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Krajská zdravotní, a. s., sdružující pět nemocnic Ústeckého kraje, prošla během uplynulých let značným vývojem
a přes všechny překonávané problémy českého zdravotnictví dnes tvoří spolupracující, silný a stabilizovaný
celek na velmi dobré úrovni medicínské i hospodářské.
Samozřejmě, že vždy jsou ještě rezervy ke zlepšování,
celkově jsem ale rád, že současnému představenstvu
i managementu se daří naplňovat cíle směřující k efektivní společnosti se štíhlým vedením, zdravou ekonomikou
včetně letošního mzdového nárůstu, a celkové stabilizaci
společnosti, jako předpokladu pro poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče obyvatelům Ústeckého kraje.
V každé z nemocnic realizujeme kromě běžné údržby a menších akcí i významnější projekt, s cílem posunout kvalitu a úroveň zdravotní péče a zlepšit prostředí pro pacienty
i zdravotníky a další zaměstnance. Před dokončením je rekonstrukce mostecké nemocnice, která se dočkala zásadních oprav po 40 letech, zcela v novém bude porodnice,
na jejíž rekonstrukci přispěla Vršanská uhelná, a. s. V ústecké Masarykově nemocnici
právě probíhají rozsáhlé stavební práce v dětském pavilonu, který získá novou dětskou
emergency, nové ambulance a další zadaptované prostory, a připravuje se komplexní
rekonstrukce pavilonu. Onkologické oddělení má nový, druhý lineární urychlovač včetně tzv. stínicí kobky a celý areál onkologie se po letech odkládání dočkal také významné rekonstrukce. Děčínská nemocnice bude mít opraven svůj největší pavilon interny
a přístavbu operačních sálů. Teplická nemocnice po zrekonstruovaných chirurgických
ambulancích bude mít novou dostavbu včetně modernizace operačních sálů. Chomutovská nemocnice získala nové prostory nukleární medicíny s novými přístroji, bude mít
i nový emergentní příjem a nový stravovací provoz. Napříč nemocnicemi proběhla obměna zdravotnické techniky v řádech stamilionů korun. Významnou investicí byl i vývojově
nejnovější robotický systém, který posouvá nejen možnosti a kvality robotické chirurgie
v Krajské zdravotní, ale i možnosti nového prestižního školicího centra pro střední a východní Evropu.
Výročí Krajské zdravotní je vhodným okamžikem pro hodnocení posledního vývoje a je
potěšitelné, může-li se konstatovat, že všech pět nemocnic dosahuje kladného hospodaření, probíhají v nich akce směřující k obnově i rozvoji, a společnost má novou kolektivní
smlouvu, která je výsledkem sociálního dialogu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.
Přeji si, aby se Krajské zdravotní v dalších letech dařilo stejně dobře jako za poslední
rok, ke spokojenosti všech, zejména pak ke spokojenosti našich pacientů. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se na činnosti největšího zdravotnického zařízení v Ústeckém kraji
podílejí, našim zaměstnancům za skvělou práci, kterou odvádějí. Všem přeji pevné zdraví a do dalších období hodně úspěchů.

Design a tisk:

Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
pořízeny zaměstnanci KZ, a. s.,
a použity z archivů jednotlivých
nemocnic společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Pozitivní trend ekonomického vývoje pokračuje
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Krajská zdravotní, a. s.
Pololetní výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a. s., potvrdily pozitivní trend ekonomického vývoje u největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji. Dozorčí radu Krajské zdravotní, a. s., o tom informovali na jednání dne 3. 8. 2015 předseda
představenstva Ing. Jiří Novák spolu s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou.
„Těší mě, že po dosažení zlepšeného
hospodářského výsledku za loňský rok,
se ziskem 21,7 milionu korun po zdanění,
pokračuje pozitivní trend v hospodaření
Krajské zdravotní i po letošním pololetním hodnocení. Krajská zdravotní se tak
zařadila mezi úspěšně rozvíjející se firmy
v České republice,“ uvedl k příznivému
hospodaření Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Kladného pololetního hospodářského výsledku přitom dosáhla nejen celá
společnost, ale i každá z pěti nemocnic Krajské zdravotní, což dříve nebylo
běžné. Pro letošní rok máme stanoveno
dosáhnout mírně přebytkového hospodaření. Dosavadní výsledek, zisk k 30. 6.
2015 ve výši 47 milionu korun, je o více
než 1,5 milionu korun vyšší, než byl plá-

nován. Naše hospodaření je tak dobrým
předpokladem pro tvorbu prostředků,
určených ještě v letošním druhém pololetí mj. pro akce velké údržby a oprav,
ale také na odměny u všech kategorií
zaměstnanců, zejména však v rámci vyhodnocení motivačního systému pro
zdravotní úseky, uplatňovaného už v minulém roce,“ dodal Ing. Jiří Novák.
„Pokračující pozitivní trend ekonomického vývoje Krajské zdravotní mě samozřejmě těší. Cílem je především udržení ekonomické stability, a to i při realizovaných
masivních investicích se zapojením dotačních zdrojů. Je třeba připomenout, že
investiční akce plánované k realizaci pro
rok 2015 přitom dosahují celkové hodnoty převyšující 1,5 miliardy korun,“ uvedl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Nová kolektivní smlouva
Krajská zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., pod kterou spadá Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov,
uzavřela novou kolektivní smlouvu se všemi devíti odborovými organizacemi, které
ve společnosti působí. Kolektivní smlouva je platná od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017.
Nová kolektivní smlouva tak navázala
na dodatek, který v mezidobí prodlužoval
původní smlouvu a mj. obsahoval letošní
navýšení mzdových tarifů o 5 procent.
„Jsem rád, že nová kolektivní smlouva
napevno zakotvila nejen řadu zaměstnaneckých benefitů, ale také pětiprocentní navýšení mzdových tarifů, které bylo
operativně na začátku roku zajištěno dodatkem ke staré kolektivní smlouvě, jako
výsledek sociálního dialogu vedeného
mezi zaměstnavatelem a odborovými
organizacemi působícími v pěti nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ uvedl Ing. Jiří

Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.
„Cením si standardně dobrých vztahů
mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci,
v případě kolektivní smlouvy zastoupenými odborovými organizacemi. Nová
kolektivní smlouva nadále garantuje
veškeré zaměstnanecké benefity z předcházejících smluv, jako je například podpora oblasti odborného rozvoje zaměstnanců nebo penzijního spoření,“ dodal
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů
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Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní představila rekonstruované prostory KOC V Podhájí
Komplexní onkologické centrum (KOC) Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. V Podhájí prošlo v minulých měsících rozsáhlou rekonstrukcí. Od kompletní výměny oken, zásadní změny vstupních prostor, přes řadu
interiérových zásahů od ambulancí až po pacientské pokoje, sociální zařízení, společenské a další prostory. Interiéry prošly nejen úpravami s novým uspořádáním, ale
KOC získalo také nové, moderní vybavení. V rámci zmodernizované onkologie došlo také k vybudování kobky pro druhý lineární urychlovač, který je již nainstalován
a připravován ke spuštění do klinického provozu.
„Není to tak dlouho, co se bojovalo, aby
onkologie v Ústí byla zachována. Rady
z tehdejšího ministerstva zdravotnictví
zněly, aby lidé z Ústeckého kraje jezdili
za léčbou třeba do Prahy, Liberce nebo
Plzně. Ústecký kraj je bohužel nejvíce
postižen onkologickými nemocemi, tak
si naši lidé zaslouží, aby se mohli léčit
doma a nemuseli nikam dojíždět,“ uvedl
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého
kraje, který navštívil ústeckou onkologii
ještě bezprostředně před rekonstrukcí
a nyní měl možnost srovnání provedených změn.
„Když jsem byl jmenován do představenstva Krajské zdravotní, tak byla onkologie v Ústeckém kraji na zhroucení.
V Chomutově nikdo onkologii naději
nedával, Ústí mělo pouze výjimku. Cesta
navrátit Komplexní onkologické centrum
také do Chomutova byla náročná. S prvním náměstkem hejtmana Ústeckého
kraje Stanislavem Rybákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní Petrem
Fialou, jsme jednali společně se třemi
ministry zdravotnictví, kteří všichni slibovali navrácení onkologického centra

do Ústeckého kraje, ale povedlo se nám
to až za přispění současného ministra
Svatopluka Němečka po dramatickém
jednání v Parlamentu České republiky,“
uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Nově vybudovaný objekt stínicí kobky
pro druhý lineární urychlovač v ceně 42
mil. Kč uhradila z vlastních zdrojů Krajská
zdravotní, a. s. Samotný lineární urychlovač je pořízený s přispěním dotačních
prostředků Integrovaného operačního
programu MZ ČR a podpory Ústeckého
kraje, byl vysoutěžen ve veřejné soutěži
za cenu 78 mil. Kč.
Stavební úpravy prvního nadzemního
podlaží (přízemí) onkologického oddělení si vyžádaly investici v hodnotě 8,4 mil.
Kč a zahrnovaly přemístění ambulancí,
úpravy vstupu, vestibulu, sociálních zařízení, čekáren a další dispoziční úpravy,
které přispějí k celkové kultivaci daného
pracoviště, a to ve prospěch pacientů
a jejich blízkých, i zaměstnanců.
„Za připomenutí stojí, že s projekty, které Krajská zdravotní má z dotačních prostředků, jí pomáhá spolufinancováním,

formou navyšování základního jmění
Ústecký kraj, který je naším jediným akcionářem. Pro získání statutu Komplexního
onkologického centra bylo potřeba mj.
doplnit ještě jeden lineární urychlovač,
tak že teď jsou v Ústí dva. Se všemi těmito změnami se tak řadíme mezi špičková
onkologická centra v České republice,“
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Centrum ročně ošetří přibližně 30 tisíc
pacientů, protože lidé se sem na různé
kontroly i vracejí. Nejen odbornost a práce zdravotnického personálu, ale i prostředí, ve kterém se jejich náročná léčba
odvíjí, jsou pro ně důležité. Nové vyšetřovny, pokoje, sociální zázemí i příjemné
společenské místnosti, které tu předtím
nebyly, to vše oceňují oproti dřívějšímu
stavu. Za zmínku stojí také nový informační systém, barevně jsou odlišené
i jednotlivé stanice pro lepší orientaci.
Nových barev se dočkaly rovněž pokoje,
což působí pozitivně na psychiku pacientů," popsala primářka MUDr. Martina
Chodacká.
Součástí prohlídky areálu onkologie
V Podhájí byla také prezentace novinek
na Oddělení nukleární medicíny Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z, které se nachází ve společném areálu, jehož části také
prošly významnou rekonstrukcí a modernizací včetně instalace nové zdravotnické techniky v řádech desítek milionů korun, a to v souvislosti s instalací nových

Chodba před rekonstrukcí

Chodba po rekonstrukci

Slavnostní přestřižení pásky
přístrojů SPECT, SPECT/CT a širokopásmového stabilního spektrometru. Úpravy
se týkaly nejen prostor pro přístroje, ale
také čekáren, komunikačních a dalších
obslužných prostor a celé pracoviště tak
doslova zazářilo novotou.

Informace před rekonstrukcí
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V současné době se také dokončují veřejné zakázky na pořízení nové kapacity
přístroje PET/CT a souvisejících stavebních úprav. Průvodcem po zadaptovaných prostorách s novým přístrojovým
vybavením byl primář oddělení nukleární

medicíny MUDr. Aleš Chodacki se svými
spolupracovníky.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Informace po rekonstrukci
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Zrekonstruovaná onkologie obrazem

pokračování ze str. 4–5

Masarykova nemocnice

Rekonstrukce části dětského pavilonu začala

Masarykova nemocnice

Rozsáhlou rekonstrukcí prochází v době od 22. července 2015 do 30. září 2015 přízemí budovy D2 dětského pavilonu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., kde se budují nové ambulance, stacionáře a centrální šatny pro
zaměstnance. Rekonstrukce části dětského pavilonu je podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Severozápad a přijde přibližně na 22 000 000 korun.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček si prohlédl
zrekonstruované pokoje

Nových barev se dočkaly také chodby jednotlivých
oddělení

V rámci rekonstrukce dětského pavilonu MNUL budují dělníci nové ambulance
pro malé pacienty

Prohlídka oddělení nukleární medicíny v areálu V Podhájí

Nový lineární urychlovač

Stavební práce si vyžádaly od 22. července uzavření hlavního vchodu dětského
pavilonu D2, které potrvá až do konce
září 2015. Pacienti mířící na dětskou
pohotovost, do příjmové ambulance
dětské chirurgie (akutní a poradny), příjmové ambulance Dětské kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., musí
využívat vchod vedlejší budovy D1.
Ambulantní pohotovost pro děti a dorost nadále ordinuje ve všední dny

případně jiných osob, doprovázejících
maminky k porodu. Ti rovněž využívají
pro vstup vchod pavilonu D1, přes porodnickou ambulanci). Stavební práce na rekonstrukci části dětského pavilonu si vyžádaly i omezení parkování na přilehlých
parkovištích.
Rekonstrukce pavilonu si také vynutila
uzavření lůžkové části porodnice (šestinedělí) – nadstandard, která sídlí ve třetím nadzemním podlaží pavilonu D2. Přes
oddělení vede dočasně spojovací cesta
mezi jednotlivými budovami dětského
pavilonu. Je určena pouze pro personál,
přístup je na čipové karty. Trasy mezi jednotlivými budovami jsou označeny směrovkami. Posílena je také ostraha Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kdy

AMBULANTNÍ POHOTOVOST
PRO DĚTI A DOROST
PO–PÁ
18.00–21.00 HODIN
SO–NE 09.00–20.00 HODIN

Malí pacienti a maminky přicházející k porodu nyní využívají náhradní vchod
v budově D1
od 18.00 do 21.00 hodin. O víkendech
a o svátcích od 09.00 do 20.00 hodin.
Příjem k porodu na porodní sál je přes
vstup do budovy D1, a to přes porodnickou ambulanci ve 4. nadzemním podlaží. Pro návštěvy je provizorně určen
zadní vchod do objektu D2, který je otevřen do 22.00 hodin. (Netýká se tatínků,

Onkologičtí pacienti se dočkali nové útulnější jídelny
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Nová jídelna onkologie V Podhájí

pracovníci poradí pacientům s orientací
na jednotlivé ambulance a oddělení dětského pavilonu nebo je doprovodí.
Rekonstrukce dětského pavilonu D2
provází zvýšená hluková zátěž. Stavební práce probíhají každý den od 6.00
do 22.00 hodin.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Rekonstrukce dětského pavilonu
přináší řadu bourání a budování
nových příček
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KZ, a. s., otevřela nové školicí centrum robotické chirurgie

Nová lůžka zvýší komfort pacientům v nemocnicích KZ, a. s.

Krajská zdravotní, a. s.

Všichni přítomní měli možnost sledovat přímý přenos z právě probíhající
robotické operace prostatektomie
V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se budou nadále školit robotičtí chirurgové a zdravotníci operačních
sálů. Krajská zdravotní, a. s., při Klinice
urologie a robotické chirurgie v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z., otevřela 2. září
nové školicí centrum. V Ústeckém kraji
se tak nadále budou školit týmy operatérů nejen z České republiky, ale i ze střední a východní Evropy.
Přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D., uvedl, že školicí centrum Krajské zdravotní, a. s., je unikátní tím, že se
lékaři školí na nejnovějším typu robota
da Vinci Xi, který disponuje dvěma konzolemi. „V praxi to znamená, že na jedné
konzoli operuje zkušený operatér a vedle
toho se na druhé konzoli současně operace zúčastňuje školený operatér. Vedle
toho má školicí centrum i tréninkový modul, na kterém mohou lékaři pokračovat
ve školení a zdokonalování způsobů
vedení operace pomocí robota, aniž by
zatížili pacienta,“ řekl přednosta kliniky
urologie a robotické chirurgie.
Při příležitosti slavnostního otevření Školicího centra robotické chirurgie Krajské
zdravotní, a. s., mohli účastníci akce vidět v přímém přenosu operaci radikální
prostatektomie, což je nejčastěji prováděný výkon robotické chirurgie. Hlavním
operatérem byl MUDr. Miloš Bočan z Nemocnice Most, o. z., asistujícím lékařem
byl MUDr. Martin Hlavička z Masarykovy
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nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Při
příležitosti otevření školicího centra jsou
demonstrovány školicí možnosti, takže
lze na vlastní oči vidět, co se bude v budoucnu v centru dít, či přímo si dané technologie neohrožující pacienta takříkajíc
ohmatat. Přímý přenos z operace s odborným komentářem a rozkladem, modulová cvičení, to vše napomáhá k rozvoji
robotické chirurgie v ČR. Nelze opomenout ekonomický přínos pro Ústecký kraj
v podobě dojíždějících lékařů na školení
a jeho pozitivní zviditelnění ve světě,“
doplnil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Seznámit se s novým školicím centrem
robotické chirurgie přijel 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. „Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na otevření školicího centra. Znamená to, že jsme se zase
v konkrétní oblasti dostali na špičku světového zdravotnictví. Centru přeji hodně
úspěchů v robotické chirurgii, která je,
jak jsem se mohl přesvědčit již při několika prezentacích, nejšetrnější k pacientovi,“ řekl RSDr. Stanislav Rybák.
„Vývojově nejnovější typ robotického
systému posouvá nejen možnosti a kvality robotické chirurgie v Krajské zdravotní, ale i možnosti nového školicího
centra, a to mě samozřejmě těší,“ uvedl
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., doplnil, že poděkování

patří všem, kteří se svojí činností a úsilím
podíleli na tom, že je v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nejnovější typ
robota da Vinci a že můžeme otevřít dokonce školicí centrum. „Připomínám, že
v minulosti abychom mohli být školicím
centrem robotické chirurgie, jsme museli
mít systémy dva. Dnes máme jeden robotický systém, ovšem se dvěma konzolemi. Já doufám, že naše slova díků vyslyší
i další zdravotní pojišťovny a umožní
více robotických výkonů u našich pacientů, a to tak, jak s námi v dané oblasti již
od počátku robotické chirurgie spolupracuje náš největší plátce zdravotní péče
– Všeobecná zdravotní pojišťovna“ uvedl
Ing. Petr Fiala.
Pozvání na akci přijal také přednosta
Urologické kliniky a 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. „Když
jsou přenášeny robotické operace do zahraničí, tak je to vždy z ústecké nemocnice. Za sebe musím říci, že do Ústí jezdím ze dvou důvodů. Prvním je, že máte
v České republice nejlepšího robota
a druhým, že máte nejlepšího přednostu.
Vážím si toho, co tady v Ústí vybudoval,“
řekl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Krajská zdravotní, a. s.
V rámci dotačního titulu Ústeckého
kraje „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2015“, podala Krajská
zdravotní, a. s., žádost, ve které plánuje nákup 28 lůžek intenzivní péče včetně Pracoviště dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), 124 lůžek akutní
lůžkové péče standardní a 9 lůžek následné lůžkové
péče pro všech pět nemocnic společnosti v celkové
předpokládané hodnotě 6 834 000 Kč.
Rozdělení nových lůžek v rámci pěti nemocnic včetně
jejich rozmístění na oddělení standardní, intenzivní
a následné péče potvrdil MUDr. Jiří Mrázek, náměstek
pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
„V kategorii intenzivních lůžek se jedná o podporu
v hodnotě 3,1 milionu Kč, ve skupině standardních lůžek o necelých 3,5 milionu Kč a lůžka následné péče
program podpoří částkou 257 tisíc Kč,“ uvedl MUDr. Jiří
Mrázek.
„Nová pacientská lůžka významně přispějí ke zvýšení
komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích, ocení je hlavně senioři, imobilní pacienti a v neposlední řadě ošetřovatelský personál,“ dodal náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
Nově pořízená lůžka budou do jednotlivých nemocnic
postupně dodávána od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

ROZDĚLENÍ LŮŽEK DLE NEMOCNIC
Lůžka
intenzivní
péče

Rozdělení lůžek
dle nemocnic

Lůžka
standard

Lůžka
následné
péče

Nemocnice Děčín, o. z.

4 ks

17 ks

3 ks

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

11 ks

48 ks

2 ks

Nemocnice Teplice, o. z.

5 ks

19 ks

3 ks

Nemocnice Most, o. z.

5 ks

27 ks

– ks

Nemocnice Chomutov, o. z.

4 ks

17 ks

3 ks

Prim. MUDr. Jana Táborská z Protetického oddělení MNUL, o. z.,
ukazuje nový typ lůžek, kterými její oddělení disponuje

POZVÁNKA

Trápí Vás vysoký tlak? Hrozí Vám infarkt? Kouříte?

PŘIJĎTE SE VYŠETŘIT!

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., předal dar
RSDr. Stanislavu Rybákovi
V minulých letech se na robotu da Vinci SHD na Klinice urologie a robotické
chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v UL, o. z., vyškolilo
sto dvacet lékařů a sester nejen z České
republiky, ale také z východní Evropy.
Lékaři kliniky urologie a robotické chirurgie zároveň působí jako proctoři robotických operací a účastní se prvních operací v nově vzniklých centrech robotické
chirurgie.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice, o. z., Vás zve
na Světový den srdce v Masarykově nemocnici a den otevřených
dveří Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
•
•
•

SVĚTOVÝ DEN SRDCE

a den otevřených dveří Kardiologické kliniky
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

vyšetření krevního tlaku a cholesterolu
návštěva Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem
prezentace prof. MUDr. Pavla Červinky , Ph.D., FESC., FSCAI,
přednosty kliniky

27. září 2015 | 14.00 hod. – 16.00 hod.
Přilehlé prostory u pavilonu A (chirurgie) v areálu
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Při nepřízni počasí Atrium Masarykovy nemocnice. Parkování ZDARMA
na přilehlém parkovišti před pavilonem Infekce. (Na parkovací lístek obdržíte razítko.)
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Nemocnice Most

Představujeme porodnice Krajské zdravotní, a. s.
Nemocnice v Mostě letos oslaví 40 let trvání. V době otevření to byla vysoce moderní
a funkční budova. Součástí nemocnice bylo od samého počátku i gynekologicko-porodnické oddělení, které se skládá z lůžkové a ambulantní složky. Obě tyto složky
využívají ženy žijící v Mostě, v Litvínově a v Lounech.

Blok C v areálu nemocnice, kde se nachází gynekologicko-porodnické oddělení
Oddělení v loňském roce obhájilo statut perinatologického centra, kterých je
v České republice pouze 12, a společně
s Gynekologicko-porodnickou klinikou
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., je
jedním ze dvou Perinatologických center v Ústeckém kraji. V perinatologickém
centru se staráme o maminky, u kterých
je riziko předčasného porodu.
Nemocnice Most se skládá z několika
společně propojených budov. Lůžková

vzorku plodové vody (amniocentézy)
a redukce abnormálního množství plodové vody (amniodrenáže).
V 5. patře jsou dvě stanice lůžkové gynekologie. První stanice je pooperační
gynekologie. Zde pečujeme o klientky
po gynekologických operacích, po císařských řezech a po malých gynekologických zákrocích v narkóze čili jednodenní
chirurgii.
Zákroky jednodenní chirurgie a operace
císařských řezů vykonáváme na vlastních

operačních sálech, velké gynekologické operace pak na oddělení centrálních
operačních sálů.
Gynekologické operace jsou prováděny
abdominálně i vaginálně, ale v posledních letech preferujeme hlavně miniinvazivní chirurgické postupy – laparoskopii
a hysteroskopii.
V pooperačním průběhu využíváme metodu vlhkého hojení ran, se kterou máme
velmi dobré výsledky.
Pooperační gynekologie má 10 pokojů,
z toho dva nadstandardní jednolůžkové
pokoje.
Další lůžková stanice gynekologie
v 5. patře je pro patologicky těhotné
a pro konzervativní gynekologii.
Stanice slouží i jako gynekologická pohotovost, a to v odpoledních a nočních
hodinách, o víkendech a o svátcích. I zde
jsou mimo běžné pacientské pokoje dva
nadstandardní pokoje.
V 6. patře budovy je umístěn porodní sál
a šestinedělí.
Od září loňského roku probíhá rekonstrukce mostecké nemocnice, včetně rekonstrukce šestinedělí a porodního sálu,

ODDĚLENÍ OBHÁJILO STATUT
PERINATOLOGICKÉHO CENTRA, KTERÝCH
JE V ČR POUZE 12, A JE JEDNÍM ZE
DVOU PERINATOLOGICKÝCH CENTER
V ÚSTECKÉM KRAJI.
část gynekologicko-porodnického oddělení se nachází v nemocniční budově C.
V přízemí budovy je gynekologický příjem sloužící pro administrativní příjem
klientek a pro vykonávání ambulantních gynekologických zákroků a vyšetření. Součástí gynekologického příjmu
je i konziliární poradna a ultrazvukové
pracoviště s možností provedení odběru
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Apartmán – zázemí pro doprovod před rekonstrukcí

Maminky mají možnost odběru pupečníkové krve, který u nás odebíráme pro
Cord Blood Center nebo pro Národní
tkáňové centrum.
Přítomnost otce nebo jiné doprovodné
osoby u porodu je v Mostě již standardem. Rovněž předporodní kurz psychoprofylaxe pro budoucí rodiče u nás
funguje řadu let pod vedením zkušené
porodní asistentky a je o něj velký zájem.
Zaregistrování budoucích maminek k porodu nevyžadujeme. Porod umožníme

Nadstandard před rekonstrukcí
za podpory těžební společnosti Vršanská
uhelná, a. s., která rekonstrukci podpořila částkou 4,2 milionu korun.
Díky této podpoře byly práce na stanici šestinedělí již částečně dokončeny
a zajistily obnovu sociálního zařízení,
nová plastová okna, zateplení budovy
a opravu střechy. Celkem jsou zde čtyři
nadstandardní pokoje a jeden apartmán,
který umožní společný pobyt rodičky
s doprovodnou osobou.
Další etapa rekonstrukce stanice šestinedělí se plánuje. Naším cílem je vybudování většího počtu nadstandardních
pokojů, o které je trvalý zájem mezi
maminkami.
Na stanici šestinedělí v péči o rodičku
a o dítě aktivně spolupracujeme s dětským oddělením. Společně seznámíme
rodičky se správnou technikou kojení
nebo případným použitím laktačních
pomůcek.
V současnosti si již maminky neumí
představit, že by po porodu nebylo jejich
zdravé a donošené miminko společně
s nimi na jednom pokoji, protože systém roaming-in je dnes zcela běžný. Ale
v roce 1980 byla mostecká porodnice,
tedy stanice novorozenců a šestinedělí,
první v republice, kde se s tímto systémem ošetření dětí přímo na pokoji matek
začínalo.
Porodní sál je v současné době v rekonstrukci, při které dochází k nutné obnově
vybavení i stavebního uspořádání celého

Nadstandard před rekonstrukcí
porodního sálu tak, aby byly splněny náročné hygienicko-epidemiologické, stavebně-architektonické a provozní podmínky, které jsou nutností pro fungující
perinatologické centrum. Současně se
tak s rekonstrukcí a přestavbou porodního sálu zlepší komfort pro nastávající
maminky a jejich doprovod.
Prioritou pro nás zůstává přirozený způsob vedení porodu s možností využití
inhalační analgezie Entonox (pro zmírnění bolestí) nebo epidurální anestezie
ve spolupráci s lékaři z oddělení ARO.
Nástřih hráze se provádí pouze v nutných
případech s ohledem na váhu a stáří plodu a se souhlasem rodičky.

všem rodičkám, které chtějí v Mostě
rodit.
Ambulantní složka oddělení se nachází
v budově A na poliklinice, která je součástí areálu mostecké nemocnice. Vedeme zde onkologickou poradnu, poradnu
onkologické prevence a urogynekologie,
těhotenskou poradnu, poradnu pro rizikové těhotenství a indikační poradnu.
Rekonstrukce porodního sálu bude koncem září ukončena. V dalším čísle Infolistů vám rádi představíme již nové a zrekonstruované gynekologicko-porodnické
oddělení.
Eva Janíková, vrchní sestra
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Most, o. z.
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Nemocnice Teplice

V hlavní roli bzučivka zelená aneb jak probíhá larvoterapie
BZUČIVKA ZELENÁ
(Lucilia sericata)

KAZUISTIKA:
Muž, narozen v roce 1960.
OA: DM II. typu na inzulínu
Arteriální hypertenze
St.p. aortofemorálním by-passu PDK
St.p. infarktu myokardu
Chronické renální selhání
Pacient byl přijat na chirurgické oddělení
27. 12. 2014. Opakovaně byla prováděna chirurgická necrectomie (odstranění
mrtvé tkáně). Dále byla provedena amputace IV. prstu, malíku a incize (naříznutí) na ventrální straně plosky.
Larvy jsou na oddělení transportovány
ve sterilním kontejneru. Množství larev

se pohybuje až kolem 600 kusů, ale
do rány se jich aplikuje 150–300 ks.
Před aplikací larvoterapie byla velikost
rány 17 x 8 x 2 cm, spodina byla povleklá
s okrajovými nekrózami. Došlo k progresi gangrenózních změn na II.–III. prstu
a plosce. Byly patrny lividní změny měkkých tkání. Sekrece z rány byla seropurulentní, zapáchala. Tato rána vyžadovala
velmi časté převazy.
Vzhledem k původní velikosti larev (okolo 2–3 mm), nejsou na fotografii zřetelně
viditelné. Larvy se zvlhčí sterilním, fyziologickým roztokem a rána je překryta
prodyšnou nylonovou síťkou. Ta přesahuje okraje rány, aby nemohly larvy vycestovat. Rána však musí mít dostatečný
přístup vzduchu, aby se larvy neudusily.
Nadále se převaz provádí pouze jednou
denně, a to výměnou gázy a šetrným
zvlhčením. Kompletní převaz a odstranění všech larev je proveden po 3–4 dnech.
Z nežádoucích jevů se ojediněle vyskytuje podráždění a zarudnutí kůže v okolí
rány, způsobené pohybem larev. Nepříjemné pocity pohybu či bolestivost lze
zvládat běžnými analgetiky.
První převaz byl proveden po 4 dnech.
Velikost larev byla zhruba 10–12 mm
a došlo ke značnému odstranění odumřelé tkáně.
Při třetím převazu zůstává rána v původním rozsahu poměrně čistá, nadále

však dochází k rozšíření nekrózy nejen
na II. a III. prst. Sekrece z rány je hojná,
hnisavá, provázena výrazným zápachem
a bolestivostí. V tento okamžik byla léčba larvami ukončena.
I přes intenzivní celkovou terapii docházelo i nadále ke zhoršení lokálního
nálezu a bylo nutné provést amputaci
končetiny v bérci. Tč. pacient po amputaci končetiny aktivně rehabilituje, má
zhojený pahýl a podstoupil vyšetření
na protetice.
Všechny larvy byly zlikvidovány dle přesně daného rozpisu a uloženy v kontejneru pro biologický odpad.
Léčba larvami má nesporný efekt a významně zlepšuje hojení ran, nemůže
však předejít zhoršování defektů při nepříznivém nálezu na cévách a nedostatečném prokrvení končetiny.

První převaz rány (po 4 dnech)
Kateřina Braunová, všeobecná sestra
Chirurgické oddělení Nemocnice Teplice, o. z.

placená inzerce

Léčba larvami Lucilia sericata je alternativní metoda léčby infikovaných a mrtvou tkáň obsahujících ran. Mezi klasické
a obvykle používané postupy odstranění
odumřelé tkáně patří chirurgická a enzymatická léčba, kdy je tkáň odstraněna mechanicky, např. vystříháním nebo
chemickým rozpuštěním enzymatickými
preparáty.
Princip larvoterapie spočívá ve schopnosti těchto larev živit se výhradně mrtvou tkání. Živou tkáň rozkládat neumí.
Současně larvy stimulují hojení rány.
Pravděpodobně se tak děje několika mechanismy současně:
–– trávením mrtvé tkáně,
–– likvidací patologických bakterií jejich
strávením (včetně bakterií odolných
vůči antibiotikům, např. meticilin –
rezistentní Staphylococcus aureus,
MRSA),
–– mechanickým efektem – pohybem
larev (stimulace produkce serozního
exudátu, který odplavuje bakterie),
–– sekrecí léčivých látek (larvy produkují některé terapeutické látky,
např. allantoin, ureu a baktericidní
peptidy).

Indikací k použití larev jsou infikované
a hlavně mrtvou tkáň obsahující rány,
bércové vředy, defekty u syndromu diabetické nohy, proleženiny a popáleniny.
Rizika jsou minimální. Larvy se nesmí
aplikovat do otevřených tělních dutin
(pohrudniční a břišní) a k velkým cévám.
Larvy se mohou použít pouze z chovu
výhradně k tomuto účelu určenému, aby
byla zaručena sterilita a použití správného druhu. Činností larev dochází k obnažení drobných cévek a vlásečnic živé
tkáně. Jedním z projevů očištěné rány je
drobné krvácení z ranné plochy, které nebývá nikterak závažné.

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT SPORT UNION
ÚSTECKÁ A LOVOSICKÁ ŠKOLA KARATE
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1. STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Sterilní kontejner
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Pacient před aplikací
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První aplikace larviček

ZŠ Rabasova, Dobětice
Pondělí a středa
16.30–17.30
přípravka nejmenších 4–6 let
17.30–19.00 nábor dětí 6–9 let, dorostu

2. STŘEDISKO LOVOSICE
1. ZŠ Sady pionýrů, Lovosice
Pondělí a středa 16.30–17.30
přípravka nejmenších 4–6 let
Úterý a čtvrtek
16.00–17.30 nábor dětí 6–10 let, dorostu
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Nemocnice Děčín

Dětský chrup
PÉČE O MLÉČNÝ CHRUP

Ošetření dětského pacienta zubním lékařem

První zoubky mají velkou náchylnost
k zubnímu kazu, jelikož obsahují menší množství minerálních látek, a proto
je důležité se o ně pečlivě starat. Mnoho rodičů si myslí, že není třeba zoubky
čistit a navštěvovat zubního lékaře. To je
ale velký omyl. Mléčným zubům je třeba
věnovat stejnou péči, jako zubům u dospělých. Pokud zanedbáte péči o mléčné
zuby, je možné, že s růstem druhých zubů
budou různé problémy. V péči o dětský
chrup hraje prim správná ústní hygiena
a kvalitní strava. Vyhýbejte se velkému
množství sladkostí a sladkých nápojů.
Tento způsob stravování má neblahé

4 řezáky

jedničky a dvojky

2 špičáky

trojky

4 stoličky

čtyřky a pětky

VĚKOVÉ ROZPĚTÍ RŮSTU ZOUBKŮ
6–8 měsíců

1. řezáky

do 12 měsíců

2. řezáky

do 18 měsíců

1. stoličky

do 24 měsíců

špičáky

24–36 měsíců

2. stoličky

Pokud dítěti zuby nenarostou během
prvního roku života, je třeba zvýšit pozornost a na řadu přichází konzultace
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www.kzcr.eu

ZUBNÍ KAZ
Podle současných názorů je zubní kaz infekční onemocnění a ze zkažených zubů
rodičů se může přenést na dítě, např. při
olíznutí lžičky nebo dudlíku. Proto je důležité, aby o svůj chrup pečovali i rodiče
a tím šli dítěti příkladem. Velmi rizikové

je především noční kojení. Mnoho dětí se
od matky napije i několikrát za noc, aniž
by následovalo čištění zoubků. Fakt, že
v rodině mají všichni zdravé zuby, by vás
neměl uchlácholit. Genetika hraje ve stavu mléčných zubů poměrně zanedbatelnou roli.
MEDOVÉ ZUBY
Je to termín popisující destrukci (zkažení)
mléčných horních zubů (řezáků), kdy zůstávají pouze kořeny zubů. Nejčastějším
důvodem je jejich špatné nebo vůbec
žádné čištění, protrahované kojení a především sladké nápoje. Bohužel, pokud
se rozvine u dětských zoubků takto rozsáhlý kaz, je nutné ho radikálně řešit extrakcí. V případě, že lékař vytrhne zoubky
u tak malého dítěte, jsou na místě obavy,
jak dítě zvládne vývoj řeči.

Přibližně od 2,5 roku věku lze však vytažené zoubky nahradit protézkou, která
umožňuje správnou výslovnost. Děti si
velice rychle na tuto pomůcku zvyknou,
dokonce ji berou jako hru a samy si dokážou protézku nasadit.
NEPODCEŇUJEME ANI ÚRAZY
Úrazy zubů, především horních řezáků,
patří mezi nejčastější poranění obličeje
u dětí mezi 2–3 roky (kolo, koloběžka).
Při poranění mléčných zubů může dojít
i k poškození zárodku stálých zubů. Kaž
dý úraz obličeje by měl vyšetřit stomatolog, aby zjistil, zda nedošlo k uštípnutí
či ulomení zubu, které je nepříjemné,
bolestivé a dítě omezuje ve stravování,
nebo dokonce ke zlomení čelisti.
Martina Holečková, dětská sestra
Dětské oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

A Daimler Brand

Třída A měsíčně od

7 249 Kč

bez DPH*

V předškolním věku začínají dočasné zuby postupně uvolňovat místo stálým
zubům
s lékařem. Další neobvyklou situací může
být, když se na místě dolních řezáků objeví něco jako zoubky. Jedná se o skořepiny, tzv. předchůdce správných zubů,
které je třeba odstranit. Toto odstranění
probíhá bez větších potíží, jelikož nemají
kořínky. Ošetření dětských zubů u zubního lékaře je ověnčeno řadou mýtů vycházejících z neochoty zubařů děti ošetřovat.
MÝTY O OŠETŘOVÁNÍ ZUBŮ U DĚTÍ
• Dětské zuby se nespravují, protože
vypadnou.
• Dětské zuby při vrtání nebolí, není to
pravda.
• Dítě je ještě malé, ať jej rodiče přivedou, až bude větší.

následky nejenom pro zoubky, ale i pro
tělo.
ČIŠTĚNÍ DĚTSKÝCH ZOUBKŮ
Pokud je dítě malé a má 1–2 zoubky,
stačí vzít čistý navlhčený kapesník a lehce zoubky otřít. Jakmile je dítě schopno
držet zubní kartáček v ruce, je vhodné
ho naučit formou hry, třeba ve vaně, jak
s kartáčkem správně manipulovat. Zoubky čistíme po každém jídle, nebo alespoň
ráno a večer. Používáme měkký zubní
kartáček, zubní pasta není podmínkou,
důležitější je technika čištění. Hlavním
cílem je setření zubního plaku, který je
strůjcem zubního kazu.

Operativní leasing... prostě jen jezdíte
www.mercedes-benz.cz/operativni-leasing

S. & W. Automobily Autorizovaný prodejce a opravce vozidel Mercedes-Benz
Ústí nad Labem, Přístavní 823/35 I Jenišov u Karlových Varů, Daimlerova 202

www.suw.cz

*Operativní leasing na 2 roky, 20 000 km/rok, akontace 0 %. Splátka (8 483 Kč vč. DPH) obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění
GAP a servisní smlouvu Excellent. Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy s danou doplňkovou výbavou. Platnost akce je časově nebo
množstevně omezena. Tato kalkulace není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku a jejím přijetím nevzniká smluvní
vztah. Uzavření smlouvy schvaluje úvěrová komise Mercedes-Benz Financial Services ČR s.r.o.
Třída A 160, orientační cena 638 880 Kč vč. DPH, kombinovaná spotřeba 5,4-5,6l/km, emise CO2 128-135 g/km. Hodnoty emisí CO2 byly naměřeny a jsou uváděny v souladu se směrnicí 1999/94/ES. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, slouží pouze pro
porovnání a jednotlivými typy vozidel. Foto je pouze ilustrativní a nemusí přesně zobrazovat zvolenou výbavu vozu.
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Každý rodič s netrpělivostí čeká na období, kdy dítěti začnou růst první zoubky.
Jedná se o přelomové období, které je
obvykle provázeno křikem dítěte. Hlavním ukazatelem, že tato doba přichází,
je zvýšená nevrlost, křik a vzteklost kojence. Děti hodně sliní a může se stát, že
nebudou chtít jíst. Dávají si prsty nebo
hračky do pusy. Můžete se také setkat se
zvýšenou teplotou a průjmovitou stolicí.
Mléčné zuby neboli dočasný chrup, se
tvoří již během 6. týdne těhotenství. Jejich název – mléčné zuby – je pojmenován po bíle zbarvené sklovině. Dočasný
chrup tvoří 20 zubů.

První návštěva u zubního lékaře by se
měla odehrát odlehčeně, za přítomnosti
maminky, povozit se na zub. křesle nahoru a dolů, natočit si vodu do kelímku.
Malý pacient dostane obrázek a pochvalu, že byl hodný, a sám se přesvědčí, že
se v ordinaci nic špatného neděje. Pokud
dítě chodí na ošetření s rodiči, není samozřejmě vhodné, aby bylo přítomno
bolestivým zákrokům svého rodiče, jako
je trhání, vrtání…, jinak hrozí, že si dítě
z ordinace odnese kromě obrázku také
psychotrauma.

Poděkovali nám

Máme zdravotnické minimuzeum

V roli modelek a hostesek se představily studentky oboru Zdravotní asistent
V budově Střední zdravotnické školy
v centru Chomutova, která je součástí páteřní školy ESOZ, můžete navštívit zdravotnické minimuzeum. Za otevřením muzea stojí dobrá myšlenka ředitelky školy
PaedDr. Soni Valuškové, velkorysost rodin, které škole věnovaly exponáty z pozůstalostí známých lékařů Chomutovska,
pracovitost odborných učitelek, které
exponáty roztřídily a vystavily muzejní
expozici, a v neposlední řadě i finanční

podpora ze strany odboru školství Krajského úřadu v Ústí nad Labem.
Zdravotnické minimuzeum bylo slavnostně otevřeno na začátku letošního roku.
Vernisáže se zúčastnili paní Jana Vaňhová, Ing. Štěpán Harašta a Ing. Monika Zeman z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje,
zástupci sociálních partnerů školy, bývalé
učitelky odborných zdravotnických předmětů, současní žáci a zaměstnanci školy.

22. odbornou nadregionální
konferenci s mezinárodní účastí

SLÁMŮV DEN ORL
– „NOVINKY VE FES“
dne 9. října 2015 od 8.30 hod.

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.,
pořádá ve spolupráci s OS ČLK a POUZP

ZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. Betka a prof. Plzák (FN Motol v Praze), prof. Chrobok
(FN Hradec Králové), prof. Kaschke (Berlín, Německo),
doc. Vokurka (Umeå, Švédsko), prof. Sameš (MNUL),
plk. as. MUDr. Kovář a prof. Astl (ÚVN Střešovice, Praha)

Hotel & restaurant Větruše v Ústí nad Labem
Konference je zařazena jako oficiální akce konaná
pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

INFORMACE/PŘIHLÁŠKY:
e-mail: prihlasky@kzcr.eu
web: www.kzcr.eu/konference/ORL2015/
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3. DĚČÍNSKÝ DEN
KOMPLEXNÍ INTERNÍ PÉČE
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
24. září 2015 14.00–21.00 hod.

ODBORNÝ GARANT:
MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického oddělení
KZ, a. s. – Masarykovy nemocnice v UL, o. z.
e-mail: Karel.Slama@kzcr.eu

ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:
Organizační a tiskové oddělení a multimediální tým OVVDV
Krajské zdravotní, a. s.

www.kzcr.eu

Mgr. Marcela Malíková
vedoucí učitelka pracoviště Palacká
Střední odborná škola energetická
a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Chomutov

POZVÁNKA

POZVÁNKA
Otorinolaryngologické oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
pořádá pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka,
1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, a ve spolupráci
s OS ČLK a POUZP

Po úvodním slovu ředitelky školy a proslovu náměstkyně hejtmana Ústeckého
kraje všichni přítomní zhlédli módní přehlídku zdravotnických uniforem, k vidění
byla nezapomenutelná modrobílá uniforma se zástěrkou a legendárním čepcem,
ale i současné pracovní oděvy zdravotníků. V roli modelek se představily žákyně
druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent. Poté si hosté prohlédli muzeum
zaměřené na historii zdravotnictví a měli
možnost nahlédnout i do moderně vybavených učeben ošetřovatelství.
Specializované minimuzeum slouží především jako učebna pro názornou výuku historie ošetřovatelství, navštívit ho
však mohou i zájemci o studium oborů
Zdravotnický asistent a Sociální činnost
v rámci Dne otevřených dveří, absolventi školy, zaměstnanci nemocnice, ale
i veřejnost.

Zámek Děčín
ODBORNÝ GARANT AKCE: prim. MUDr. Antonín Novák
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Pavel Filip, e-mail: pavel.filip@kzcr.eu
ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:
Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s.
Multimediální tým OVVDV KZ, a. s.

INFORMACE/PŘIHLÁŠKY:
Organizační a tiskové oddělení, Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 114 105, e-mail: prihlasky@kzcr.eu

17

V porodnici se narodila druhá letošní trojčátka

Masarykova nemocnice

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se v srpnu narodila druhá trojčátka v letošním roce.
Tři holčičky přišly na svět 18. 8. 2015 v 8.14, 8.15 a 8.16 hodin.
Šťastnými rodiči jsou tatínek Marek Baštinec a maminka Oksana
Matishynets z Teplic. Událost je pro zdravotníky Gynekologic
ko‑porodnické kliniky neobvyklá tím, že jde o druhá trojčata
narozená v krátké době za sebou. Děvčátka nesou jména Lenka
(41 cm, 1 900 g), Jana (41 cm, 1 740 g) a Oksana (38 cm, 1 320 g).
Příjmení nesou po otci Baštincovi. Maminka Oksana Matishynets
uvedla, že jde o první vícerčátka v jejich rodině. „Nikdo z mé ani
z přítelovy rodiny nepochází z dvojčat nebo vícerčat. Holky jsme
počali s přítelem přirozenou cestou. Když mi poprvé doktor řekl,
že budu mít trojčata, tak jsem plakala. Jsem strašně moc ráda, že
je mám. Už máme doma v ložnici pro ně připraveny tři postýlky,“
řekla šťastná maminka Oksana Matishynets.
Z důvodu malování a stavebních oprav došlo v měsíci září k uzavření některých oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
Iva Černá, vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

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.

TERMÍNY UZAVÍREK JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
1. 9. – 11. 9. 2015

uzavření GYN 1, GYN JIP
provoz zahájen 12. 9. v 6.00 hod.

14. 9. – 27. 9. 2015

uzavření porodního sálu (od 6.00 hod.)		
provoz zahájen 28. 9. v 6.00 hod.

17. 9. – 27. 9. 2015

uzavření oddělení šestinedělí
oddělení rizikového těhotenství
provoz zahájen 28. 9. v 6.00 hod.

20. 7. – 30. 9. 2015

uzavření porodnice nadstandard

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.
Malý Mexik
ánec
Foto Edita H

orníková
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www.lazneteplice.cz
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Dobrá zpráva
Lázně od pojišťovny opět na 4 týdny,
pobyt můžete za čas i opakovat

áří ví žku
chůrková
Foto Eva So

Kom
na výletě na
Malí turisté

Ústecký kamenolom z labské cyklostezky
Foto Kamila Drugová
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CY
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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).
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Neváhejte a řešte vypsání
návrhu na lázeňskou péči
co nejdříve.
Jak postupovat?
Poradíme na
tel.: 417 977 444

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

Průzkumnice v akci

Foto Hana Husáková

Na výletě mezi svými

Foto Ivana Hniličková
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hokejoví mistři z Litvínova poděkovali zdravotníkům za jejich práci

Masarykova nemocnice

Do Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zavítali
v úterý 26. května hokejisté Vervy Litvínov Jiří Šlégr, Martin Ručinský a Kamil Piroš.
Důvodem jejich návštěvy bylo velké poděkování zdravotníkům za jejich práci. Pro ně
a pro návštěvníky nemocnice uspořádali v Atriu budovy B autogramiádu, na které
ukázali Masarykův pohár, který vybojovali v letošní sezóně hokejové extraligy.
MUDr. Milouš Derner motivoval Jiřího
Šlégra, aby pohár do Ústí přivezl. „Potřeboval jsem, aby mě dali trochu dohromady, kdybychom vyhráli, abych mohl pohár převzít. A pan primář se zeptal, jestli
ho přivezu ukázat,“ doplnil s úsměvem
Jiří Šlégr.
Masarykův pohár za vítězství v hokejové
extralize přivezli ukázat litvínovští hokejisté veřejnosti, zdravotníkům a pacientům Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem.

Krajská zdravotní, a.s.

sdružující 5 nemocnic Ústeckého kraje
Do Atria si pro podpisy hokejových
mistrů přišli i hokejoví fanoušci

od 4. 8. 2015

Hokejisté (zleva) Martin Ručinský, Jiří Šlégr a Kamil Piroš se
u Masarykova poháru nechali vyfotografovat i s návštěvami
a zdravotníky Masarykovy nemocnice v UL, o. z.
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SLOVO ING. JIŘÍHO NOVÁKA,
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
„Krajská zdravotní je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji,
v našich nemocnicích hospitalizujeme
a léčíme nejvíce pacientů, samozřejmě
včetně sportovců. Jako bývalý člen dozorčí rady a fanoušek litvínovského hokeje
bych rád popřál hráčům HC Verva Litvínov hodně štěstí do nadcházející sezóny
2015/2016 a přeji jim, aby titul mistra
obhájili,“ popřál litvínovským hokejistům Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Personální změny v KZ, a. s.
Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Ondřej Hampejs
vedoucí Odboru rozvoje a údržby majetku je zmocněn k zastupování činnosti
vedoucího Úseku řízení a správy majetku.
Bc. Lenka Benešová
vedoucí Úseku personalistiky a vzdělávání KZ, a. s.

www.kzcr.eu

Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov

PŘIJME LÉKAŘE
Požadujeme:

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Iniciátorem poděkování zdravotníkům
byl Jiří Šlégr, který se po kolapsu na ledě
v roce 2009 léčil právě v Masarykově nemocnici. „Přijeli jsme poděkovat
za všechnu péči a podporu, kterou nám
zdravotníci věnují. Já obzvlášť panu
prim. MUDr. Milouši Dernerovi, protože
moje zdraví by bez něho vypadalo jinak,“
řekl Jiří Šlégr.
Právě primář Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

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.

(http://www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)

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

STIPENDIUM – KZ, a. s.

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

Informace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání

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 dostupnost

Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum

odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.

místo konání

14. 9. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

15. 9. 2015

Syndrom vyhoření

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

15. 9. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

16. 9. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

18. 9. 2015

Odborná konference „O funkčním vyšetřování plic“

Hotel & restaurant Větruše

21. 9. 2015

Právní aspekty ošetřovatelské péče

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

21. 9. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

22. 9. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

22. 9. 2015

Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví“ *

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

23. 9. 2015

Psychopatologie v našem životě

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

23. 9. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP *

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

24. 9. 2015

3. Děčínský den komplexní interní péče

Zámek Děčín

29. 9. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

29. 9. 2015

Základy první pomoci pro nezdravotníky

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

30. 9. 2015

Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

30. 9. 2015

Grafologie pro praxi – poznej tajemství
svého rukopisu *

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

* AKCE NAPLNĚNA
Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a. s.
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www.kzcr.eu

Stipendijní program Nadačního fondu
Krajské zdravotní, a. s.
Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM
PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
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
Stipendium ve výši 7 000 Kč/měsíčně
je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem na VŠ.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději
do 9. 10. 2015 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek personalistiky a vzdělávání,
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
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STIPENDIUM – ÚSTECKÝ KRAJ

STIPENDIJNÍ PROGRAM
ÚSTECKÉHO KRAJE
PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Ústecký kraj vyhlásil Stipendijní program

„STABILIZACE LÉKAŘŮ,
ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
A FARMACEUTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI“
STIPENDIJNÍ PROGRAM JE URČEN PRO
• studenty lékařských fakult (pro absolventy minimálně 1. ročníku prezenčního šestiletého programu Všeobecné lékařství a pětiletého magisterského programu Zubní lékařství, akreditovaných MŠMT),
• studenty farmaceutických fakult (pro absolventy minimálně 1. ročníku prezenčního pětiletého magisterského programu Farmaceut, akreditovaného MŠMT),
• studenty z celé České republiky.
STIPENDIJNÍ PROGRAM NABÍZÍ
• získání stipendia ve výši 50 000 Kč na jednotlivý
akademický rok po dobu standardní doby studia
a možnost hradit tak náklady spojené se studiem
v daném akademickém roce,
• v případě podpisu budoucí pracovní smlouvy s vybraným poskytovatelem zdravotních služeb možnost
vykonávat zdravotnické povolání lékaře pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,
• v případě podpisu budoucí pracovní smlouvy s vybraným poskytovatelem zdravotních služeb a získání specializované způsobilosti lékaře nebo odborné
způsobilosti zubního lékaře nebo farmaceuta pracovat v hlavním pracovním poměru a vykonávat zdravotnické povolání.
ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO
PROGRAMU
• výběr stipendistů bude probíhat v závislosti na potřebách poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji,
• žadatel bude zařazen do Stipendijního programu
za podmínky, že vybraný poskytovatel zdravotních

služeb v Ústeckém kraji vyjádří zájem o uzavření budoucí pracovní smlouvy se žadatelem o stipendium,
• všechna kritéria jsou uvedena ve vyhlášení Stipendijního programu, zveřejněném na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (sekce: Ústecký kraj >
dotace a granty > zdravotnictví).
JAKÝ ZÁVAZEK STIPENDIJNÍ PROGRAM POŽADUJE
• po ukončení studia a získání specializované způsobilosti lékaře nebo odborné způsobilosti k výkonu
zubního lékaře nebo farmaceuta uzavřít hlavní pracovní poměr s vybraným zaměstnavatelem, poskytovatelem zdravotních služeb v Ústeckém kraji, a setrvat v něm nejméně tolik let, na kolik akademických
roků bylo poskytnuto stipendium.
KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT INFORMACE O STIPENDIJNÍM
PROGRAMU
• podmínky Stipendijního programu, žádost o zařazení do Stipendijního programu a další podrobné
informace jsou zveřejněny na stránkách Ústeckého
kraje www.kr-ustecky.cz (sekce: Ústecký kraj > dotace a granty > zdravotnictví),
• administraci provádí a veškeré informace podává:
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
epodatelna@kr-ustecky.cz
datová schránka t9zbsva
kontaktní osoba: Jana Krpešová
tel.: +420 475 657 432
e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz.

www.kr-ustecky.cz
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

