatická a srdečná, empatická a stylová. 
Splňujete tyto předpoklady? Pak se budeme těšit právě na vás.
Projekt Sestra sympatie vznikl s cílem ocenit obětavou a vyčerpávající práci 
zdravotních sester a porodních asistentek, rozptýlit je v době jejich volna, 
alespoň částečně je odvést od jejich povinností a předejít tak tzv. syndro-
mu vyhoření, ke kterému může při jejich náročném povolání dojít.

LIDÉ V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI DAROVALI VYŘAZENÉ 
MOBILNÍ TELEFONY
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., spolu s Nadačním fondem Kapka naděje a neziskovou 
organizací ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem starého elektro-
materiálu, a za podpory společností Samsung a Shell, uspořádala 
projekt „Starým mobilem k záchraně života“, který pomůže dětem 
na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
„Mám radost, že jsme opět spojili síly a napnuli naši energii smě-
rem k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ řekla Vendula Svobodová, pre-
zidentka Nadačního fondu Kapka naděje. „Stačilo jen málo, vhodit 
starý nepotřebný mobil do sběrného boxu a tím podpořit zakoupení 
defibrilátoru do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ dodala.
Na čerpacích stanicích Shell, na vybraných prodejních místech spo-
lečnosti Samsung a v ústecké Masarykově nemocnici byly 
od května do srpna k dispozici sběrné boxy, kam lidé 
vhazovali staré i nefunkční mobilní telefony určené 
k recyklaci. Vhozeným mobilním telefonem přispěl 
každý dárce na nákup dětského defibrilátoru. Bě-
hem projektu se v ústecké Masarykově nemocnici 
povedlo shromáždit 84 vyřazených mobilních te-
lefonů. Nejčastěji vyřazeným mobilním telefonem 
byla s 33 přístroji Nokia. Návštěvníci a personál 
Masarykovy nemocnice odevzdali do sběrných boxů 
nejen aparáty, ale v pěti případech také nabíječky.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

NEVÁHEJTE, REGISTRACE  
KONČÍ JIŽ 15. 10. 2015! 
Registrace se skládá z 6 kroků:

1. titul, jméno, příjmení, datum narození, výška 
postavy, míry, konf. velikost

2. email, telefon, adresa

3.	 údaje o pracovišti – kraj, město, název 
a adresa pracoviště, pozice

4. další údaje – koníčky, motto, něco o vás

5. vložení 3 fotografií (portrét, společ. šaty, 
prac. oděv) – fotky pouze ve formátu JPG 
a ve velikosti do 200 kB

6. souhlas s pravidly

Hledá se Sestra sympatie!
Krajská zdravotní, a. s.

Návštěvníci a zaměstnanci KZ, a. s., 
přispěli vyřazenými mobilními telefony 
k záchraně dětských životů

V děčínské nemocnici došlo ke změně v parkování
Nemocnice Děčín

Dokončený systém parkování také reagu-
je na stížnosti návštěvníků nemocnice, 
že neplacené parkoviště bývalo od čas-
ných ranních hodin ve velké míře využí-

váno zaměstnanci a pacienti pak neměli 
kde parkovat. Pokud nyní bude zaměst-
nanec nemocnice parkovat na tomto 
parkovišti, zaplatí jako každý motorista. 

Parkování je třicet minut zdarma, každá 
další započatá půlhodina stojí deset Kč, 
stejně jako v každé z nemocnic Krajské 
zdravotní, a. s. 
Cena je tak stejná, jako na placených 
městských parkovištích.

Jiří Vondra 
vedoucí úseku generálního ředitele 

Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., ukončila projekt řešení organizace 
parkování v areálu nemocnice. Novinkou je zpoplatnění parkoviště v místě bývalé 
přistávací plochy pro záchranářský vrtulník (naproti nemocniční vrátnici). Způsob 
parkování řeší dosavadní nevyváženost v obsazení parkovacích míst mezi „spodní“ 
neplacenou a přetíženou parkovací plochou a vzdálenějším „horním“, méně využí-
vaným, parkovištěm s větší kapacitou. 

Jiří Vondra 
vedoucí úseku generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Mgr. Eva Ranglová, Event Management Assistant 
We Make Media, s. r. o.
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Završení transformace nemocnic následné péče Ryjice a Most
Krajská zdravotní, a. s.

Primářka Oddělení následné péče Ryjice 
MUDr. Petra Kozmová uvedla, že její od-
dělení disponuje sto patnácti lůžky. „Ná-
sledná péče je určená pacientům, kteří 
mají zvládnutý akutní problém, ale jejich 
zdravotní stav neumožňuje jejich pro-
puštění do domácí péče. Také jsou u nás 

Krajská zdravotní, a. s., od 1. září provozuje Nemocnici následné 
péče v Ryjicích a v Mostě. Došlo tak k naplnění záměru zastupitel-
stva Ústeckého kraje z prosincového zasedání loňského roku. Ne-

mocnice následné péče Ryjice se tak nově stala primariátem Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice následné péče Most primariátem Nemocnice 
Most, o. z. 

Staniční sestra ONP MNUL, o. z., 
Karla Smíšková pročítá chorobopisy 
pacientů před podáváním léků

Zdravotní sestra Adéla Böhmová z ONP Nemocnice Most, o. z., aplikuje lék 
hospitalizovanému pacientovi

Oddělení následné péče Zahražany – Nemocnice Most, o. z.Oddělení následné péče Ryjice – MNUL, o. z.

hospitalizováni chronicky nemocní lidé, 
kteří se nejsou schopni o sebe postarat. 
Úkolem oddělení následné péče je tako-
vé pacienty zmotivovat a rozpohybovat,“ 
řekla primářka MUDr. Petra Kozmová.
MUDr. Vladimír Macháček, dočasně po-
věřený primariátem Oddělení následné 

péče Nemocnice Most, o. z., za své od-
dělení doplnil, že disponují sto třinácti 
lůžky. „Díky personálně a technicky dob-
ře vybavenému rehabilitačnímu odděle-
ní se věnujeme rehabilitaci nemocných 
po úrazech, ortopedických operacích 
a cévních mozkových příhodách. Oddě-
lení bude i v nové organizační struktuře 
poskytovat následnou péči ve stejném 
rozsahu i kvalitě,“ dodal MUDr. Vladimír 
Macháček.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Během hlavního programu, který pro-
běhl od 12.00 do 18.00 hodin, změřily 
zdravotní sestřičky Bc. Hana Buchalová 
a Mária Konstantinovová z Kardiologické 
kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 
krevní tlak více jak stovce návštěvníků. 
Většina vyšetřených měla naměřené 

hodnoty v normě, ovšem našli se i ná-
vštěvníci, kteří měli vysoký krevní tlak, 
aniž by cokoliv tušili a léčili se s ním. 
V takových případech sestřičky doporučí 
pacientům navštívit svého praktického 
lékaře, aby jim krevní tlak znovu přemě-
řil a případně jim doporučil specializova-
ného lékaře.

Ve stánku Krajské zdravotní, a. s., se ná-
vštěvníci Dne Ústeckého kraje seznamo-
vali s propagačními materiály největší 
nemocnice v kraji, jejímž zakladatelem 
a jediným akcionářem je Ústecký kraj, 
a dostávali měsíčník Krajské zdravot-
ní, a. s., Infolisty, který pravidelně infor-
muje o novinkách ve společnosti a v ne-
mocnicích v Děčíně, Teplicích, Mostě, 
Chomutově a Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem.
Krajská zdravotní, a. s., je s 6 720 za-
městnanci největším zaměstnavatelem 
v Ústeckém kraji. Jen v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z., pracuje 
2 595 lidí.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Stánek KZ, a. s., na Dni Ústeckého kraje zaujal veřejnost i hejtmana 
Krajská zdravotní, a. s.

Nechat si změřit tlak a seznámit se s lékařskými pracovišti největší nemocnice v kraji 
formou video prezentace měli možnost návštěvníci Dne Ústeckého kraje, který pro-
běhl na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Krajská zdravotní, a. s., na zábavním 
odpoledni pro celou rodinu otevřela svůj stánek, který představoval jakousi mobilní 
ambulanci.

Možnost nechat si změřit tlak využily i děti

Krevní tlak „pacientům“ měřily sestřičky z Kardiologické kliniky MNUL, o. z., 
(zleva) Mária Konstantinovová a Bc. Hana Buchalová

Stánek Krajské zdravotní, a. s., 
navštívil také hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček

 „Mobilní ambulance“ využily desítky 
návštěvníků Dne Ústeckého kraje
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Začalo to zahradou v dětském rehabi-
litačním stacionáři na Kmochově ces-
tě. Dobrovolnice chtěly dětem zkrášlit 
prostor na hraní a zlobení. „Botanická 
zahrada Teplice věnovala mnoho rozma-
nitých druhů rostlin, které jsme spolu 
s dobrovolnicemi i personálem vysá-
zeli. Ruku k dílu přidali i rodiče dětí,“ 

Šest set dobrovolnických hodin
Nemocnice Teplice

Nejen motivátorky a „dobré víly“ pacientů, ale také zahradnice, keramičky a dokon-
ce natěračky. I tak by se dala shrnout aktivita teplických dobrovolnic, zapojených 
v Dobrovolnickém programu Krajské zdravotní, a. s. 

V zahradnice se proměnily dobrovolnice z Nemocnice Teplice, o. z., a zvelebily 
malým pacientům dětského stacionáře prostor na hraní a zlobení

Mezi tradiční programy teplických dobrovolníků patří keramická dílna

komentuje koordinátorka dobrovolníků 
Jana Obermannová.

A protože také areál teplické nemocni-
ce potřeboval trochu „oprášit“, vrhly se 
dobrovolnice na natírání laviček a sázení 
zeleně do betonových květináčů. Dary 
v podobě zelených rostlinek věnovalo 
tentokráte Zahradnictví Dvořák a syn. Se 

sázením přišli pomoci i studenti teplic-
kého gymnázia v čele s paní profesorkou 
Irenou Korfovou. „S dobrovolníky spolu-
pracujeme od loňska a už se opět těšíme 
na další akci,“ řekla profesorka Korfová. 
Sázení rostlin do květníků bylo zakonče-
no společným focením a vsazením pa-
mětní keramické desky, kterou vyrobila 

vedoucí keramické dílny nemocnice Pet-
ra Suchomelová. 
„S dobrovolnicemi a sestrami nemocnice 
vyrábíme na společných dílnách dárky 
pro pacienty. 

Také jsme začali pravidelně pořádat ke-
ramické dílny s pacienty interny, které se 
setkávají s velmi kladným ohlasem jak 
u samotných pacientů, tak i zaměstnan-
ců,“ dodala za dobrovolníky na závěr Pet-
ra Suchomelová. 

Jana Obermannová 
koordinátorka dobrovolníků 

Ragbisté RLC Dragons Krupka jsou oficiálními patrony Denního rehabi-
litačního stacionáře na Kmochově cestě v Teplicích. Draci chtějí ukázat 
nejen to, že hrají tvrdou hru plnou střetů, ale že jsou to lidé, kteří umějí 
pomáhat ostatním a mají srdce na správném místě.
Jeden z důvodů, proč si vybrali denní stacionář, je, že tamní školku 
navštěvuje syn jednoho z hráčů, který je jedním ze skalních fanoušků 
RLC Dragons! 
První brigáda na pozemku školky proběhla 6. září. Práce spočívala hlav-
ně v úpravě veškeré zeleně. Sekala se tráva, zastříhávaly se keře, plely 
se záhony. Opravoval se hlavní bod zahrady, a to pískoviště pro děti. 
Draci společně svými silami vytrhali stará a prohnilá prkna a nahradili 
je novými, aby si děti mohly v klidu sednout. Draci také nechali přivézt 
nový písek. To vše udělali pouze za svoje náklady! Celá akce trvala cca 
6 hodin a výsledek byl určitě znát. Drakům pomáhali také jejich rodinní 
příslušníci a paní Lenka Šimáčková se svou drahou polovičkou.
Klub RLC Dragons Krupka má celkem bujnou historii. Začalo to partou 
lidí, kteří neměli žádné zkušenosti s tímto sportem. Nicméně se sešlo 
ještě více bláznů… a založil se první klub v severních Čechách.

Draci pomáhají dětem
Nemocnice Teplice

DÍKY DOBROVOLNICÍM SE BUDOU 
NEJEN DĚTI, ALE TAKÉ DALŠÍ 
PACIENTI CÍTIT DOBŘE. 

Tomáš Beránek, RLC Dragons Teplice o. s.
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Díky šikovnosti dobrovolníků se 
dočkaly nových nátěrů lavičky 
areálu teplické nemocnice 

placená inzerceLázně
Teplice

v  Č e c h á c h

www.lazneteplice.cz

Dobrá zpráva
Lázně od pojišťovny opět na 4 týdny,

pobyt můžete za čas i opakovat

Od ledna 2015 platí nová vyhláška, 
která zlepšila podmínky lázeňské 
péče hrazené zdravotní pojišťovnou.
Nejvýraznější změnou je prodloužení komplexního 
lázeňského pobytu (KLP) u vybraných indikací z 21 
na 28 dnů. Možné je nyní opět také opakování pobytu. 

V Lázních Teplice v Čechách se prodloužení KLP týká většiny 
onemocnění nervových (VI / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10) a několika 
onemocnění pohybového ústrojí (VII / 1, 2, 3, 4, 10, 11).

Jestliže bydlíte v docházkové nebo dojezdové vzdálenosti, využijte možnosti ambulantní péče na základě FT poukazů, 
a to u dospělých (více na tel.: 417 977 160) i dětí (více na tel.: 417 977 703). 

Neváhejte a řešte vypsání 
návrhu na lázeňskou péči 
co nejdříve. 
Jak postupovat? 
Poradíme na 
tel.: 417 977 444
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Malí pacienti z dětského stacionáře teplické 
nemocnice mají své patrony
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CMP je ložiskové poškození mozkové 
tkáně z cévních příčin. Jedná se o akutní 
a neodkladné onemocnění. Rozlišuje-
me dva základní typy: tzv. ischemickou 
CMP, která je způsobena nedokrevností 
určité oblasti mozku, obvykle následkem 
uzávěru mozkové cévy, a to buď trom-
bem nebo embolem. Druhým základním 
typem je tzv. hemoragická CMP, která je 
způsobena krvácením do mozku. Suba-
rachnoidální krvácení je způsobeno výro-
nem krve do subarachnoidálních prostor. 

Příznaky CMP se rozvinou náhle a ne-
čekaně. Mezi velmi časté příznaky pa-
tří pokles ústního koutku, slabost nebo 
ochrnutí končetin na jedné polovině těla, 
potíže s řečí nebo porozuměním řeči, ná-
hlá porucha zraku, porucha rovnováhy 
nebo koordinace, velmi silná bolest hla-
vy bez zjevné příčiny.

V současné době existuje v léčbě pacien-
tů s akutní CMP řada postupů a trendů, 
které významně zvyšují šance jak na pře-
žití, tak zejména na uzdravení a zachová-
ní plné soběstačnosti, ale jen pokud jsou 
léčebná opatření zahájena včas. Léčba je 
vždy individuální. Vychází z příčiny a typu 
CMP, tíže neurologického deficitu, časo-
vého okna, nálezů pomocných vyšetření 
(CT, CT angiografie, sonografie, MR), ale 
i z přidružených onemocnění a celkové-
ho zdravotního stavu. U ischemické CMP 
se provádí systémová trombolýza, me-
chanické rekanalizace, komplexní neu-
rointenzivní péče včetně antiedematózní 
léčby, prevence a léčby komplikací, kon-
troly a korekce vysokého krevního tlaku, 
glykémií. V rámci sekundární prevence 
se podává buď antiagregační anebo an-
tikoagulační léčba. Časně se připojuje 
rehabilitace zaměřená na maximální do-
sažitelnou soběstačnost pacienta.

TEST NA RYCHLÉ ROZPOZNÁNÍ 
PŘÍZNAKŮ CMP:
1. Požádejte nemocného, aby natáhl 

obě ruce a otočil je dlaněmi dolů. Po-
kud jedna ruka začne klesat, je velmi 
pravděpodobné, že se jedná o CMP.

2. Řekněte nemocnému, ať zopakuje 
jednoduchou frázi nebo větu, třeba 
„Dnes je venku hezky“. Nemocný 
s CMP bude slova komolit nebo nepo-
chopí, co se po něm chce.

3. Poproste nemocného, aby vyplázl ja-
zyk a potom se usmál. Vypláznutí ja-
zyka i úsměv mu obvykle budou dělat 
problémy a pravděpodobně bude mít 
i povislý ústní koutek.

Pokud nemocný splňuje byť jen jedno 
kritérium, na nic nečekejte a okamžitě 
volejte 155. 
Pacient by měl být primárně směřován 
na pracoviště schopné provést akutní 
diagnostiku a zahájit okamžitou léč-
bu na základě stanovené diagnózy. 
Mezi tato pracoviště patří i naše iktové 
centrum. 

KAZUISTIKA PACIENTA S CMP 
Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY 
STANDARDNÍHO NEUROLOGICKÉHO 
ODDĚLENÍ
53letý muž byl v době od 4. 6. 2015 
do 11. 6. 2015 léčen ve spolupráci na-
šeho IC a KCC Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem pro akutní mozkový 
infarkt s kolísavou afázií a pravostran-
nou hemiparézou. V akutní fázi byly 
provedeny tyto výkony: intravenózní 
trombolýza (v IC), urgentní karotická en-
darterektomie pro progredující sympto-
matickou stenózu levé ACI (v KCC) a ná-
sledně mechanická trombektomie ACC, 
ACI a ACM vlevo pro akutní trombotický 
uzávěr (v KCC). Stav komplikován obě-
hovou nestabilitou. Kontrolní CT mozku 

s nálezem ischemie v povodí levé ACM. 
Klinicky těžká fatická porucha a pravo-
stranná hemiplegie. 
11. června 2015 
byl pacient přeložen z Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem zpět na naši 
neurologickou JIP. 
13. června 2015 
byl pacient z neurologické JIP přeložen 
na standardní lůžkové neurologické 
oddělení. 
29. června 2015 
byl díky zlepšujícímu se zdravotnímu 
stavu a spolupráci indikován překlad 
na chomutovské lůžkové rehabilitační 
oddělení, které je důležitou součástí IC.

Hospitalizace pacienta na standardním 
lůžkovém Neurologickém oddělení Ne-
mocnice Chomutov, o. z.
13. června 2015 
Při překladu z JIP trvala porucha řeči, 
centrální paréza vpravo, pseudochabá 
plegie PHK a PDK. Pacient je negativi-
stický, prohlubuje se deprese. Vedle 
pravidelné psychologické podpory byla 
zahájena léčba antidepresivem. Z JIP 
přichází s permanentním močovým ka-
tétrem a nasogastrickou sondou. Na-
sogastrickou sondu si týž den sám vy-
táhl. U pacienta jsme začaly zkoušet 
podávání potravy ústy a nasogastrickou 
sondu jsme již nezavedly. Zpočátku byl 
nutný zvýšený dohled zdravotnického 

personálu nad příjmem stravy a tekutin 
k minimalizaci rizika aspirace. Příjem per 
os se postupně navyšoval. Zároveň byla 
vedena pravidelná monitorace příjmu 
potravy a tekutin. Denně byla prováděna 
rehabilitace, mj. facilitace pravostran-
ných končetin a stabilizace sedu. Každý 
den docházel klinický logoped. U pa-
cienta byla prováděna ošetřovatelská 
péče zaměřená na polohování včetně an-
tispastické polohy pravostranných kon-
četin, péči o vyprazdňování, hygienickou 
péči či dopomoc při stravování a příjmu 
tekutin. 
16. června 2015
Pacient byl stále depresivní, negativistic-
ký, do péče byla více zapojena rodina a ta 
byla mj. požádána, aby donesla rádio či 
televizi, rodinné fotografie, oblíbené 
oblečení a předměty, které měl pacient 
rád. Pokračovala komplexní ošetřovatel-
ská, rehabilitační péče i metody bazální 
stimulace. Postupem času měl pacient 
stále větší zájem a snahu pomáhat při 
oblékání, stravování i polohování. Fyzio-
terapeutky s pacientem cvičily 1x denně, 
stejně tak i logoped. Další rehabilitační 
péče včetně nácviku běžných denních 
činností byla prováděna i sestrami neu-
rologického oddělení. 

18. června 2015
Fyzioterapie byla zintenzivněna na  dva-
krát denně (dopoledne + odpoledne), 

při čemž se do rehabilitace zavedly prvky 
vertikalizace. Klinický logoped nadále 
pracoval s pacientem 1x denně. Nálada 
pacienta se postupně zlepšovala a též se 
zvyšovala jeho ochota zapojit se do okol-
ního dění. Rodina přinesla televizi i rá-
dio, rodinné fotografie, které jsme vysta-
vily okolo lůžka pacienta. Pacient více 
spolupracoval jak při rehabilitaci, tak při 
ošetřovatelské péči. Zlepšil se nejen kon-
takt, ale i hybnost PDK. Ošetřovatelská 
péče se zaměřovala též na nácvik běž-
ných denních činnosti včetně dopomoci 
při jídle, hygieně, oblékaní. 
22. června 2015
Byl odstraněn permanentní močový ka-
tétr, přechodně bylo nutné zvýšeně sle-
dovat močení. Polykání probíhalo bez 
komplikací a per os příjem tekutin a stra-
vy byl již velmi uspokojivý. Chuť k jídlu 
měl pacient dobrou. Zlepšila se mobilita 
a soběstačnost. V této fázi byl pacient 
schopen projít se po pokoji a chodbě 
s oporou francouzské hole a druhé oso-
by. Běžné denní aktivity se snažil vyko-
návat sám, s některými činnostmi byla 
nutná dopomoc (např. hygiena, dopro-
vod na toaletu, příprava jídla), ale jed-
noduché situace již zvládal bez pomoci 
nebo jen s dohledem. Rodina docházela 
každý den, zapojila se do reedukačních 
a resocializačních aktivit. Rodinní pří-
slušníci též hráli s pacientem karty, zkou-
šeli nácvik abecedy a čtení. Pacient začal 
vyslovovat jednotlivá slova. 
26. června 2015
Rehabilitační cvičení pod dohledem fy-
zioterapeuta již probíhalo dvoufázově, 
též i logopedická péče. Pacient začal 
chodit sám na WC, a to s oporou fran-
couzské hole. Trval živý a srdečný kon-
takt s rodinou. Ošetřovatelská péče byla 
realizována formou dohledu nebo menší 
dopomoci, např. v rámci zajištění hygi-
eny. Pokroky ve zlepšování pacientova 
zdravotního stavu byly stále patrnější. 
Zlepšila se nejen hybnost PDK, ale také 
kontakt, komunikace, nálada a soběstač-
nost. Nicméně trvala plegie PHK a vázlo 
porozumění. 

Péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou Nemocnice Chomutov
Každých šest vteřin zemře ve světě jeden člověk na cévní mozkovou příhodu (CMP) 
– laicky nazývanou mozková mrtvice. CMP je třetí nejčastější příčinou úmrtí a hlavní 
příčinou trvalé invalidity u dospělých. Může se dostavit v každém věku, nejčastěji 
postihuje osoby nad 60 let, ale velkou hrozbu představuje již pro osoby po 50. roce 
života, bohužel žádnou výjimkou nejsou ani mladší lidé ve věku 20 až 45 let. V ČR je 
velmi vysoký počet cévních mozkových příhod u lidí v produktivním věku. 

29. červen 2015 
Pacientův psychický i fyzický stav se 
zlepšil. Vzhledem k perspektivě dalšího 
významného zlepšování klinického stavu 
a zvyšování soběstačnosti byl pacient 
přeložen na rehabilitační oddělení cho-
mutovské nemocnice a následně do re-
habilitačního ústavu REMED v Meziboří. 

 Ludmila Čejková, DiS. 
Neurologické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z. 

ERGONOMICKÉ POMŮCKY PRO KLIENTY 
PO CMP, KTERÉ USNADŇUJÍ JEJICH 
POBYT V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Pomůcky	pro	hygienickou	péči:

Mycí houba  
prodloužená 

Sedačka do vany 

Pomůcky	pro	usnadnění	konzumace	
stravy:
Hrnek s výřezem pro nos 

Fixační pásek na suchý zip

Pomůcky	pro	práci	v	kuchyni:

Ergonomický sklápěč 
konvice

Držák horkých talířů

Pomůcky	usnadňující	sebeobsluhu:

Zapínač knoflíků

Podavač předmětů
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Vrchní sestra JIP neurologie Jiřina 
Nepovímová představuje nový 
ventilátor k transportnímu lůžku

Sestra JIP neurologie Silvie Valešová 
ukazuje nový monitor vitálních funkcí
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Přítomní lékaři oceňovali odbornou úro-
veň přednášek a workshop, který byl vě-
nován praktickému provádění spiromet-
rie. „Spirometrie je základní vyšetření pro 
stanovení diagnózy nemocí s bronchiální 
obstrukcí, je ale nezbytné její kvalitní 
provedení, a tak při workshopu lékaři 
diskutovali nejčastější chyby. Předsta-
veny byly též prakticky prováděné další 
vyšetřovací metody – impulsní oscilome-
trie, rinomanometrie, vyšetření dýcha-
cích svalů. Impulsní oscilometrie, která 
umožňuje vyšetřovat děti od 2 let věku, 
nespolupracující nemocné a významným 
způsobem doplňuje informace získané 

Celostátní konference o funkčním vyšetřování plic
Masarykova nemocnice

Záštitu nad konferencí převzal ředitel 
zdravotní péče Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef 
Liehne, který v úvodu pozdravil účast-
níky konference, představil Masarykovu 
nemocnici a vyzdvihl práci kolektivu od-
dělení funkčního vyšetřování v čele s pri-
mářkou MUDr. Jarmilou Fišerovou.
Témata přednášek byla zaměřena na pro-
blematiku funkčního vyšetřování plic 

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolu-
práci s Okresním sdružením České lékařské komory (OS ČLK) a Profesní a odborovou 
unií zdravotnických pracovníků (POUZP), uspořádala na výletním zámečku Větruše 
celostátní konferenci „O funkčním vyšetřování plic“. Akce se zúčastnila více jak stov-
ka zdravotníků z celé České republiky.

u pacientů s chronickou obstrukční plic-
ní nemocí (CHOPN), astmatem a jinými 
plicními onemocněními. „Potěšil mě zá-
jem lékařů o konferenci, které se zúčast-
nili také pneumologové a alergologové 
z České republiky. I na tak širokém fóru 
proběhla živá diskuze o aktuálních téma-
tech ve funkčním vyšetření plic,“ řekla 
MUDr. Jarmila Fišerová, která převzala 
odbornou garanci nad konferencí.

Účastníky celorepublikové konference přivítal na zámečku Větruše 
ředitel zdravotní péče MNUL, o. z., MUDr. Josef Liehne

Odborným garantem byla 
MUDr. Jarmila Fišerová, primářka 
Oddělení funkčního vyšetřování 
MNUL, o. z.

Workshop věnovaný praktickému provádění spirometrie

Melodické zvuky působí na naše emoce. 
To, co dnešní věda „objevila“, totiž že po-
slech hudby má příznivý vliv na dítě ještě 
před jeho narozením, znali naši předkové 
už dávno. Běžně se zpívalo při i po práci, 
muzicírovalo po večerech v mnoha rodi-
nách a malým dětem se před spaním zpí-
valy a hrály ukolébavky. 
Hudba má vliv na psychiku, ne nadarmo 
relaxujeme a odpočíváme při hudbě, hud-
ba může dodat odvahu a energii. Společ-
né „muzicírování" a zpívání podporuje 
pocit sounáležitosti a radosti. Společné 
zpívání podporuje i imunitní systém – 
zvyšuje koncentraci kortizolu, který záso-
buje buňky kyslíkem.
Zpěv je lék, zvláště když víte jak na to. 
Spojuje nás se sebou samými i s druhý-
mi. Rozesmáté tváře pacientů i personá-
lu na oddělení jsou zřejmým svědectvím, 
jaká je hudba a zpěv „mocná čarodějka“.
Od dubna roku 2012 dochází ve svém vol-
ném čase do naší nemocnice dobrovolník 
Milan. Nikdy však nepřichází sám. Na ne-
mocniční pokoj za pacienty k jejich lůžku 
přichází se svou kytarou a vždy s odhod-
láním předat pacientům úsměv, pohodu 
a dobrou náladu.

Co vás přivedlo k dobrovolnické činnosti?
Jsem tělem i duší muzikant, četl jsem pro-
pagační nástěnku v nemocnici a vytočil 
telefonní číslo dobrovolnického centra 
nemocnice Most. Mám blízko k charitě, 
a tak mě nápad zpívat a hrát pacientům 
už nepustil.
Co vám dobrovolnictví přináší?
Dobrý pocit, že jsem účastníkem smys-
luplné činnosti, pozitivní ohlas pacientů, 
lékařů i sestřiček. Také sociální, duchovní 
a kulturní kontakt. 
Co vám působí největší radost?
Volný čas trávím s těmi, které mám rád. 
Radost mi působí skládání písní, vzdělá-
vání se v oboru historie, laické i alternativ-
ní psychologie a vůbec činnosti, které se 
týkají samotného počátku a vývoje člově-
ka až do dnešních dnů. Dále smysluplná 
práce, pobyt v přírodě, dobrovolnická čin-
nost. Ze sportu plavání, posilování, turis-
tika a jízda na kole.
Jsou pacienti rádi, že za nimi chodíte?
Pacienti jsou překvapeni, že se o ně, kro-
mě zdravotního personálu a rodiny, zají-
má ještě někdo další. Vždycky když od-
cházím, tak mi děkují. Takže snad je moje 
přítomnost přijímána kladně. Je velmi 

pěkné, když se pacienti připojí a zazpívá-
me si společně. 
Hrajete na přání pacientů nebo přicházíte 
se svým programem?
Máme připravené písničky, které budeme 
hrát a zpívat. Ale také dáme hodně na im-
provizaci a přání pacientů.
Kdybyste mohl vyslovit 3 přání, jaká by 
to byla?
Asi to bude znít ohraně… Je to zdraví, štěs-
tí a úspěch pro své blízké a přátele, i pro 
sebe i ostatní, kteří o to stojí.
Co byste chtěl říct závěrem?
Při práci dobrovolníka se cítím být uži-
tečný a jsem moc rád, že se tato činnost 
postupně v mostecké nemocnici stále 
rozvíjí.

ptala se Marcela Šárová, hlavní sestra  
Nemocnice Most, o. z.

Zpívání v nemocnici
Nemocnice Most

Zvuky a hudba provází lidstvo již od počátku jeho existence. Sílu působení hudby znal 
i biblický David, který hrou na harfu zbavoval krále deprese, v Egyptě za vlády Kleo-
patry hudbou léčili neplodnost. I starověcí filozofové (Platón, Aristoteles) tvrdili, že 
hudba utváří osobnost člověka a rozvíjí prospěšné vlastnosti jeho duše.

Dobrovolník Milan

dalšími metodami, ale zatím není v Čes-
ké republice dostatečně využívána. Na-
příklad v Ústeckém a Libereckém kraji je 
vyšetřována jen na ústeckém pracovišti,“ 
dodala MUDr. Jarmila Fišerová, primářka 
Oddělení funkčního vyšetřování plic Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z.

Markéta Rybínová, tiskový referent 
Krajské zdravotní, a. s. 

Jiří Vondra 
vedoucí úseku generálního ředitele 

Krajské zdravotní, a. s.
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MUDr. František Rybář, lékař traumatologie Chirurgického oddělení Nemocnice Most, o. z., získal Cenu města Mostu 
pro letošní rok za výchovu nových traumatologů. Podle jeho slov jsou mladí kolegové zárukou pokračování, i příslibem 
a nadějí, že v mostecké nemocnici tento obor nezanikne. „Chirurgii dělám třicet osm let, z toho se od roku 1987 věnuji trau-
matologii. Je to pro mě velká čest dostat se do skupiny oceněných Mostečanů, kterými byl v devadesátých letech i tehdejší 
primář mostecké chirurgie MUDr. František Krtička,“ uvedl MUDr. Rybář.
Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák k udělené ceně lékaři mostecké chirurgie poblahopřál. 
„Doktoru Rybářovi děkuji za práci, péči a úsilí, se kterým se traumatologii po dlouhá léta věnuje. Je to velmi náročná práce 
a jsem rád, že chirurg Rybář je dalším lékařem mostecké nemocnice, který cenu získal,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

Jiří Vondra, vedoucí úseku generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

CENU MĚSTA MOSTU ZÍSKAL LÉKAŘ KZ, a. s.,  
MUDr. FRANTIŠEK RYBÁŘ
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Řecko – Korfu
Foto Lenka Dvořáková 

FOTOSOUTĚŽ 2015 
POKRAČUJE...

Milí čtenáři, fotografové. I nadále nám můžete posílat fotky z vašich 
fotoaparátů, nečekané záběry a poutavé snímky do Fotosoutěže 2015. 
Vyhodnocení klání proběhne v měsíci listopadu, kdy vítěz získá cenu 
věnovanou Krajskou zdravotní, a. s. Fotografie s krátkým popiskem 
a jménem autora posílejte mailem na adresu infolistykz@kzcr.eu.

1. CENA  věcná cena v hodnotě 1 500 Kč.

2. CENA  poukaz do lékáren KZ, a. s., v hodnotě 900 Kč.

3. CENA  poukaz do lékáren KZ, a. s., v hodnotě 600 Kč.Krajská zdravotní, a. s., sdružující 5 nemocnic Ústeckého kraje:  
Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, 
Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY
POŽADUJEME:
• vzdělání – SZŠ, VZŠ nebo VŠ 
• odbornou způsobilost k výkonu 

povolání všeobecné sestry
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• spolehlivost, flexibilnost
• schopnost samostatné a týmové 

práce
• znalost práce na PC (Word, Excel)
• ochotu k dalšímu vzdělávání

NABÍZÍME:
• pracovní poměr s odpovídajícím 

finančním ohodnocením
• možnost okamžitého nástupu 
• zázemí úspěšné a stabilní 

společnosti
• moderní a příjemné pracovní 

prostředí 
• 5 týdnů dovolené
• závodní stravování 
• možnost dalšího vzdělávání 

financovaného zaměstnavatelem
• podporu dalšího profesního rozvoje
• dobrou dopravní dostupnostInformace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Střešní heliport přijímá pacienty již deset let
Masarykova nemocnice

Střešní heliport je s Emergency propojen výta-
hem, kterým je po přistání vrtulníku pacient do-
slova během chvíle dopraven přímo na oddělení 
k okamžitému zákroku lékařů akutního příjmu, 
ale i dalších specialistů, přizvaných podle aktuál-
ních potřeb stavu a poranění pacienta. Heliport 
začala letecká záchranná služba spolu s Masary-
kovou nemocnicí využívat v roce 2005, dva roky 
po otevření nového nemocničního areálu dosta-
věného na Bukově. Neopomenutelnou podmín-
kou bylo doplnění všech statických zkoušek pro 
bezpečné přistávání vrtulníků. 
MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency, pod 
které heliport spadá, uvedla, že letečtí záchranáři 
transportují do ústecké Masarykovy nemocnice 
pacienty zejména do traumacentra nebo cerebro-
vaskulárního centra. „Počet pacientů přeprave-
ných leteckou záchrannou službou do Masary-
kovy nemocnice rok od roku roste. V roce 2005 
využili letečtí záchranáři našeho heliportu při 
85 transportech. V roce 2014 to bylo již 295 trans-
portů. V první polovině letošního roku přistál zá-
chranářský vrtulník na heliportu již ve 189 přípa-
dech,“ dodala MUDr. Jana Bednářová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Již deset let přijímá heliport na střeše budovy B Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pacienty přepravené le-
teckou záchrannou službou na akutní příjem nemocnice neboli Emergency. 
Pacientům se tak dostává akutní péče v nejrychlejším možném čase.

Střešní heliport Masarykovy nemocnice přijímá pacienty již deset let

Buková hora 
Foto Karel Kovář

Francouzská zahrada se zámkem Velké Březno

Foto Kateřina Kašková

Večerní Most dr. E. Beneše a ústecké Zanádraží 
Foto Michaela Kůstková

Bohinjské jezero 
Foto MUDr. Ivana Doležalová

Ústecká Masarykova nemocnice v oblacích
Foto Karla Zimová
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Snímky můžete posílat  
do 20. října 2015.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů



www.kzcr.eu

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání

5. 10. 2015 Jak nás ovlivňuje naše sebedůvěra a sebevědomí KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

5. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

6. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

6. 10. 2015 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví“ *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

7. 10. 2015 Péče o novorozence s nízkou porodní hmotností 
– pro prak. lékaře pro děti a dorost

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

7. 10. 2015 Komunikace s agresivním pacientem * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

7. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

9. 10. 2015 22. odborná nadregionální konference s mezinárodní 
účastí Slámův den ORL – „Novinky ve FES“

Hotel & restaurant Větruše Ústí nad Labem

12. 10. 2015 Agrese a konflikty na pracovišti a v osobním životě KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

12. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

13. 10. 2015 Periferní žilní vstupy KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. II

13. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

13. 10. 2015 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví“

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

13. 10. 2015 Základy první pomoci – cyklický povinný kurz pro VS, 
PA, DS

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

14. 10. 2015 Sociální zajištění – pro nelékařský zdravotnický 
personál

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. II

14. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

14. 10. 2015 Konflikty na pracovišti KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

19. 10. 2015 Relaxační techniky a autogenní trénink KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

19. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

20. 10. 2015 Seminář „Chemoterapie a její úskalí“ KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. I

20. 10. 2015 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví“ *

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

21. 10. 2015 Chronická resuscitační péče v ambulantních 
podmínkách – pro lékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

21. 10. 2015 Hranice ve vztazích mezi lidmi KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

21. 10. 2015 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

26. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

26. 10. 2015 Potřebujeme psychoterapii? KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

27. 10. 2015 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví“

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

27. 10. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

* AKCE NAPLNĚNA

Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a. s. 
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	 			Krajská	zdravotní,	a. s.
sdružující	5	nemocnic	Ústeckého	kraje
Nemocnice	Děčín,	Masarykova	nemocnice	v	Ústí	nad	Labem,	Nemocnice	Teplice,	Nemocnice	Most,	Nemocnice	Chomutov

PŘIJME  LÉKAŘE
Požadujeme:
◊	 vzdělání	dle	zákona	č.	95/2004	Sb.
◊	 zájem	o	vzdělávání	v	oboru
◊	 bezúhonnost	a	zdravotní	způsobilost
◊	 spolehlivost,	dobré	komunikační	schopnosti
◊	 schopnost	samostatné	a	týmové	práce
◊	 znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)
◊	 výhodou	specializovaná	způsobilost	nebo	zařazení	v	oboru

Nabízíme:
◊	 pracovní	poměr	s	odpovídajícím	finančním	ohodnocením
◊	 možnost	okamžitého	nástupu
◊	 podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání		
	 financované	zaměstnavatelem
◊	 podporu	dalšího	profesního	rozvoje
◊	 řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	specializovaná	centra
◊	 moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊	 5	týdnů	dovolené
◊	 závodní	stravování
◊	 dobrou	dopravní	dostupnost
◊	 pro	studenty	stipendijní	program		
	 Nadačního	fondu	Krajské	zdravotní,	a. s.		
	 (www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)

Informace	o	volných	místech:	www.kzcr.eu,	záložka	nabídka zaměstnání
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Nastartujte svou kariéru v našich nemocnicích!

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ



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: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Podporováni mohou být studenti 4. a vyššího ročníku  
vysokoškolského prezenčního studia v oborech

LÉKAŘ, FARMACEUT
a studenti 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech

VŠEOBECNÁ SESTRA, RADIOLOGICKÝ ASISTENT

STIPENDIJNÍ PROGRAM  
PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

Stipendium ve výši 7 000 Kč/měsíčně
je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem na vysoké škole.

Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 20. 10. 2015 
na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Úsek personalistiky a vzdělávání, 

 Sociální péče 3316/12 A, 401 13 Ústí nad Labem.
Obálku označte „Stipendium“.

Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději do 30. 11. 2015.
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:

www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx

Stipendijní program Nadačního fondu KZ, a. s.

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s. vyhlašuje

Více informací naleznete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz, 
sekce: Ústecký kraj > dotace a granty > zdravotnictví.

Spolupracující stipendijní program Ústeckého kraje 

„STABILIZACE LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ  
A FARMACEUTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI“

STIPENDIUM 


