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66 Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví jako zástupce Krajského odborníka ve vašem oboru jako prioritu?

Ing. Eduard Reichelt
Ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Chřipka – oblíbené téma podzimního a zimního období

Design a tisk:

Funkci Krajského odborníka (v mém případě zástupce) vnímám jako spolupráci s ostatními nemocničními lékárnami.
Rozsah lékárenské péče jednotlivých lékáren je znám, spolupráce mezi některými lékárnami již existuje. Jedná se o dodávky některých infuzních roztoků z lékárny v Ústí n. L., dodání nezbytně nutného léku při jeho výpadku na trhu nebo
výměna odborných informací.

Z těchto důvodů mám velkou radost z prvních výsledků našeho nového stipendijního programu, kdy počet zájemců už překročil číslo 50, což jsme nepředpokládali ani
v těch nejoptimističtějších odhadech.

Jiřina Suchá
Jasnet, spol. s r.o.

66 Jak vnímáte funkci Krajského odborníka v kontextu zdravotnictví v Ústeckém kraji?

Chtěl bych také obrátit Vaši pozornost k otázkám personálním, protože bez kvalifikovaných zdravotnických pracovníků je sebedražší přístroj jen mrtvá rekvizita. Do
budoucna považuji problém nedostatku lékařů a sester za vůbec největší riziko
úspěšného fungování a rozvoje Krajské zdravotní, a.s. Že jde o problém minimálně
celorepublikový, potvrzuje i poslední informace o uzavření Infekčního oddělení v Liberci.

Mgr. Jana Žižková – zástupce pro lékárny

Koordinátorka:

strojově vybaveny dobře. Co chybí, je pracoviště ředění cytostatik, které musí být součástí lékárny. Vzhledem k tomu, že
KZ, a.s. má 2 onkologická centra (Ústí nad Labem a Chomutov),
1 onkologickou ambulanci (Most) a v žádné lékárně není
pracoviště ředění cytostatik, považuji za nejdůležitější a prvořadý úkol vybudování těchto pracovišť v příslušných nemocnicích včetně personálu.

minulá čísla našeho časopisu byla z velké části
věnována materiálnímu a technickému vybavení
našich nemocnic. Objem prostředků z evropských
i krajských zdrojů, které jsou na tyto oblasti uvolňovány, nemá v polistopadové historii zdravotnictví
v Ústeckém kraji obdoby. Některé z těchto investic –
a nemám na mysli jen supermoderní robotické centrum – navíc posouvají úroveň našeho zdravotnictví
v mnoha oborech na absolutní špičku v celé ČR.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Náklad 10 000 ks
Neprodejné
Evidenční číslo MK ČR E 17355
ISSN 1802-4297
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Mgr. Jana Žižková – zástupce Krajského odborníka KZ, a.s. pro lékárny
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66 Celý život se věnujete svému oboru, proč jste si jej vybrala?
Pro studium farmacie jsem se rozhodla již v prvním ročníku střední školy. Líbilo se mi prostředí lékárny a práce se
mi zalíbila poté, co jsem poznala lékárnu i z druhé strany
táry, než stojí pacient. Po ukončení farmaceutické fakulty UK
v Bratislavě jsem se vrátila do Mostu a nastoupila v centrální
lékárně.
66 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve vašem oboru v rámci
krajských nemocnic?
KZ, a.s. má 4 nemocniční lékárny – o.z. Děčín, Ústí n. L., Teplice a Most. Odštěpný závod v Chomutově nemá vlastní nemocniční lékárnu, a proto po dohodě mezi Nemocnicí Chomutov
a Most některá oddělení nemocnice zásobuje léky nemocniční lékárna v Mostě. Celkově jsou lékárny technologicky a pří-

Prioritou, jak už jsem uvedla, je zřízení pracovišť ředění
cytostatik, sjednocení cen léků a zdravotnického materiálu pro všechny o.z., využití velkých objemů dodávek pro
KZ, a.s. při dohodách o cenách s výrobci nebo dodavateli.
Ceny u některých skupin léků jsou již takto nastaveny.
66 Jak si představujete kooperaci jednotlivých oborů napříč
KZ, a.s.?
Každá nemocniční lékárna by měla poskytovat kvalitní lékárenskou péči nemocnici, a to nejen v zajištění zásobování
léky a zdravotnického materiálu, ale i při farmakoekonomice
a farmakologii.
66 Je něco (přístroj, technologie, odborník) co závidíte kolegům
v jiných regionech, resp. by jste pro váš obor ráda získala?
Co můžeme závidět kolegům v některých regionech? Hlavně
dostatek odborného personálu – lékárníků a farmaceutických asistentů. Nemocniční lékárny mají velkou konkurenci
ve veřejných soukromých lékárnách, kde je lepší finanční
ohodnocení, i když si myslím, že práce v nemocniční lékárně
je zajímavější a je zde více možností pro odborný růst.
Redakce Infolistů
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Chřipka – oblíbené téma podzimního a zimního období
Chřipka není jenom obyčejné nachlazení – a co si myslí zdravotník?
…na zájem o očkování je ta nejvhodnější doba…
Chřipka je oblíbené téma podzimního
a zimního období, ovšem jen do doby, kdy
je ještě možné chřipkovému onemocnění
účinně předcházet. Zprávy o epidemiologické situaci u nás i v Evropě jsou v posledních letech doplňovány informacemi
o výskytu ptačí chřipky v jihovýchodní
Asii, zejména ve Vietnamu a Indonésii,
ale i v geograficky dosažitelnějších zemích, např. v Egyptě. Zatím je evidováno
387 lidských onemocnění ptačí chřipkou,
z čehož 245 případů bylo smrtelných.
Mezilidský přenos byl již zaznamenán,
i když k němu dochází vzácně.
Tato hrozba je provázena reálnými obavami z možnosti vzniku chřipkové pandemie, kterou lze v dohledné době očekávat. Jak ptačí tak pandemická chřipka
by ale rozhodně neměly být důvodem
k podceňování rizika každoroční sezónní
„epidemické“ chřipky. Zdravotní i ekonomické dopady jsou spojeny s vyšší hospitalizací a úmrtností, u zdravých osob
potom s délkou pracovní neschopnosti.
V mnoha studiích byl prokázán jak zdravotní, tak i ekonomický benefit z nejúčinnější prevence chřipky – očkování. V ČR
například ve studii ve Škoda Auto a.s.
bylo potvrzeno, že nemocnost na respirační infekce se u očkovaných zaměstnanců snížila 5–6x.
V našich zeměpisných šířkách chřipková
epidemie většinou přichází na přelomu
ledna a února, trvá 6 týdnů a v ČR průměrně onemocní 2–2,5 milionů osob
a 2 tisíce osob zemře. Dle současného
sdělení Národní referenční laboratoře
pro chřipku je situace zatím příznivá,
průběžně je sledována cirkulace respiračních virů a virus chřipky dosud nebyl
izolován. Vyšší nemocnost záněty horních cest dýchacích je způsobena jinými
respiračními viry, které způsobují méně
závažná nachlazení. Složení chřipkové
vakcíny je vždy doporučeno již začátkem
roku Světovou zdravotnickou organizací
a všichni výrobci chřipkových vakcín je
respektují. Očkovací látky obsahují vždy
tři kmeny, které jsou světovými chřipko-
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vými laboratořemi určeny jako nejvíce cirkulující v populaci. V sezóně 2008/2009
jsou navíc všechny tři kmeny – A(H1N1),
A(H3N2) i B zcela nové.
Chřipka není obyčejné nachlazení, jako
je zánět nosohltanu nebo faryngitida
a vše co lze označit jako lokální zánět na
sliznicích. Chřipka je onemocnění celého organismu a její patogeneze není ani
odborníkům zcela jasná. Projevuje se vysokou teplotou, k celkovým projevům patří bolesti svalů, kloubů a hlavy a suchý
dráždivý kašel. Rýma nepatří ke klinickému obrazu chřipky, objevuje se spíše
v závěru onemocnění. Epidemie způsobuje významnou nemocnost celé populace a dochází i k úmrtím, především
u osob s vysokým rizikem, tj. chronicky
nemocných a starších osob. Tato statistika není vůbec bezvýznamná – vyspělé
země vykazují hrozivá čísla v počtech
úmrtí a zdravotních komplikací. Mnoho studií provedených renomovanými
pracovišti prokázalo, že nejúčinnějším
a nejlevnějším nástrojem obrany proti
chřipce je vakcinace. Je proto s podivem,
že Česká republika, se stálými finančními problémy ve zdravotnictví, patří
ve vyspělé Evropě mezi země s nejnižší
proočkovaností proti chřipce. Např. Francie a Německo dosahují 33% proočkovanost, kdežto Česká republika pouze
7%. Častým argumentem bývá, že záhy
po vakcinaci očkovaní onemocní chřipkou. Nejedná se o živou vakcínu, takže
se může nejspíše jednat o provedení
očkování v inkubační době jiné virózy. Je
samozřejmě možné, že i očkovaná osoba
v průběhu chřipkové sezóny onemocní
infektem způsobeným jinými viry, ale
s klinickým průběhem chřipky tyto potíže
nelze srovnávat. Současná medicína nabízí kvalitní očkovací látky – bezpečné,
s nízkou reaktivitou a vysokou účinností
a v ČR v porovnání s vyspělým světem navíc za příznivou cenu.
Zdravotníci představují navíc v prevenci chřipky specifickou skupinu – denně
jsou v kontaktu s nemocnými a měli by

MUDr. Eva Jílková

OČKOVAT, nedostaneš chřipku, nenakazíš chřipkou!
Chřipka je zejména nebezpečná pro
starší populaci a osoby s již existujícím
základním onemocněním a lékaři důrazně doporučují, že tyto osoby mají být očkovány každý rok. Jedná se osoby s tzv.
vysokým rizikem. Mezi ty, kteří mají zvýšené riziko vzniku vážných komplikací
spojených s chřipkou, patří zejména osoby nad 65 let věku a dospělí a děti s vyjmenovanými farmakologicky řešenými
chronickými onemocněními srdce a cév,
dýchacích cest, ledvin, diabetem a stavy,
které negativně ovlivňují imunitní systém
(operace sleziny, transplantace kostní
dřeně atd).

ská a.s., Ulimex, Mostecká uhelná společnost a.s., Úřad práce, Finanční úřad,
pracovníci Magistrátu a další.
Moderní medicína umožňuje individuální přístup i ve výběru vakcín. Informace
i samotné očkování lze získat na očkovacím centru Zdravotního ústavu se sídlem
v Ústí nad Labem a jeho dalších pracovištích v Mostě a Chomutově. Očkovací látky
jsou průběžně k dispozici a cena včetně
výkonu se pohybuje kolem 260 Kč.
MUDr. Eva Jílková
Oddělení očkování a cestovní medicíny
Centrum imunologie a mikrobiologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L.

Konference kardiologických sester

Masarykova Nemocnice

očkováním chránit sami sebe, ale zároveň představují také významný zdroj pro
své pacienty. Ti jsou většinou oslabeni
svým základním onemocněním a právě
chřipka u nich může způsobit závažné
komplikace, které prodlužují hospitalizaci, prodražují léčbu a zvyšují riziko úmrtí
právě u rizikových osob.
Moderním a odpovědným přístupem
k prevenci chřipky je právě proto u zdravotníků vakcinace proti chřipce. Podle
platné legislativy (vyhl. MZ ČR 537/2008
Sb.) není tato profesní skupina očkována
ze státního rozpočtu, ale je možné využít
preventivních programů zdravotních pojišťoven. V letošní sezóně téměř všechny
pojišťovny hradí očkování proti chřipce,
a to bez ohledu na věk, i u zdravých zájemců. Světová zdravotnická organizace
důrazně doporučuje používání vakcinace proti chřipce jako „účinného nástroje
prevence chřipky, potencionálně fatálního onemocnění“. Vakcíny odpovídající
cirkulujícím kmenům prokázaly 70% až
90% účinnost v prevenci onemocnění
u zdravých osob. Chřipkové vakcíny mohou zachránit životy, snížit léčebné náklady a zredukovat pracovní absence.
Ve světě je každý rok očkováno kolem
230 milionů lidí proti chřipce. Pozitivní
přístup přibližuje asi nejlépe slogan, který je užíván ve vyspělé Evropě: NECH SE

Druhou skupinou jsou osoby, které by
mohly na pacienty s vysokým rizikem
chřipku přenést – zejména zdravotníci,
personál v domovech důchodců, rodinní
příslušníci pacientů, kteří nemohou být
očkováni. Očkování lze, jako třetí skupině, doporučit v tomto smyslu i osobám,
které mohou z očkování mít prospěch,
tj. zaměstnavatelům pro pracovníky, kteří jsou v kontaktu s lidmi, pro pracoviště s nepřetržitým provozem atd. (např.
doprava, školství, banky, policie, pošta,
obchod atd). V Ústeckém kraji jsou organizace, které tímto racionálním přístupem chřipce předcházejí již opakovaně.
Očkovat své zaměstnance nechává např.
Severočeské divadlo opery a baletu
v Ústí nad Labem, Severočeská plynáren-

Miloš Konečný, vedoucí radiologický asistent a Martina Netušilová,
zdravotní sestra

Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. uspořádala 11. září 2008 II. konferenci kardiologických sester.
Mottem letošního setkání bylo heslo „Važ si svého srdce“.
Zúčastnilo se jí na 80 sester, radiologických asistentů a pracovníků elektrofyziologických pracovišť nejen z Ústeckého
kraje, ale i z Prahy, středních a západních Čech. Témata
přednášek obsáhla široké spektrum kardiologických vyšetřovacích metod, dále byly prezentovány zajímavé případy
z odborné praxe, jak ambulantní, tak i nemocniční – hospitalizovaní pacienti.
Jako příklad: zajímavé byly určitě přednášky popisující péči
o pacienty s akutním infarktem myokardu. Jeho rychlý transport do nemocnice s následným ošetřením nemocných cév
– koronární angioplastika se stenty. Dále nové přístroje
v arytmologii – pacemakery defibrilátory, které umí samy
vyslat léčebný výboj.
Věřím, že účast na setkání byla pro všechny zúčastněné přínosem odborným, i poznáním našeho kraje.
Miloš Konečný
Vedoucí radiologický asistent

Květoslava Hlavatá, vrchní sestra
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OCT – Nejmodernější metoda ve vyšetřování srdečních tepen v ČR

Kardiologická klinika
Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z. poskytuje kompletní
diagnostickou i léčebnou kardiologickou
péči pro celý Ústecký kraj. Oddělení je
členěno do pěti segmentů:
1) neinvazivní kardiologie
2) invazivní kardiologie
3) koronární jednotka
4) oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování
5) standardní kardiologické oddělení

Masarykova Nemocnice

Ing. Pavel Kemr a Ing. Luděk Rückl
Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z. učinila významný krok
ve vyšetřování srdečních tepen, když
jako první v Česku použila nejmodernější
zobrazovací metodu při vyšetřování věnčitých tepen pomocí vyšetření optickou
koherenční tomografií.
Poprvé v České republice byl uveden do
praxe přístroj na vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT), sloužící k vyšetřování srdečních tepen. Kardiologická
klinika Krajské zdravorní a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
(MNUL) zahájila vyšetření touto metodou 7. října 2008 a učinila tak významný
krok v oblasti kardiologie. Nový přístroj
firmy Lightlab Imaging v hodnotě 1,5 milionu korun je sponzorským darem firmy
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
a znamená bezesporu velký přínos v péči
o pacienty Ústeckého kraje.
7. října 2008 proběhlo na Kardiologické
klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem oficiální předání přístroje s podpisem darovací smlouvy. Slavnostní události se zúčastnili zástupci Krajské zdravotní, a.s., Ing. Eduard Reichelt, ředitel
společnosti, MUDr. Jan Lami, náměstek
pro léčebnou péči KZ a.s. Masarykovu
nemocnici zastupoval její ředitel, Ing. Luděk Rückl a Doc. MUDr. Pavel Červinka,
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primář Kardiologické kliniky MNUL, spolu s ostatními lékaři a personálem. Akce
se zúčastnil také zástupce firmy Lightlab
Imaging, obchodní ředitel pro Evropu
Frederic Marty a zástupce firmy Boston
Scientific Česká republika s.r.o., Ing. Pavel Kemr, obchodní ředitel pro Českou
republiku. Přítomní se zúčastnili prezentace nového přístroje, včetně následné
praktické ukázky nové zobrazovací metody.
Vyšetření optickou koherenční tomografií, využívající k zobrazení světelný
paprsek, je novou moderní vyšetřovací
metodou, která znamená přelom ve vyšetřování cévní stěny a jejich patologic-

kých procesů. Oproti dosud používaným
přístrojům má nová metoda mnohem
větší rozlišovací schopnost (5–10 mikrometrů) a je tudíž schopna přesně odhalit
jednotlivé vrstvy cévní stěny i případné
patologické – nenormální struktury.
Vysoká rozlišovací schopnost metody
umožní odhalit „ateromové pláty“ (tukové usazeniny ve stěně cévy), které jsou
náchylné k prasknutí a tím i vzniku akutního infarktu myokardu. Tento poznatek
také umožní odhalit riziko u nemocných
s již zjištěnou ischemickou chorobou srdeční, posoudit dlouhodobou prognózu
a stanovit strategii léčby, včetně posouzení její dlouhodobé úspěšnosti.

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD,
FESC, FSCAI

Popis výkonů
Neinvazivní kardiologie: zajišťuje provádění zátěžových testů, EKG (elektrokardiografie) i TK Holter (24hodinový monitoring krevního tlaku), transthorakální
(ultrazvuk přes hrudní stěnu) i jícnovou
echokardiografii (metoda vyšetřování
srdce odrazem ultrazvuku na tkáni) a dobutaminových (farmakologických) zátěžových testů.

Koronární jednotka: poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními projevy
srdečního onemocnění.
Standardní kardiologické oddělení: poskytuje lůžkovou základnu pro diagnostické i léčebné zákroky a doléčení akutně
vzniklých onemocnění.
Oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování: zajišťuje implantaci pacemakerů (přístroj aktivující
elektrickými impulzy srdeční sval – kardiostimulátor) nemocným s poruchami
srdečního rytmu, provádí diagnostiku
a léčbu srdečních arytmií (poruchy rytmu).
Invazivní kardiologie: poskytuje diagnostickou i léčebnou péči nemocným s vrozenými či získanými srdečními vadami
nebo s ischemickou chorobou srdeční
(místní nedokrevnost tkání nebo orgánů).
Jiří Vondra
Tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Vysokoškolské vzdělání:
1982–1988: všeobecné lékařství, Universita Karlova Praha, Lékařská fakulta
Hradec Králové
1991: atestace z vnitřního lékařství 1. stupně

DOBRO-DRUH – „Dobrovolníci v nemocnicích“

Masarykova Nemocnice

1995: atestace z nadstavbového oboru - kardiologie
1998: licence pro provádění diagnostických i intervenčních zákroků
v kardiologii
V letech 1995 a 1999 absolvoval studijní pobyt v Thoraxcentru Rotterdam, Netherland. Od roku 2003 pracuje jako primář na kardiologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se současně podílí na praktické výuce
vnitřního lékařství studentů. V roce 2005 absolvoval studijní pobyt v University
of Florida, Division of Cardiology, Shands Jacksonville, v témže roce byl jmenován Fellow of Society for Coronary Angiography and Interventions (FSCAI) a také
jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. V roce 2006 byl zvolen do výboru
Pracovní skupiny intervenční kardiologie České kardiologické společnosti. V listopadu 2007 byl jmenován ministrem zdravotnictví členem odborného kolegia
Ministerstva zdravotnictví České republiky. V dubnu 2008 jmenován členem
Oborové komise Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky. Doc. Pavel Červinka se také podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů. Pravidelně přednáší kardiologickou problematiku na předatestačních kurzech před atestací z interního lékařství I. stupně. Dvakrát byl jmenován členem
Atestační komise v Ústí nad Labem pro obor vnitřní lékařství I. stupně.
Doc. Pavel Červinka je autorem bezmála dvaceti publikací s impact faktorem.

Dobrovolnice při práci s pacientkou
Součástí péče o pacienty v Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. jsou od roku
2006 také dobrovolníci (Dobro-druzi).
Můžete je potkat ve žlutých tričkách s logem nemocnice na vybraných lůžkových
odděleních, kam docházejí za pacienty.

Po konzultaci s ošetřujícím personálem
oslovují vybrané pacienty a snaží se jim
zpříjemnit pobyt v nemocnici. Pacienti
si s dobrovolníkem mohou třeba jen povídat nebo zahrát karty či společenskou
hru, mohou si nechat předčítat, ale také
mohou svého dobrovolníka požádat
o doprovod na procházkách nebo si domluvit drobné osobní služby. V některých
případech mohou dobovolníci suplovat
návštěvu rodiny. Služba často vzniká po
domluvě s personálem a samotným pacientem, jelikož chceme, aby byla pro pacienta příjemná a hlavně prospěšná. Ti,
kteří se s našimi dobrovolníky již setkali
a využili jejich služeb, byli příjemně překvapeni a k naší radosti byli se službou
spokojeni.
DOBRO-DRUH nabízí pacientům a jejich
rodinám služby, které mohou podporovat proces uzdravování, vytvářet spojení se „zdravým“ světem a pomohou

pacienta aktivovat. Dobrovolníka na službu připravuje jeho koordinátorka, která ráda přivítá každého, kdo je ochoten
jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dnů
věvovat 1-2 hodiny svého volného času
a pozitivní energie a kdo bude respektovat metodiku programu. Znamená to, že
dříve než dobrovolník může vstoupit na
jednotlivá oddělení, musí splnit konkrétní požadavky dobrovolnické kanceláře.
Všechny důležité informace pro personál,
pacienty a jejich rodiny, ale i pro další
zájemce o dobrovolnictví v nemocnici
ráda zodpoví koordinátorka programu Bohdana Furmanová (mobil:
731 535 695) nebo kordinátorka dobrovolníků Andrea Sahulová v kanceláři DOBRO-DRUH (tel.: 477 112 023).
Těšíme se na vás.
Bohdana Furmanová
www.dobro-druh.info
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Gynekologicko porodnické oddělení

MUDr. Dana Žáková, primářka
Gynekologicko porodnické oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.
Péči o ženské pacientky v Nemocnici
Děčín, o.z. zabezpečuje tým zdravotníků,
který pracuje s moderními přístroji, metodami a operačními postupy na současné
úrovni poznatků vědy. Lékaři, sestry i porodní asistentky se dle možností vzdělávají a zavádějí nové postupy a metody do
každodenní praxe. Našemu oddělení byla
v loňském roce udělena Ministerstvem
zdravotnictví akreditace pro specializační
vzdělávání a doplňující odbornou praxi.

Nemocnice

vhodné se objednat po 20. týdnu těhotenství. Při samotném porodu na I. době porodní může při určitém respektování soukromí pobývat pár nastávajících rodičů, či
jiný doprovod k porodu. Pro I. dobu porodní
je možno využít i sprchu s balónem k lepší
relaxaci pánevního dna a zmírnění vnímání
porodních bolestí. Po předchozí domluvě
lze naplánovat na cca týden dopředu i tzv.
programovaný porod. Podpora alternativního porodnictví spočívá v tom, že si maminky mohou vybrat polohu, mohou užít
přinesené olejíčky k masáži hráze, porodní program, porodní stoličku... Pokud jsou
požadavky v souladu se zásadami správného vedení porodu, jsme ochotni vyjít vstříc
vcelku čemukoliv. Vanu pro I. dobu porodní
nemáme vzhledem k prostorovému omezení. Pokud po porodu novorozenec nepotřebuje zvláštní péči, zůstává na porodním

Dále léčíme konzervativně záněty vyžadující hospitalizaci.
Část našich pacientek tvoří těhotné s rizikovým či patologickým těhotenstvím.
Porodnická část oddělení zahrnuje porodní
sál a oddělení šestinedělí. Naše zkušené
porodní asistentky vedou tzv. psychoprofylaktické školení k porodu, které probíhá
v malých skupinkách ve 3 kursech, kam je
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jsou problémy s kojením doma po propuštění z porodnice, mohou se maminky kdykoliv obrátit na laktační poradkyně.
Naše pacientky mohou využít také nadstandardního ubytování na 2 pokojích
obou stanic.
Ambulantní část gynekologicko porodnického oddělení postupně modernizujeme
např. videokolposkopem. Ordinace je standardně vybavena kardiotokografem a ultrazvukem. Zhotovujeme také foto na přání
pacientky či videozáznam na vlastní záznamové medium po předchozím objednání
jako placenou službu.
Naše ambulantní pracoviště poskytuje základní diagnostickou a léčebně preventivní
péči v celém rozsahu oboru a také má své
registrované pacientky.
Spolupracujeme také s terénními gynekology a jejich asistentkami, dobrou péči
o naše ženy a potažmo o novou generaci
jsme schopni zabezpečit pouze ve spolupráci s nimi.
I přes poměrně velkou pracovní vytíženost
se snažíme udržet úsměv na tváři, lidsky
vstřícný a individuální přístup ke každé klientce – pacientce. Snažíme se komunikovat s pacientkami jako s partnery.

Naše oddělení se člení na několik funkčně
propojených celků – gynekologická, porodnická a ambulantní část.
Na gynekologii se zabýváme operační léčbou ženských chorob se zaměřením na
minimálně invazivní chirurgické metody
(laparoskopie, hysteroskopie, minimálně invazivní uretropexe při inkontinenci
moče), ale i klasické operační techniky
včetně plasticko-chirurgických úprav zevních rodidel. Malé operační výkony s jednodenním pobytem na lůžku (kyretáž, interrupce, hysteroskopie) se provádějí denně
po předchozím objednání.

Děčín

Lenka Hanousková, vrchní sestra
sále u maminky v postýlce a co nejdříve je
přiložen k prsu, pro správné nastartování
laktace. Dále již zůstává stále u maminky.
Pouze pokud je rodička výrazně unavená
porodem a chce si v klidu odpočinout, novorozenecké sestry si na požádání po dobu
jejího odpočinku vezmou novorozence do
své péče. Součástí traktu porodního sálu
je operační sál pro provedení případného
císařského řezu.
Na oddělení šestinedělí, kam je matka
s miminkem po několika hodinách po porodu přeložena, praktikujeme tzv. úplný
rooming in, tzn. 24hodinový společný pobyt novorozence a maminky. Naší snahou
je, aby všechny maminky plně kojily. Pokud

Dík patří také našemu nadřazenému pracovišti, gynekologicko porodnickému oddělení Masarykovy nemocnice, která pro nás
slouží velmi dobře jako konziliární zařízení
a kam můžeme odesílat jako na akreditované pracoviště ženy, které tam díky povaze
svého onemocnění a respektování koncepce oboru patří.
Doufejme, že začlenění Nemocnice
Děčín, o.z. do KZ, a.s. bude mít pozitivní
vliv na vzájemnou spolupráci, úctu a toleranci a to jak mezi zdravotníky, tak i ve
vztahu pacient a zdravotník. Doufejme, že
Krajská zdravotní, a.s. bude vytvářet co nejlepší podmínky pro naši práci, abychom se
mohli věnovat především tomu, co jsme si
všichni zdravotníci ve svém životě zvolili,
a to medicíně.

MUDr. Dana Žáková, primářka
Lenka Hanousková, vrchní sestra
Gynekologicko porodnického oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.

Co je NOR? Národní onkologický registr

Nemocnice

Národní onkologický registr – se zabývá
sledováním všech hlášených onemocnění
zhoubnými novotvary a jejich průběhem.
Data jsou sledována od roku 1976 a lze je
srovnávat s ostatními zeměmi.

Děčín (U Plovárny 1190) a Nemocnice Chomutov, o. z. (Kochova 1185, Chomutov).
Doporučení k tomuto vyšetření si každá
žena může vyžádat u svého praktického
lékaře nebo gynekologa. K vyšetření je třeba se vždy objednat, buď telefonicky, nebo
osobně.

Při zakládání údajů do NOR je kladen velký
důraz na ochranu osobních údajů.
V onkologickém registru se sleduje:
• výskyt (incidence) – počet nově hlášených onemocnění
• úmrtnost (mortalita) – počet zemřelých
na určenou diagnózu
• přežívání – pravděpodobnost přežití
pěti let na určenou diagnózu
U všech hlášených zhoubných novotvarů se
používá klasifikace:
• předoperační T, N, M
• pooperační pT, pN, pM
Na základě této klasifikace dochází ke stanovení stadia onemocnění.
Délka přežití závisí na stadiu, ve kterém byl
nádor zachycen. K včasnému záchytu slouží
screeaningové programy. Například mamografický screeaning znamená pravidelné
preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli
příznaků onemocnění s cílem zachytit roz-

Teplice

Vladimíra Řežábková
POKO Nemocnice Teplice, o.z.

víjející se onemocnění v co nejčasnějším
stadiu. Tento program je v současnosti
provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť v České republice. Tato
pracoviště jsou pravidelně monitorována a kontrolována, zda jsou dodržována
všechna stanovená pravidla.
Mezi akreditovaná pracoviště, provádějící
mamografický screeaning, patří v našem
kraji Ústecká poliklinika (Masarykova 92,
Ústí nad Labem), WF hospital, spol. s r. o.

Na preventivní vyšetření prsů má nárok
v ČR každá žena, která dosáhla věku 45 let
a které ještě nebylo 70 let. Na toto vyšetření je nárok 1x za dva roky. Každá žena má
povinnost předat výsledek vyšetření svému
doporučujícímu lékaři. Včasný záchyt onemocnění znamená méně náročnou operaci
i léčbu.
A jsme opět na začátku u NOR (Národního
onkologického registru).
Analýza údajů z tohoto registru může sloužit nejen v oblasti léčebně preventivní péče,
ale může být přínosem i v oblasti sociální
a ekonomické.
(Podkladem k tomuto článku byly informace získané na www.mamo.cz a UZIS ČR.)
Vladimíra Řežábková
POKO Nemocnice Teplice, o.z.

Velký zájem o stipendia
V určeném termínu, tedy k datu 10. 10. 2008
jsme obdrželi celkem 51 žádostí o poskytnutí stipendia. 42 žadatelů jsou studenti
lékařských oborů, 9 žadatelů studuje obor
ošetřovatelství. Nepřihlásil se bohužel ani
jeden žadatel studující informační technologie.
Převažují žadatelé z Ústeckého kraje, kterých je 36, 15 žadatelů má bydliště mimo
Ústecký kraj.
Nejvíce žadatelů projevuje zájem pracovat
po skončení studia v Masarykově nemocnici, o.z., většina žadatelů však uvádí vůli
pracovat po skončení studia i v jiných odštěpných závodech KZ, a.s.
Nyní nás čeká pečlivá kontrola zaslaných
žádostí a povinných příloh, koncem měsíce

října by se žádostmi měla zabývat komise,
v níž budou zastoupeny všechny odštěpné
závody.
Komise následně doporučí řediteli KZ, a.s.
s kterými žadateli budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí stipendia a stanou se tak
našimi budoucími spolupracovníky. Rádi
bychom s nimi spolupracovali již v průběhu studia. Zájem o stipendijní program nás
velmi těší a věřím, že se pro tento účel podaří vyčlenit co největší objem finančních
prostředků a uzavřít smlouvy s co největším počtem žadatelů, kteří splňují podmínky programu.
Mgr. Lydie Šťastná
Personální náměstkyně KZ, a.s.

Mgr. Lydie Šťastná
Personální náměstkyně KZ, a.s.
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Oddělení nukleární medicíny

nemocnice

Primář MUDr. Aleš Chodacki
ONM Nemocnice Chomutov, o.z.
HISTORIE ODDĚLENÍ
Oddělení nukleární medicíny v Chomutově
vzniklo v polovině 80. let jako druhé pracoviště
tohoto typu v Ústeckém kraji. Od svého vzniku
se nachází v budově polikliniky chomutovské
nemocnice, ve 4. patře sekce L.
Původně bylo oddělení koncipováno jako malé
pracoviště s nevelkým rozsahem diagnostických
možností. V roce 1995 se situace změnila pořízením první SPECT gama kamery, kdy došlo k podstatnému nárůstu počtu vyšetřených pacientů
a výraznému zkvalitnění diagnostiky s využitím
tomografického zobrazování (SPECT – SINGLE
PHOTON EMISSION TOMOGRAPHY).
V současné době je Oddělení nukleární medicíny v Chomutově vybaveno třemi SPECT gama
kamerami a dvěma planárními gama kamerami,
díky tomu se stalo největším pracovištěm v Ústeckém kraji (ale i v kraji Libereckém a Karlovarském).
Na oddělení pracuje dvacet zaměstnanců, dva
lékaři s atestací z oboru Nukleární medicína,
technik, fyzik a na práci v radiofarmaceutické laboratoři dohlíží magistr farmacie, rovněž s atestací.
Pracoviště je nadregionální, především v terapeutické části zajišťuje péči o pacienty i z Liberecka a Karlovarského kraje.

DIAGNOSTIKA
Provozně je Oddělení nukleární medicíny v Chomutově rozděleno na diagnostickou a terapeutickou část (denní stacionář).
Každá z těchto částí pracuje zcela nezávisle
a má své vybavení.
Spektrum diagnostických metod je velmi široké,
v současné době nabízí více než 50 typů různých
vyšetření.
Nejčastěji jsou prováděna vyšetření skeletu,
perfuze plic a komplexní vyšetření ledvin.
Velmi často jsou pak dále prováděna zátěžová
perfuzní vyšetření myokardu s farmakologickou,
ergometrickou či kombinovanou zátěží, ventilační vyšetření plic, perfuzní vyšetření mozku
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Chomutov

nativní či se zátěží indukovanou inhalací plynu,
vyšetření žilního systému horních i dolních končetin, dále např. detekce zánětlivého ložiska či
endokrinologická vyšetření.
Ve spektru možností jsou i vysoce specializovaná vyšetření, např. pro diferenciální diagnostiku
tremoru a verifikaci Morbus Parkinson (Dat-SCAN), detekce karcinoidu, feochromocytomu,
apudomu a dalších příbuzných onemocnění
(OCTREO-SCAN).
V nabídce nechybí ani v současné době velmi
důležitá detekce sentinelové uzliny, zejména
v indikaci karcinomu mammy a maligního melanomu.
Délka pobytu pacienta se v diagnostické části
pohybuje přibližně v rozpětí několika desítek
minut až po několik hodin, tato doba závisí na
povaze použitého radiofarmaka pro určité konkrétní vyšetření, nejedná se tedy o délku vyšetření, která obvykle nepřesahuje 20 až 40 minut.

z kloubu s následkem snížení efektu léčby. Ani
v tomto případě není indikace omezena odborností.

TERAPIE

KLINICKÉ STUDIE

V roce 1991 bylo Oddělení nukleární medicíny
v Chomutově rozšířeno o terapeutickou část,
zpočátku zaměřenou na terapii metastatického
postižení skeletu u pacientů se solidními tumory, později i s možností léčby z ortopedických
indikací.
Při léčbě metastatického postižení skeletu bylo
nutno pacienta hospitalizovat. S příchodem nových moderních radiofarmak na přelomu tisíciletí již není hospitalizace nutná a terapie probíhá
v ambulantním režimu se souhlasem Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost.
Léčba je cílená a nezatěžuje organizmus pacienta. Výhodou je celotělové zobrazení skeletu
s možností zhodnocení rozsahu onemocnění
a posouzení vazby terapeutického radiofarmaka
v místě metastáz.
Délka pobytu pacienta v terapeutické části –
denním stacionáři – je obvykle šest hodin (dle
nařízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost), během této doby je pacientovi podána
terapeutická injekce a provedeno celotělové vyšetření se zobrazením metastatických ložisek.
Po intravenozním podání terapeutického radiofarmaka dojde velmi rychle k jeho navázání
v místě skeletálních metastáz. Toto radiofarmakum obsahuje analog bisfosfonátu v kombinaci s izotopem emitujícím tzv. beta záření.
Z celkového počtu léčených je přibližně 50% pacientů s karcinomem prostaty, 25% s nádorem
prsu, ve zbývajícím počtu se jedná o plicní tumory, gynekologické malignity apod.
Indikace k této terapii není vázaná na odbornost
odesílajícího lékaře.
Ve spektru terapeutických možností je dále tzv.
radiační synovectomie, indikovaná v případě
recidivujících kloubních výpotků, nejčastěji kolenních kloubů. V případě této terapie je velmi
vhodná imobilizace příslušného kloubu v délce 48 hodin pro zabránění úniku radiofarmaka

V rámci mezinárodních studií probíhá v terapeutické části oddělení ověřování nových radiofarmak pro terapii metastatického postižení skeletu s tzv. alfa složkou záření s předpokladem
vyššího terapeutického efektu. Na jaře tohoto
roku byla ukončena druhá fáze klinické studie
u pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty a metastázami do skeletu. Ve spolupráci regionálních urologů a onkologů získalo
chomutovské pracoviště v této fázi třetí největší
soubor léčených pacientů v zemích EU (po UK)
a během studie prošlo úspěšně i nezávislým
auditem. Na základě těchto skutečností bylo oddělení vybráno do třetí fáze klinického zkoušení
s předpokládaným zahájením v letošním roce.

LEGISLATIVA
Vzhledem k používání tzv. radiofarmak, tj. látek,
které vždy obsahují určitý izotop a mohou obsahovat navázané farmakum, pracuje Oddělení
nukleární medicíny pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Státního ústavu
pro kontrolu léčiv.
Kontroly Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsou prováděny ročně, zejména s ohledem
na dodržování zásad radiační ochrany. Kontroly
Státního úřadu pro kontrolu léčiv každé 2 roky
se zaměřením na laboratorní část oddělení,
kde jsou radiofarmaka každý den připravována
a kontrolována.
Nelze opomenout ohodnocení úrovně pracoviště udělením certifikátu dle ISO 9001:2001.

SHRNUTÍ
V posledních letech narůstají požadavky na veškerá nukleárně medicínská vyšetření, ve srovnání s přelomem tisíciletí o desítky procent.
V roce 2006 byla zakoupena detekční souprava
pro vyhledání tzv. sentinelové uzliny.
Tato cenná metoda přispívá ke stanovení stadia
onemocnění u onkologického pacienta. Velký
význam má zejména v případě karcinomu prsu,
kdy může zabránit provedení tzv. exenterace
axily s vyloučením všech negativních důsledků
tohoto zákroku pro pacientku. Vyšetření je prováděno rutinně.
V Ústeckém kraji připadá 417 000 obyvatel na
jedno pracoviště nukleární medicíny, průměr
v České republice je 222 000 obyvatel. Vzhledem
k výše uvedeným faktům je nezbytné v následujícím období dovybavit pracoviště další moderní
přístrojovou technikou, dosavadní vybavení je
kapacitně zcela vytížené a začíná se již projevovat i morální zastaralost používané techniky.
Primář MUDr. Aleš Chodacki
ONM Nemocnice Chomutov, o.z.

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

Nemocnice

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí je umístěno v pavilonu F Budovy
přenosných nemocí a zajišťuje diagnostiku všech plicních onemocnění včetně
tuberkulózy všech lokalizací a bronchogenního karcinomu u nemocných, u kterých toto není možné zajistit ambulantně. Provádí i návrh léčby všech plicních
onemocnění s výjimkou komplikovaných
stavů, které vyžadují přijetí na JIP nebo
ARO, včetně indikace k cílené onkologické léčbě ve spolupráci s oddělením kliNaděžda Dohnalová
nické onkologie a doporučení chirurgické
vrchní sestra
léčby, s výjimkou vyšetření před transplantací plic a před redukční operací plicního emphysemu. Do jeho spádové oblasti patří region města Mostu,
Litvínova, Loun, Žatce, Podbořan, Bíliny a částečně Teplic.
Lůžková část oddělení se nachází v prvním patře budovy. Je to standardní stanice s 28 lůžky. Vzhledem ke složení pacientů je toto oddělení zařazeno do kontrolovaného pásma, což znamená, že každý
zaměstnanec nemocnice, který vstoupí na oddělení, je povinen se zapsat do knihy návštěv u vchodu oddělení a udat důvod svého vstupu.
Každý návštěvník je povinen použít ochranný oděv a to z důvodu, že
toto oddělení je infekční.
Na stanici je vybudováno 16 pokojů a to většinou dvoulůžkových, kde
vždy dva dvoulůžkové pokoje mají k dispozici společnou předsíňku
se sprchovým koutem a sociálním zařízením. Jeden pětilůžkový pokoj
je vybudován jako bezbariérový včetně bezbariérového sociálního zařízení. Protože oddělení zajišťuje diagnostiku a terapii plicní i mimoplicní tuberkulózy v koordinaci s krajským koordinátorem dohledu nad
tuberkulózou, je tato činnost realizována na specializovaných lůžkách
pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy v rámci izolace.
Pacienti mohou využít dva nadstandardní pokoje, které jsou vybaveny
moderním nábytkem, telefonním přístrojem, televizí, lednicí a varnou
konvicí. Mají společné sociální zařízení. Poplatek za jeden den činí
300 Kč.

Most

Na stanici je umístěna pracovna sester, vyšetřovna, čistící místnost,
bezbariérová koupelna, denní místnost sester a denní místnost pro
pacienty. V denní místnosti mají pacienti k dispozici televizor, knihovnu a stolní hry.
Ambulantní část oddělení včetně komplementu se nachází v přízemí
budovy.
Komplement oddělení TRN zahrnuje radiodiagnostické pracoviště,
bronchologický sál a funkční laboratoř, která slouží i jako zákroková
místnost pro pleurální punkce. Bronchologické pracoviště poskytuje služby nejen hospitalizovaným pacientům našeho oddělení, ale
i ostatním pacientům komplexu nemocnice a ambulantním pacientům
z výše zmíněné spádové oblasti. Bronchologický sál je vybaven dvěma
flexibilními bronchofibroskopy s možností monitorace. V návaznosti
na bronchologické vyšetření zajišťuje oddělení i cytologickou diagnostiku v rámci celého komplexu nemocnice, a to materiálů získaných nejen z bronchoskopických aspirací, kartáčkových stěrů, ale též ze sput,
pleurálních punkcí, punkcí perikardu a peritonea. Ve funkční laboratoři se provádí základní spirometrické vyšetření včetně bronchodilatačních testů a EKG. V přízemí budovy je umístěn i příjem pacientů.
Vzhledem k nárůstu incidence pacientů s nádorovým onemocněním
plic dochází zároveň i k vzestupu počtu aplikovaných chemoterapií ve
spolupráci s Poliklinickým oddělením klinické onkologie.
Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí má samostatný příjem
a propouštění pacientů. Na oddělení je vyhrazena místnost pro šaty
pacientů.
V suterénních prostorách se nachází provozní zázemí oddělení. Nižší
zdravotnický personál zde desinfikuje a upravuje lůžka, překládá stravu pacientů z vozů, které dopraví stravu z centrální kuchyně na vlastní
vozy. Dále je zde prováděna likvidace zbytků stravy a následné mytí
a desinfekce nádobí v desinfekčních myčkách na nádobí.
Oddělení byla 14. listopadu 2007 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace pro specializační vzdělávání na dobu 7 let v oboru
TRN.
Naděžda Dohnalová, vrchní sestra
Oddělení tuberkulozy a respiračních nemocí, Nemocnice Most , o.z.

Fotosoutěž – vyhodnocení letní soutěže

1. místo
Cesta k ostrovu pelikánů – Jan Lami

2. místo
Slunce v horách – Martin Hostaš

Děkujeme všem přispěvatelům do Letní fotosoutěže a těšíme se na příspěvky do soutěže podzimní. Nepublikované snímky zůstávají v redakčním archivu. Bylo jich tolik, že by vydaly na samostatné číslo o 50 stranách a vybrat ty nejlepší bylo opravdu obtížné. Uvedení výherci Letní soutěže si
mohou vyzvednout knižní ceny na adrese redakce INFOLISTŮ v 6. patře u vedoucího redaktora
Bc. Josefa Rajcherta.

3. místo
Čáp – Marie Dolistová
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Odborné, vzdělávací a společenské akce

Krajské zdravotní, a.s.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
Od 1. 09. 2008 Zahájení výuky mediků 6. ročníku LF UK Plzeň
19. 09. – 28. 11. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
25. 09. – 11. 12. 2008
22. 10. – 11. 02. 2009
3. 11. 2008
4. 11. 2008
5. 11. 2008
6. 11. 2008
6. 11. 2008
11. 11. 2008
11. 11. 2008
12. 11. 2008
13. 11. 2008
13. 11. 2008
14. 11. 2008

místo konání

Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ – kurz již naplněn
Akreditovaný kvalifikační kurz „Řidič dopravy nemocných a raněných“
Seminář „První pomoc u akutních stavů“ – akce již naplněna
II. Regionální konference „Mamologický den“
Seminář „Akutní příhody v pediatrii“
Regionální odborná konference NELZP a lékařů:
Ošetřovatelská péče v urologii – specifika ošetřovatelské péče
Seminář SVL ČSL JEP
Konference „Ošetřovatelská péče o pacienty se stomií“
Regionální sympozium gastroenterologického oddělení MNUL „Onemocnění
jícnu“
Konference „Pacient po CMP a následná RHC péče“
Regionální odborná konference Sester: Děčínská nemocnice se představuje
Seminář „Enterální výživa“
Seminář „Orální a maxilofaciální chirurgie pro záchranné služby“

18. 11. 2008 Regionální odborná konference NELZP:
Práce NELZP a RHB pracovníků v rehabilitačním stacionáři
18. 11. 2008 Školící akce „Periferní žilní vstupy“
19. 11. 2008 Konference „Novinky v intenzivní medicíně“ – akce již naplněna
19. 11. – 21. 11. 2008 Kurz „Regionální anestézie“
20. 11. 2008 Regionální odborná konference: Laboratorní metody ve zdravotnictví VI.
25. 11. 2008 Kurz „Centrální žilní vstupy“
25. 11. 2008 Seminář „Hygienicko – epidemiologický režim na operačním sále“
26. 11. 2008 Regionální odborná konference NELZP:
Péče o ženu a dítě (dětské a gynekologické oddělení)
26. 11. 2008 XII. Regionální konference nelékařů: Chirurgie z pohledu zdravotní sestry
27. 11. 2008 Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“ – akce již naplněna
2. 12. 2008 Regionální „Bezpečné podání intravenózního léčiva“ – akce již naplněna
4. 12. 2008 Seminář SVL ČSL JEP
11. 12. 2008 Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“ – akce již naplněna

KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
učebna
CVDV MNUL – učebna IV.
CVDV MNUL – učebna I.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna III.
KZ, a.s. – Nemocnice
Teplice, o.z. sál „O“
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna IV.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna III.
Kino Sněžník – Děčín
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna IV.
KZ, a.s. – Nemocnice
Teplice, o.z. – sál „O“
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
kinosál
Kino OKO Chomutov
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna IV.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.

Mgr. Vlasta Mikšová – Odbor vzdělávání KZ, a.s.

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: Bc. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

