
Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

časopis 
Krajská zdravotní, a.  s. 
nemocnice Ústeckého kraje

číslo 8 / 2014
www.kzcr.eu

ISSN 1802-4297

Hejtman Ústeckého kraje 
navštívil KZ, a. s.

Spolupráce KZ, a. s. 
s UJEP

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 
V ÚSTÍ NAD LABEM

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

odborná příloha
časopisu INFOLISTY
společnosti Krajská zdravotní, a. s. | nemocnice Ústeckého kraje

4 / 2014
www.kzcr.eu

ISSN 1803-1072

SPECIÁL

Statim 14-03_ortopedie_24.indd   1 29.7.2014   8:38:30
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Odborná příloha STATIM
uvnitř časopisu

TOTO číSLOuzavírá seriál 
o nemocnicích Kz, a. s.

Masarykova  
nemocnice 



Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM, o. z.

www.kzcr.eu

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje, navštívil v krátké době již 
podruhé Krajskou zdravotní, a. s. 
Navázal tak na první návštěvu z května, 
kdy dohodnuté pracovní jednání 
s Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti, neumožnilo větší prostor 
pro prohlídku ústecké Masarykovy nemocnice. Hejtman nemocnici krátce navštívil 
a seznámil se s chodem oddělení Emergency a radiodiagnostickým oddělením. 
Prezentace navštívených pracovišť, spolu se šíří poskytované zdravotní péče ho 
natolik zaujaly, že projevil zájem o pokračování exkurze.
Druhou, červencovou návštěvou provedl hejtmana Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva KZ, a. s. Návštěvu zahájili spolu s Ing. Petrem Fialou účastí na poradě 
náměstka pro zdravotní péči s řediteli zdravotní péče všech pěti odštěpných závo-
dů s hlavními sestrami. Hejtman s předsedou představenstva s přítomnými dis-
kutovali k několika tématům, mj. i k investičním projektům s podporou Ústeckého 
kraje. Před vlastní návštěvou nemocnice se hejtman seznámil se základními daty, 
rozsahem a strukturou poskytované zdravotní péče v největším zdravotnickém za-
řízení v kraji. 
Další na řadě bylo radiodiagnostické oddělení, jehož chod hejtman poznal při mi-
nulé návštěvě. Nyní se seznámil s vyspělými lékařskými metodami a postupy apli-
kovanými na oddělení. V ambulantním bloku nemocnice si hejtman prohlédl adap-
tované prostory ambulancí a následně zavítal do areálu V Podhájí, kde se zajímal 
o onkologické oddělení i pracoviště nukleární medicíny.
Doprovod hejtmanovi během návštěvy, kromě předsedy představenstva a generál-
ního ředitele KZ, a. s., dělali také MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masa-
rykovy nemocnice v UL, o. z., s hlavní sestrou Mgr. Markétou Svobodovou a primáři 
navštívených oddělení.

Jiří Vondra, pověřený řízením Úseku ředitele KZ, a. s.
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Hejtman Ústeckého kraje navštívil KZ, a. s. Novinky v zajišťování péče 
o onkologické pacienty

2 3

Novému představenstvu a vedení Krajské 
zdravotní, a. s. se podařilo splnit jednu 
ze svých významných priorit. Tou je zápis 
ve věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, 
který Krajské zdravotní, a. s. nově dává mož-
nost poskytovat onkologickou péči nejvyšší-
ho stupně včetně tzv. biologické léčby nejen 
v Ústí nad Labem, ale také na tzv. spolupra-
cujícím pracovišti chomutovské nemocnice.
O úpravě poskytování komplexní onkolo-
gické péče v nemocnicích Krajské zdravot-
ní, a. s. rozhodl ministr zdravotnictví ČR 
Svatopluk Němeček a zápis ve věstníku byl 
zveřejněn 15. července. Chtěl bych proto 
za všechny, kteří o tuto změnu usilovali, ale 
především za naše onkologické pacienty 
a jejich blízké, panu ministrovi poděkovat. 

Toto rozhodnutí nám totiž umožní přejít na systém poskytování onkologické péče 
běžný u jiných, zejména fakultních, nemocnic. Držitel takového oprávnění může po-
skytovat plnohodnotnou onkologickou léčbu na dvou spolupracujících pracovištích 
v závislosti na potřebách pacientů v dané oblasti.
Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnicí Chomutov, o. z., zní nový zá-
znam v ministerském věstníku. Na první pohled jednoduché sdělení, za kterým se 
ale skrývá nesmírný význam pro možnosti poskytování onkologické péče našim 
pacientům.
Sloučení obou onkologických pracovišť přinese řadu výhod. Očekáváme, že dojde 
k dalšímu zlepšení spolupráce obou onkologických pracovišť na všech úsecích lé-
čebné péče o pacienty. Na chomutovském pracovišti se dostaneme znovu na lepší 
dostupnost mezioborových týmů a efektivněji využijeme erudovaných klinických on-
kologů. Dojde k lepší dostupnosti a spolupráci v oblasti nutriční péče pro pacienty 
z Chomutovska a okolí. Opět dojde také k rozšíření spolupráce obou pracovišť v ob-
lasti paliativní péče včetně využití služby klinického psychologa pro obě pracoviště.
K danému tématu jsme uspořádali tiskovou konferenci, abychom prostřednictvím 
médií informovali širší veřejnost. V diskusi s novináři zástupci Krajské zdravotní po-
skytli informace také k dalším tématům souvisejícím s oblastí onkologické péče. 
Zmíněny tak byly plánované rekonstrukce na ústecké onkologii. Konkrétně výměna 
všech oken, rekonstrukce všech sociálních zařízení a vstupních prostor včetně čeká-
ren, to vše s realizací do konce tohoto roku. 
Zmíněny byly také potřeby obnovy zdravotnické techniky na obou pracovištích. V té 
souvislosti jsem ale bohužel nemohl jinak, než se dotknout komplikovaných náku-
pů přístrojů v kontextu zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy jsou zdravotnická 
zařízení doslova paralyzována dlouhými lhůtami a soustavnými obstrukcemi ucha-
zečů v jednotlivých veřejných soutěžích. Naši zákonodárci by se měli začít dlou-
hodobě neudržitelnou situací v oblasti veřejných zakázek vážně zabývat směrem 
ke změnám, které by neumožňovaly blokace veřejných soutěží, představující pro 
zdravotnická zařízení fatální situace, kdy nemohou včas a podle skutečných potřeb 
nakoupit požadované a v praxi naprosto nezbytné přístroje. V konečném důsledku 
se totiž tento problém opět dotýká zejména našich pacientů.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Vážení čtenáři Infolistů,
představování nemocnic začalo a končí 
u největší nemocnice Krajské zdravot-
ní, a. s. Ani dvě čísla nestačí představit 
celé spektrum medicínských odvětví, 
která jsou v Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem.
V dnešním čísle bychom rádi představi-
li také našeho partnera v pedagogické, 
vědecké a publikační činnosti – Fakul-
tu zdravotnických studií Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně. Všechny tyto vyjme-
nované činnosti jsou nedílnou součástí 
náplně práce našich lékařů i sester a do-
dávají výrazný kredit naší nemocnici.
Blížící se 120. výročí vzniku nemocni-
ce oslavíme společně se zaměstnanci 
v krásném ústeckém divadle 8. října 
2014. Součástí tohoto slavnostního ve-
čera bude předání Výročních cen Masary-
kovy nemocnice v tradičních kategoriích: 
vědecká činnost oddělení, republiková 
prvenství, příkladná reprezentace MNUL, 
publikační činnost, články v impaktova-
ných časopisech a sesterské prezentace 
a publikace.
V rámci večera nás čeká i kulturní pro-
gram, poblahopřát přijdou například 
Tereza Kostková, Anna Polívková, Bára 
Basiková a Tomáš Klus.
V první polovině roku proběhly, za vy-
soké účasti, odborně velice prestižní 

a  úspěšné akce. Např. Ústecký radio-
logický den, Emergency 2014, Interlab 
2014, 13. Perinatologický den Ústeckého 
kraje, Krajský urologický seminář a další. 
Všem, kteří se podíleli na jejich organiza-
ci děkuji a gratuluji. 
Jsem moc rád, že nemocnice má své me-
cenáše a sponzory. Tou nejstálejší je paní 
Lenka Kocmanová Taussigová, která už 
nemocnici za 9 let věnovala přes 2,7 mi-
lionů korun, za něž jsme mohli nakoupit 
vybavení pro naše novorozenecké oddě-
lení, dětskou kliniku i dětskou chirurgii.
Velice si vážím i dalších darů pro nemoc-
nici, jako je pět tabletů pro neslyšící paci-
enty (věnovaný Obecně prospěšnou spo-
lečností APPN – Agentura pro neslyšící) 
a audiometr pro novorozenecké oddělení 
od firmy Nestlé Česko s.r.o.
Vítáme i další aktivity, které jsou ku pro-
spěchu našim pacientům, ať už to byl 
Velikonoční koncert Krušnohorského 
pěveckého sboru v Atriu, darování krve 
dvaceti devíti ústeckými policisty, pře-
dání Kiwanis panenek Kiwanis klubem či 
praktické ukázky canisterapie. 
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt 
psa a člověka. Pes už svou přítomnos-
tí dokáže vyvolat dobrou náladu všude 
tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že 
úsměv a dobrá nálada také léčí, není po-
chyb. Ale už dávno to není jen o radosti, 

kterou psi lidem přinášejí. Canisterapie 
může mít formu individuální nebo kolek-
tivní. Využívá se různých druhů plemen, 
mezi nejšikovnější patří zlatí retrívři.
Ti dva, kteří přiběhli do naší nemocni-
ce a ukázali, co umějí, vzali za srdce ne-
jenom nás, co máme rádi pejsky.

MUDr. Josef Liehne 
ředitel zdravotní péče  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem v roce 120. výročí

MUDr. Josef Liehne

InfO

Předseda správní rady nadačního fondu Kz, a. s. vyhlašuje

STIPEnDIJní PrOgrAM PrO AKADEMICKý rOK 2014/2015
Podporováni mohou být studenti 3. ročníku 
vysokoškolského prezenčního studia v oborech 

• všeobecná sestra
• radiologický asistent

a studenti 5. a vyššího ročníku vysokoškolského  
prezenčního studia v oborech

• lékař
• farmaceut

Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 10. 10. 2014 
na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Úsek personalistiky a vzdělávání,  
Sociální péče 3316/12 A, 401 13 Ústí nad Labem.
Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději do 30. 11. 2014.
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:
http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx

Obálku označte „Stipendium“
Stipendium ve výši až 7 000 Kč/měsíčně je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem na VŠ.

Úvod
Každoročně v České republice onemocní 
cca 70 000 lidí nádorovým onemocněním, 
tzn., že zhruba každý třetí člověk během 
svého života prodělá nádorové onemocnění 
a každý čtvrtý člověk na něj zemře. V r. 2010 
bylo v Ústeckém kraji hlášeno 6 355 nových 
zhoubných nádorů, incidence nádorů trvale 
roste, ale mortalita naštěstí klesá v důsledku 
moderního vývoje všech modalit onkologické 
léčby. 

Historie
Oddělení pro léčbu zářením vzniklo v r. 1948 
v nemocnici v Ústí nad Labem a bylo původ-
ně umístěno do dvou budov V Podhájí. Až 
do poloviny 80. let bylo ústecké onkologic-
ké oddělení prakticky jediným pracovištěm 
v kraji, které zajišťovalo onkologickou léčbu. 
V r. 1986 bylo v Nemocnici Chomutov otevře-
no nové radioterapeutické oddělení, které 
zajišťovalo léčbu v západní části tehdejšího 
Severočeského kraje. Obě pracoviště byla 
v r. 2006 zařazena mezi komplexní onko-
logická centra, ale v r. 2008 byl tento statut 
chomutovskému onkologickému pracovišti 
odebrán. 
organizace onkologické péče
1.  onkologické oddělení masarykovy 

nemocnice v Ústí nad labem, o. z. 
od r. 2006 součást sítě Koc

Léčebné modality: radioterapie nádorová 
i nenádorová, brachyterapie, chemoterapie, 
hormonální a paliativní léčba, dispenzariza-
ce, cílená biologická léčba. 

K dispozici je ambulantní dispenzář, denní 
stacionář, centrální ředírna a lůžkový fond 
o kapacitě 60 lůžek. Součástí je i regionální 
pracoviště Národního onkologického registru. 
Přístrojové vybavení bylo kompletně obnove-
no v r. 2009 a do klinického provozu uvedeno 
v r. 2010 (1 duální lineární urychlovač, rtg. si-
mulátor, analgetický rtg. ozařovač, přístroj 
pro brachyterapii, nové plánovací systémy), 
provoz na úseku radiační onkologie je vý-
razně limitován absencí druhého lineárního 
urychlovače. 
2.  onkologická ambulance nemocnice 

Teplice, o. z. (detašované pracoviště 
onkologie mnul)

V r. 2008 se stala ambulance součástí ústec-
ké onkologie, poskytuje léčbu cytostatickou, 
hormonální a dispenzární. 
3. onkologické oddělení nemocnice cho-

mutov o. z. 
Léčebné modality: radioterapie nádorová 
i nenádorová, chemoterapie, hormonální 
a paliativní léčba, dispenzarizace. Disponuje 
ambulantním dispenzářem, denním stacioná-
řem, centrální ředírnou a lůžkovým fondem 
o kapacitě 35 lůžek. 
Aktuální přístrojové vybavení tvoří 2 duální 
lineární urychlovače, rtg. simulátor, plánovací 
systémy a analgetický rtg. ozařovač, v r. 2012 
byla ukončena modalita brachyterapie v dů-
sledku ukončení servisní podpory přístroje. 
4.  onkologická ambulance nemocnice 

most, o. z. 
Zajišťuje pro pacienty z Mostecka léč-
bu cyto sta tickou, hormonální, dispenzární 
a konz iliární. 

Aktuální situAce A výhledy 
do budoucnA
V rámci Krajské zdravotní, a. s. došlo 
1. 7. 2013 ke sloučení ústeckého a chomu-
tovského pracoviště pod jeden primariát. Toto 
sloučení zcela jednoznačně přispělo ke zlep-
šení pokrytí onkologické péče pro pacienty 
z celého ústeckého regionu, zásadním způso-
bem se změnila i spolupráce obou pracovišť 
v pozitivním smyslu. Navíc byla posílena po-
zice v celkovém počtu klinických a radiačních 
onkologů. Nově byla zřízena ambulance do-
mácí paliativní péče a onkologické oddělení 
má nově k dispozici klinického psychologa. 
Velmi důležitým prvním krokem k obhájení 
stávajícího statutu KOC bylo zařazení On-
kologického oddělení Nemocnice Chomu-
tov, o. z., ve spolupráci s KOC Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., do Se-
znamu komplexních onkologických center 

uvedených ve Věstníku MZ ČR 7/2008, kdy 
současný ministr zdravotnictví (jako první mi-
nistr od r. 2008)uznal logické argumenty naší 
žádosti. 
V návaznosti na tuto skutečnost však musí být 
realizovány další velmi důležité kroky, týkající 
se přístrojového vybavení obou pracovišť. 
V současnosti má ústecké pracoviště v pro-
vozu jeden lineární urychlovač CLINAC DHX 
umožňující techniku ozařování IMRT. Jeho 
výtěžnost je však vysoká z důvodu zajištění 
komplexní onkologické péče pro rozsáhlou 
spádovou oblast a zkrácení čekací doby paci-
entů k radioterapii. Chomutovské pracoviště 
má aktuálně v provozu 2 lineární urychlovače 
Elekta, jeden z nich již je na hranici životnos-
ti. Obě pracoviště se tedy potýkají s častější 
poruchovostí přístrojů a nečekanými odstáv-
kami (servis, ZDS). K zachování statutu Kom-
plexního onkologického centra a k zajištění 
dostupnosti kvalitní péče pro onkologické 
pacienty je nezbytně nutné pořízení druhé-
ho lineárního urychlovače s vybudováním 
mobilního krytu pro jeho umístění V Podhájí. 
V návaznosti s tímto je nutná postupná rekon-
strukce a zkulturnění prostředí onkologické-
ho oddělení, které je ve zcela nevyhovujícím 
stavu. V horizontu dalších maximálně dvou 
let bude muset dojít k pořízení nového line-
árního urychlovače i na chomutovské praco-
viště, aby bylo zajištěno adekvátní rozložení 
radiační léčby v rámci celého regionu. 
Veškeré změny, týkající se ústeckého onkolo-
gického pracoviště, jsou nyní v přípravné fázi 
a nezbývá než doufat, že s podporou všech 
zúčastněných stran – vedení KZ, a. s., před-
stavenstva KZ, a. s. i vedení kraje – se plá-
nované investice a změny podaří zrealizovat 
v plánovaných termínech, aby byly všechny 
podmínky splněny a nemohlo tak dojít k ode-
jmutí statutu KOC. 
Součástí Centra vysoce specializované on-
kologické péče (KOC) je kromě všech moda-
lit onkologické péče rovněž akutní lůžková 
péče intenzivní (ARO), akutní lůžková péče 
standardní v oboru chirurgie a v dalších chi-
rurgických oborech a kompletní onkologická 
diagnostika. 
Odejmutí statutu KOC ústecké onkologii by 
mělo negativní dopad jak na celou Masaryko-
vu nemocnici v Ústí nad Labem, tak na všech-
ny onkologické pacienty našeho kraje.

prim. MUDr. Martina Chodacká 
onkologické oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z. 
Nemocnice Chomutov, o. z.

Onkologická péče v Ústeckém kraji 

Prim. MUDr. Martina Chodacká
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Vážení a milí čtenáři Infolistů,

byl jsem požádán, abych z titulu své funk-
ce děkana Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
zhodnotil dosavadní spolupráci mezi naší 
fakultou a Krajskou zdravotní, a. s. a vyjád-
řil se také k problematickým oblastem, je-
jichž řešení nás v blízké budoucnosti čeká. 
K sepsání tohoto článku jsem přizval pro-
děkany naší fakulty.

Nejprve pár slov k historii. Tehdejší Ústav 
zdravotnických studií UJEP (ÚZS) byl zalo-
žen v roce 2003. Prvních pět let se skládal 
ze tří detašovaných pracovišť v Ústí nad 
Labem, v Teplicích a v Mostě, teprve v roce 
2008 se celý ústav přestěhoval do své sou-
časné budovy v ulici Velká Hradební 13. 
V roce 2012 došlo se souhlasem Akreditač-
ní komise MŠMT k transformaci ÚZS na Fa-
kultu zdravotnických studií (FZS), osmou 
a zatím poslední fakultu naší univerzity.

Fakulta má v současné době přes 500 stu-
dentů, které vzdělává ve čtyřech studijních 
oborech: Ergoterapie, Fyzioterapie, Všeo-
becná sestra a Porodní asistentka. V akade-
mickém roce 2013/14 začala výuka v kom-
binovaných formách studia u prvních tří 
jmenovaných oborů. Začátkem roku 2015 
chceme podat žádost o akreditaci první-
ho navazujícího magisterského studijního 
programu, studijního oboru Fyzioterapie.

Spolupráci mezi FZS a Krajskou zdravot-
ní, a. s. je v zásadě možno rozdělit do tří 
oblastí – oblast výukovou, oblast vědeckou 
a oblast, kterou bych označil jako provozní.

obLast výuková 
Není sporu o tom, že bez Krajské zdravot-
ní, a. s., a především bez Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, by existence 
naší fakulty nebyla možná. Už za to všem, 
kteří nám pomáhají, patří velký dík! Nelé-
kařské zdravotnické obory, které vzdělává-
me, mají ve svých studijních plánech velké 
množství praktické výuky, která například 
u oboru Všeobecná sestra tvoří plných 
50 %! To konkrétně představuje za tři roky 
studia celkem 2 300 hodin z celkových 
4 600 hodin výuky. 
Praktická výuka se nedá provádět ve vět-
ších skupinách, leckde je nutný téměř indi-
viduální dohled ze strany sester, porodních 
asistentek nebo fyzioterapeutů. A narážím 
na první velký problém. KZ, a. s. je nemoc-
nicí krajského typu. Předpokládá se tedy, 
že její hlavní činností je diagnostika a léč-
ba pacientů. Nepočítá se příliš s tím, že by 
se její zdravotničtí zaměstnanci intenzivně 
a systematicky zapojovali do pravidelné-
ho výukového procesu. Přesto se tak musí 
dít, abychom zachovali kvalitu výuky. Na-
víc se musíme o nemocniční pracoviště 
dělit s Vyšší odbornou školou zdravotnic-
kou a Střední školou zdravotnickou, což 

během měsíců nebo jednoho či dvou let. 
Podle mého názoru je potřeba angažovat 
kromě naší univerzity a Krajské zdravot-
ní, a. s. také politickou reprezentaci Ústec-
kého kraje i poslance a senátory našeho re-
gionu napříč politickým spektrem. Pokusit 
se o to stojí rozhodně za to! Ústecký region 
si to z různých důvodů zaslouží. 
Nelékařské obory jsou v akademickém pro-
středí poměrně nové, a tak se stále potýkají 
(nejen u nás, ale v celé republice) s různý-
mi problémy růstu. Jedním z nich, který nás 
velmi pálí, je praktická výuka ve zdravot-
nických zařízeních. Není to jednoduché. 
Sestry, porodní asistentky a fyzioterapeuti 
mají mnoho své práce a ještě by se měli vě-
novat studentům! Nedá se však nic dělat. 
Vychováváme další generace a potenciální 
zaměstnance Krajské zdravotní, a. s. 
Katedry naší fakulty se tedy musí věno-
vat vytvoření týmu mentorek, se kterým 
budeme systematicky pracovat. V ambu-
lancích nebo u lůžek pacientů je přece 
těžiště budoucí práce našich absolventů. 
Jednou z překážek je neutěšená finanční 
situace českých vysokých škol. Snažíme 
se sice (zatím spíše symbolicky) mentorky 
odměňovat, ale jsme si vědomi, že to není 
dostatečné. 

obLast vědecká
Věda bezesporu hýbe celou medicínou. 
Nezbývá na tomto místě než zopakovat, že 
krajské nemocnice nemají, na rozdíl od fa-
kultních nemocnic, vědu ve své hlavní nápl-
ni práce. Nicméně v Krajské zdravotní, a. s. 
vznikají velmi kvalitní vědecké práce vyso-
ké mezinárodní úrovně! Byli bychom po-
chopitelně rádi, kdyby jich přibývalo.
Nutno přiznat, že naše fakulta na tom zatím 
není v tomto ohledu nejlépe, i když první 
dobré výsledky se již objevují. Je prav-
dou, že jsme v minulosti zaspali. Původní 
Ústav zdravotnických studií, který vznikl 
v roce 2003, byl do roku 2008 roztříštěný 
do tří detašovaných pracovišť. Soustředění 
do tzv. „zelené školy“ teprve umožnilo in-
tenzivnější rozvoj i ve vědecké oblasti. Byly 
vybudovány laboratoře, začaly se rozvíjet 
spolupráce v rámci univerzity i mimo ni.
Kromě Krajské zdravotní, a. s. a naší uni-
verzity je v regionu ještě další instituce 
se zdravotnickým zaměřením – Zdravotní 
ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Všechny 

tři naše instituce nemají vědu jako svou 
hlavní činnost, proto považujeme za smy-
sluplné, aby spojily své síly na vědeckém 
poli. Proto vedeme jednání o vzniku Bio-
medicínského centra Ústeckého kraje. 
Tento projekt společně s projektem univer-
zitní nemocnice se nám podařilo prosadit 
do Regionální investiční strategie (RIS). 
Oba projekty by se měly stát páteří našeho 
společného snažení do budoucna.

Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Hlavní překážku naší současné vědecké 
spolupráce vidím v tom, že existuje pod-
statný rozdíl mezi lékařským a nelékařským 
výzkumem. Podíváme-li se do národních 
priorit orientovaného výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací či do evrop-
ského vědeckého programu horizont 2020, 
pak snadno zjistíme, že vědecké priority 
jsou postavené téměř výhradně na lékař-
ském výzkumu. Pro nelékařský výzkum, 
který by měl být pro naši fakultu vzhledem 
k vyučovaným nelékařským oborům domi-
nantní, nezbývá téměř žádný prostor.
Bude to překážkou i pro vědeckou spolu-
práci mezi naší fakultou, Krajskou zdravot-
ní, a. s. a Zdravotním ústavem v Ústí nad 
Labem. Nesmí být! Postupně diskutujeme 
s přednosty klinik v Masarykově nemocnici 
a myslím, že svítá na lepší časy. Naše fa-
kulta disponuje například biomechanickou 
laboratoří, která je v současnosti nejlépe 
vybaveným zařízením v naší republice. Tu 

lze využít k funkčnímu hodnocení pohybu, 
stability, funkce svalové soustavy. Je tedy 
nyní hlavně potřeba diskutovat o možnos-
tech propojení lékařského a nelékařského 
výzkumu. Dosavadní diskuze ukázaly, že to 
možné je. Další rezervu vidíme v možnosti 
zaměřovat témata bakalářských prací na-
šich studentů dle potřeb klinik v Masaryko-
vě nemocnici.
Rovněž nás těší, že je ze strany lékařů i ne-
lékařů z KZ, a. s. zájem o účast na konfe-
renci Nové trendy v nelékařských vědách, 
kterou je tak možné považovat za naši 
společnou akci, stejně jako Ústecké reha-
bilitační dny a Biomedicínský výzkum v ne-
mocnicích, pořádaný pravidelně na Větruši. 

obLast provozní
V roce 2010, kdy jsem se stal ředitelem teh-
dejšího Ústavu zdravotnických studií UJEP, 
jsem se domníval, že fakultě našeho zdra-
votnického zaměření by se nemohlo stát 
nic lepšího, než se přestěhovat do areálu 
Masarykovy nemocnice. Vhodná budova 
se však nenašla, a tak zůstáváme v zelené 
škole s výhledem, že se v budoucnu fakulta 
přestěhuje do univerzitního Kampusu. 
Nicméně naši akademičtí pracovníci a ze-
jména naši studenti hojně navštěvují areál 
Masarykovy nemocnice z důvodu praktické 
výuky. Je tedy nutné provádět postupně 
provozní opatření, aby přítomnost našich 
lidí nepůsobila v areálu nemocnice větší 
problémy. Jsme vděční, že se díky pocho-
pení vedení nemocnice podařilo vybudovat 
dvě šatny pro naše studenty s dostatečnou 
kapacitou. Co nás trápí v současnosti, je 
nekompatibilita kartových systémů mezi 
univerzitou a Masarykovou nemocnicí. 
O problému jednáme a jsem přesvědče-
ný o tom, že se i toto podaří v brzké době 
vyřešit.
Vážení čtenáři Infolistů,

považujte tento příspěvek za pokus popsat 
a zhodnotit současný stav spolupráce Kraj-
ské zdravotní, a. s. s Fakultou zdravotnic-
kých studií UJEP a hlavně nastínit cesty, kte-
rými by se, podle mého názoru, měla dále 
rozvíjet naše spolupráce. Chci tedy závěrem 
popřát nám všem, aby se nám to dařilo. 

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. 
děkan FZS UJEP v Ústí nad Labem

Spolupráce KZ, a. s. s UJEP

Budova Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

zatížení nemocničních pracovišť ještě zvy-
šuje. Potřebovali bychom v Masarykově ne-
mocnici umístit pro praktickou výuku více 
studentů z více ročníků. Za tohoto stavu 
to bohužel není možné a měli bychom se 
společně zamyslet nad tím, jak spolupráci 
v této oblasti prohloubit. 
Krajská nemocnice nemá ve srovnání s fa-
kultní nemocnicí pro výuku dostatečné 
personální kapacity. Na stejný počet zdra-
votnických výkonů má krajská nemocnice 
o 40 % zaměstnanců méně než fakultní 
nemocnice, u které se s výukou a vědeckou 
činností automaticky počítá. 
Rádi bychom výukový proces v Krajské 
zdravotní, a. s. zkvalitnili. K tomu by nám 
mohly významně pomoci ustanovené kli-
niky v Masarykově nemocnici a vytvoření 
stálého a stabilního týmu mentorek z řad 
nelékařského personálu. 
Ustanovení klinik, a máme jich momentál-
ně v Masarykově nemocnici sedm, je jistě 
důležitým krokem a doufáme, že bude ten-
to trend pokračovat. Vzhledem ke skladbě 
studijních oborů, které naše fakulta vyu-
čuje, bychom potřebovali ustanovit přede-
vším rehabilitační kliniku a kliniky interní 
a chirurgickou. 
Nesmí však zůstat jen u hezkého „vývěsní-
ho štítu“. Důležitější je smysluplné zařaze-
ní klinik do výuky naší fakulty. Očekáváme, 
že přednostka a přednostové klinik budou 
garantovat kvalitní úroveň výuky a že spo-
lečně zajistíme obsazení výuky jednotli-
vých předmětů kvalitními vyučujícími. Pro 
vyučující lékaře to znamená trochu jiný pří-
stup, protože studenti nelékařských oborů 
potřebují jiné informace než lékaři a stu-
denti medicíny.
Spolu s tím očekáváme, že budeme moci 
lépe spolupracovat s vedoucími pracovní-
ky jednotlivých oddělení nemocnic při za-
jišťování praktické výuky našich studentů, 
při přípravě podkladů pro zpracování ak-
reditačních materiálů navazujících magis-
terských programů a v ediční činnosti při 
přípravě studijních materiálů.
Ustanovení klinik můžeme považovat 
za první krok v úsilí o mnohem vyšší cíle. 
Konečným cílem by mělo být vytvoření 
fakultní nemocnice nebo nemocnice uni-
verzitního typu. Je to cíl velmi ambicióz-
ní a rozhodně se nepodaří ho realizovat 
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Prvé intervence se objevily logicky v cév-
ním řečišti, v němž byl zaveden diagnos-
tický katetr na vodiči. Odtud byl jen krůček 
k tomu, aby radiolog upravený katetr po-
užil léčebně buď k dilataci, nebo uzávěru 
tepny či žíly. Tak vznikla vaskulární inter-
venční radiologie. Později, po rozšíření 
ultrazvukových a CT přístrojů se přímo 
nabízelo, aby se do nádherně zobrazené-
ho abscesu zavedl pod UZ či CT kontrolou 
drén a hnis se vypustil. Tak vznikla nevas-
kulární intervenční radiologie.
Řada intervenčních výkonů se již od rent-
genu odtrhla, například intervence v kar-
diologii na koronárním řečišti, k nimž 
přibyly náhrady chlopní a intervence 
v arytmologii. Dále je to celá řada inter-
vencí v gastroenterologii, které jsou pod-
míněny využitím endoskopů. Intervenci 
v ortopedii – například cementoplastiku 
zlomenin obratlových těl – bychom sice 
mohli provádět, ale kolegové z ortopedie 
či neurochirurgie si tyto výkony rádi indi-
kují a provádějí sami.
Přesto na Radiologickém oddělení MNUL 
provádíme jak vaskulární, tak nevaskulár-
ní intervenční výkony v širokém rozsahu 
a hojném počtu. Činnost našeho oddělení 
má nadregionální charakter, který částeč-
ně kopíruje spádovost dalších oddělení 
a klinik Masarykovy nemocnice.

Ve vaskulární oblasti jsou samozřejmostí 
balónkové dilatace tepen či zavedení sten-
tu do tepny v oblasti pánve, dolních kon-
četin a odstupů větví z aortálního oblouku 
nebo i do odstupů tepen z břišní aorty. 
Jinou metodou zprůchodnění tepen je 
trombolýza, kdy se pomocí katetru a trom-
bolytika postupně rozpouští trombus nej-
častěji v uzavřeném by-passu na tepnách 
dolních končetin. Velmi náročné je per-
kutánní zavádění stentgraftů do výdutě 
břišní aorty (jde vlastně o náhradu dila-
tované břišní aorty a často i dilatovaných 
pánevních tepen). Alternativou tohoto 
výkonu je operace, která ale pro pacienta 
samozřejmě znamená větší zátěž. Od roku 
2009 zajišťujeme úplnou péči o dialyzační 
A-V shunty, které je nutné opakovaně a tr-
pělivě zprůchodňovat a dilatovat. Neméně 
důležité a život zachraňující je v některých 
případech cévu obliterovat, jak se děje ze-
jména u polytraumat, krvácejících nádorů 
nebo krvácení do střeva a vzácně i při ne-
zastavitelném krvácení z nosu. Pak je nut-
né mikrokatetrem nasondovat krvácející 
tepénku a okluzi provést buď spirálkou, 
embolizačními částicemi, nebo lepidlem. 
Samostatnou kapitolou jsou interven-
ce v neuroradiologii, které provádíme 
v hojném počtu od roku 2004. Zaklada-
telem intervenční neuroradiologie byl 

MUDr. Vladimír Pavlov, jehož zásluhou se 
naše pracoviště záhy zařadilo mezi čtyři 
nejvýkonnější v ČR. Nebylo by to samo-
zřejmě možné bez spolupráce s Neuro-
chirurgickou klinikou v Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., kterou pod vedením 
prof. MUDr. Martina Sameše, CSc. považu-
ji za nejlepší neurochirurgii v ČR. Jedná se 
o léčbu výrazných stenóz a disekcí krkavic 
či jiných přívodných tepen mozku stenty, 
dále o zavádění spirálek do výdutí moz-
kových tepen v místech, kde by neurochi-
rurgická operace byla nemožná či krajně 
obtížná.
V poslední době se uplatňují i speciální 
stenty – flow diveretery, které přemos-
tí široký krček aneurysmat. Před operací 
některých vysoce vaskularizovaných intra-
kraniálních nádorů je nutno provést em-
bolizaci tepen nádoru, aby se zabránilo 
operačním komplikacím.
Od roku 2012 funguje v Masarykově ne-
mocnici komplexní cerebrovaskulární 
centrum (KCC), které se stará o pacienty 
s mozkovými mrtvicemi. Ve spolupráci 
s neurologickým a neurochirurgickým od-
dělením se na RDG oddělení provádí jed-
nak diagnostika a ve vybraných případech 
i léčba intervenčním radiologem, který má 
za úkol v co nejkratší době po zjištění dia-
gnózy odstranit sraženinu z mozkových 
tepen. Největší tíha zajištění 24hodinové 
pohotovosti dnes leží na MUDr. Filipovi 
Cihlářovi, který v drtivé většině (nejčas-
těji v noci) tyto výkony provádí. Počet vy-
šetření za rok narůstá exponenciálně, ale 
výsledky jsou často úžasné – zcela ochr-
nutý pacient s poruchou řeči se po výkonu 
normálně pohybuje a hovoří. Přesto u ně-
kterých pacientů (kteří by dříve zemřeli) 
zůstávají následky, a pak nastupuje další 
a neméně důležité oddělení v KCC – reha-
bilitace. Největší naději na vyléčení mají 
pacienti, u kterých léčba začala do 3 ho-
din od začátku příznaků. Dle naší statisti-
ky jsou to zatím hlavně pacienti z okresů 
Ústí nad Labem a Děčína…
Zcela samostatnou kapitolou je nevasku-
lární intervenční radiologie. Denním chle-
bem radiologa je drenáž různých kolekcí 
tekutiny a také léčba bolesti – obstřiky 
bolestivých nervů bederní, krční i hrud-
ní páteře anestetikem s kortikoidem, 

někdy i aplikace ozónu (tento za poplatek 
800 Kč). Od roku 2006 provádíme s asis-
tencí anesteziologa radiofrekvenční ablaci 
(RFA) nádorů ledvin, plic, jater i skeletu, 
kdy se nádor postupně prohřeje ve vyme-
zeném objemu až na 110 °C a tím se zničí. 
Výkon provádíme vpichem přes kůži a vět-
šina pacientů odchází druhý den domů. 
Takto jsme již ošetřili cca 300 pacientů. 
Zkoušíme i jiné druhy ablací nádorů, na-
příklad mikrovlnami. Premiéru měla i ire-
versibilní elektroporace, kdy se nádorové 
buňky zničí krátkými vysokonapěťovými 

impulzy. Většinu těchto výkonů provádíme 
pod CT kontrolou, někdy i pod kontrolou 
ultrazvuku. 
Co říci závěrem? Intervenční radiologie má 
rozvoj teprve před sebou, ať vaskulární – 
například biodegradabilní stenty, nebo 
nevaskulární – například fokusované ult-
razvukové pole, kdy se nádor ničí již přes 
kůži bez vpichů atd. Nejde jen o techni-
ku, základem jsou nadšení lékaři, kteří si 
ještě před 20 lety sami vyráběli drény či 
stenty a nyní dávají podněty či sami spo-
lupracují se špičkovými inženýry firem. 

Výkony intervenční radiologie jsou zatím 
jednorázově podstatně dražší než napří-
klad klasická operace, ale chybí dlouho-
dobé srovnání, například pacient po RFA 
nádoru solitární ledviny nemusí na dialýzy 
a pak by byl výkon podstatně levnější než 
operace a následné dialýzy po dobu něko-
lika let. Embolizací krvácení u polytrauma-
tu se zachrání život. A jaká je cena života?

prim. MUDr. Milouš Derner 
oddělení RDG 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Intervenční radiologie v MNUL, od diagnostiky k léčbě

Kořenový kloub palce ruky – neboli tra-
pézometakarpální či I. karpometakarpál-
ní kloub (I. CMC) – má sedlovitý tvar, což 
umožňuje značný rozsah pohybu palce 
ruky. Zejména pak opozici palce, která je 
nezbytná pro úchop. Artróza I. CMC klou-
bu neboli rhizartróza je 2. nejčastějším ar-
trotickým postižením ruky. Často se jedná 
o idiopatické (vzniklé z neznámé příčiny) 
onemocnění, postihující zejména ženy 
po menopauze, dále jsou formy poúrazové 
a revmatické. Rhizartróza je často dlouho 
asymptomatické (bezpříznakové) one-
mocnění. Počátečním znamením je zpra-
vidla bolest, lokalizovaná do oblasti báze 
I. metakarpu, a to při pohybu a zátěži. Při 
nočních bolestech musíme vedle rhizar-
tózy pomýšlet na syndrom karpálního tu-
nelu, který se současně s rhizartrózou vy-
skytuje ve 2/5 případů. Dalšími typickými 
příznaky vedle postupného rozvoje boles-
tivosti je otok, omezení pohybu, ztráta síly 
palce a oslabení stisku a úchopu. 
Rhizartróza v počátečních stadiích reaguje 
velmi dobře na konzervativní terapii – ne-
steroidní antiflogistika, ortézy, obstřiky, 
rhb. Teprve neúčinnost konzervativní te-
rapie či pokročilá stadia onemocnění nás 
vedou k chirurgické léčbě, kterou můžeme 
rozdělit do 3 základních skupin: prostá 
trapézektomie (odstranění 
karpální kůstky – trapézia) 
nebo v kombinaci s liga-
mentoplastikou, artrodézy 
(ztužení kloubu), implantáty 

a trapéziální náhrady. Všechny uvedené 
metody mají v současné době stále své 
místo v léčbě rhizartrózy. Nicméně nejfy-
ziologičtější a funkčně nejpřijatelnější je 
náhrada kloubu, neboť zajišťuje plný roz-
sah hybnosti kloubu, sílu stisku a úchopu. 
Naproti jiným metodám, které buď vedou 
k omezení hybnosti či ztrátě síly úchopu. 
Na druhou stranu jsou v případě náhrady 
kořenové kloubu jasně dané limity implan-
tace, závislé na stupni postižení kloubu.
Na Ortopedickém oddělení Masarykovy 
nemocnice v UL se v posledních 2–3 le-
tech plně rozvinula chirurgie ruky ve smys-
lu revmatochirurgie, chirurgie artrotických 
a poúrazových deformit zápěstí a drob-
ných kloubů ruky včetně endoprotetiky, 
tj. náhrad drobných kloubů ruky, prstů 
a zápěstí. Právě rhizartróza je častou pro-
blematikou řešenou na našem pracovišti, 
kdy se náhrada kloubu, na základě výbor-
ných výsledků, stala metodou volby. Tím 
jsme se zařadili mezi několik málo ortope-
dických pracovišť v ČR provádějících ten-
to výkon a v rámci Ústeckého kraje jsme 
jediní.

MUDr. Jiří Jurča  
ortopedické oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

TEP kořenového kloubu palce ruky 
náhrada kloubu v léčbě pokročilé rhizartrózy

vE STATIMU 4/2014 nAJDETE fOTOSErIáL  
– náHrADA KOřEnOvéHO KLOUbU 
PALCE rUKy

Když jsem se kdysi, již jako atestovaný neurolog, rozhodl, že změním specializaci a pře-
jdu na rentgen, můj tatínek se zachmuřil a řekl památnou větu: „neměl by ses přeci jen 
věnovat medicíně?“ nevěděl, že začíná doba rozvoje intervenční radiologie.

Prim. MUDr. Milouš Derner aplikuje ozón k výhřezu ploténky

Rentgenový snímek vložené náhrady

Sestava před vložením
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Pacient prodělal těžký úraz na kole, kdy 
si při nárazu do zdi domu způsobil mno-
hočetné zlomeniny a vážné poranění bra-
chiálního plexu na pravé horní končetině. 
Protože během několika měsíců po úrazu 
nedocházelo ke spontánní regeneraci ner-
vů, přistoupili neurochirurgové k rekon-
strukční operaci za účelem obnovy hyb-
nosti postižené končetiny.
Operaci předcházela stáž zaměřená 
na chirurgickou léčbu poraněných brachi-
álních plexů na Mayo Clinic v Rochesteru, 
v americkém státě Minnesota. Mayo Clinic 
patří mezi nejrenomovanější a nejprestiž-
nější zdravotnická zařízení na světě. 
Položili jsme muDr. ivanu humhejovi, kte-
rý absolvoval stáž na mayo clinic a rekon-
strukci brachiálního plexu vedl, několik 
otázek.
Proč jste se rozhodl absolvovat stáž 
na Mayo Clinic?
Protože poranění brachiálních plexů jsou 
relativně vzácná poranění, je výhodou 
absolvovat stáž na pracovišti, kde se tato 
postižení koncentrují. To Mayo Clinic beze 
sporu splňuje, kromě pacientů ze Severní 
Ameriky sem přilétají nemocní i z mnoha 
zemí ostatních kontinentů. Mým školite-
lem byl renomovaný odborník na proble-
matiku chirurgie periferních nervů profe-
sor Robert J. Spinner. Takovou příležitost 
jsem nemohl nevyužít. 
Můžete nám blíže popsat, jak vaše stáž 
probíhala?
Střídaly se dny, kdy jsem se účastnil speci-
alizovaných ambulancí pro pacienty s po-
stižením periferních nervů, brachiálních 

plexů a operační dny. Během operací jsem 
mohl sledovat řešení mnoha patologií pe-
riferních nervů a zejména rekonstrukce 
poranění brachiálních plexů, které byly 
hlavním cílem mé stáže. Můj pobyt dopl-
ňovala řada seminářů a přednášek týkají-
cích se chirurgie periferních nervů. Taktéž 
přístup do jedné z nejrozsáhlejších odbor-
ných knihoven v Severní Americe s mož-
ností studia literatury byl neocenitelný. 
Jak jste se cítil při pobytu v tak veliké 
zdravotnické instituci? 
Hluboké dojmy ve mně zanechal profesio-
nální, vysoce odborný a interdisciplinární 
přístup k pacientům, který nepostrádal 
empatii a lidskost. Například na speciali-
zovaných ambulancích pro pacienty s po-
stižením brachiálních plexů byli při vy-
šetřování pacientů přítomni 3 profesoři 
– neurochirurg a 2 ortopedi se zaměřením 
na chirurgii ruky. Tito odborníci po kom-
plexním zhodnocení klinického stavu 
pacienta, probrání alternativ léčby, rizik 
a šancí na zlepšení navrhovali nejoptimál-
nější způsob operačního řešení. Známé 
a na Mayo Clinic ústřední heslo „Potřeby 
pacienta jsou na prvním místě“, vyslovené 
již zakladateli Mayo Clinic bratry Willia-
mem a Charlesem, zde skutečně platí. 
Co považujete za hlavní přínos stáže? 
Stáž mi poskytla příležitost výrazně si 
prohloubit znalosti, ale i praktické doved-
nosti. Doposud neexistuje jednoznačný 
všeobecně akceptovaný návod, jak po-
raněné brachiální plexy léčit. V podstatě 
každé pracoviště má své vlastní prefero-
vané postupy, které se někdy navzájem 

výrazně liší. Stáž na Mayo Clinic mi tuto 
problematiku ujasnila, umožnila mi poro-
zumět principům léčby, pochopit základní 
cíle, způsoby jak jich dosáhnout, s jakými 
riziky a jak eventuálně řešit situace, kdy 
k úspěšné obnově funkce horní končetiny 
nedojde. 
Jak plánujete využít načerpané zkušenosti 
po svém návratu?
Zvládnout léčbu pacientů se složitými 
poraněními periferních nervů a násled-
nými poruchami funkce končetin na nej-
vyšší možné úrovni není v silách jedné 
odbornosti. Již před odletem na stáž se 
mi v Masarykově nemocnici, i díky spolu-
práci s některými dalšími pracovišti v ČR, 
podařilo vytvořit tým odborníků různých 
specializací (neurochirurgové, chirurgové 
ruky, plastičtí chirurgové, traumatologové, 
elektrofyziologové, fyzioterapeuti, prote-
tici), kteří mohou pacientům se složitými 
poraněními periferních nervů poskytnout 
komplexní péči. Ve správnosti multidis-
ciplinárního přístupu mě stáž na Mayo 
Clinic jen utvrdila a v mnoha směrech 
i motivovala. 
Mou dlouhodobou vizí je koncentrovat 
pacienty s postižením periferních nervů 

a ve spolupráci s odborníky výše zmíně-
ných specializací je multioborově řešit. 
K tomu bych rád využíval i navázanou spo-
lupráci s Mayo Clinic. 
Závěrem bych rád poděkoval 
prof. MUDr. Martinu Samešovi, CSc., před-
nostovi Neurochirurgické kliniky v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 

v Ústí nad Labem, o. z. a doc. MUDr. Da-
nielu Hořínkovi, Ph.D., vedoucímu neuro-
programů Mezinárodního centra klinické-
ho výzkumu (ICRC) FNUSA v Brně, kteří mi 
absolvování stáže na Mayo Clinic umožnili 
a v celém záměru mě výrazně podpořili. 
Dále bych rád poděkoval za finanční za-
jištění mé stáže z projektu „ICRC Human 

Bridge – podpora studijních pobytů čes-
kých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých 
talentů“. ICRC, kde působím jako výzkum-
ný pracovník, spolupracuje s Mayo Clinic 
na řadě výzkumných projektů.

ptal se: Mgr. Josef Rajchert  
redakce Infolistů

Neurochirurgové provedli unikátní operaci  na základě zkušeností získaných v USA 

Poranění brachiálního plexu představuje postižení nervové pleteně v oblasti krku a ramene projevující se ochrnutím horní končetiny. Jedná 
se o těžké poranění výrazně invalidizující pacienta. Vyskytuje se jednak u dospělých, nejčastěji jako důsledek dopravních nehod u moto-
cyklistů, a jednak u novorozenců následkem poranění pažní nervové pleteně při porodu. Při poranění dochází buď k natažení, či úplnému 
přerušení nervů zajišťujících hybnost a citlivost horní končetiny, nebo k vytržení těchto nervů z míchy. Poraněné nervové struktury je poté 
nutné (za účelem obnovy funkce postižené končetiny) rekonstruovat buď za použití nervových štěpů, nebo pomocí fungujících nervů z okolí 
poraněného brachiálního plexu. Protože v některých případech není možné provést úspěšnou rekonstrukci všech poraněných nervů, dopl-
ňují se nervové rekonstrukce přenosy svalů z horní či dolní končetiny, šlachovými transfery a dalšími korekčními zákroky. 

lékaři na neurochirurgické klinice uJeP masarykovy nemocnice v Ústí nad labem, o. z., 
Krajské zdravotní, a. s. provedli náročnou 18hodinovou operaci, při které rekonstru-
ovali kompletně poraněnou pažní nervovou pleteň (brachiální plexus) u devatenácti-
letého pacienta. Jednalo se o první operaci tohoto typu provedenou v Čr. Při výkonu 
neurochirurgové přenesli, ve spolupráci s plastickým a rekonstrukčním chirurgem 
muDr. ivanem Justanem, Ph.D. z brněnského masarykova onkologického ústavu, sval 
ze stehna na poraněnou paži a rekonstruovali poškozené nervy s využitím funkčních 
nervů z okolí poraněné pažní pleteně a nervových transplantátů. 

MUDr. Ivan Humhej

Plánovaný přístup k postižené pažní nervové pleteni

Vypreparované nervy pažní pleteně 
před jejich rekonstrukcí

Záběr operační rány po přípravě 
mezižeberních nervů k rekonstrukci 
brachiálního plexu

Odebraný sval ze stehna před jeho 
přenosem na postiženou paži

Místo odběru svalu z vnitřní strany stehna

vZPOMínKA nA MUDr. vLADIMírA PAvLOvA
Koncem měsíce Června se Konal 0. roČníK foTbalového TurnaJe nazvaného  
„memoriál vláDi Pavlova“. 
memoriál se bude konat každý rok. v roce 2015 bude vlastně i. ročník. hlavní myšlenkou turnaje 
bylo zavzpomínat na kamaráda, bývalého hráče chuderova a dlouholetého lékaře army muDr. vla-
dimíra Pavlova (rDG oddělení masarykovy nemocnice v ul, o. z.). 
Vydařilo se počasí, přišlo hodně lidí a hlavně – zahráli si fotbálek. Za tým Army se objevilo plno 
zvučných jmen jako Fousek, Stožický, Hubený, Veleba, Divecký, Dragoun, Martykán či Rada. Výběr 
Vratislava Brabence reprezentovali hráči Vrtiška, Kobr, bratři Novákové, Krnáč či Kolař. Za starou 
gardu Chuderova nastoupili mimo jiné Bureš, Tikovský, Menčl, Gabriel, Jouza nebo Kuchař.
O výsledky vůbec nešlo. Přišli i lékaři, sestřičky a laborantky, aby zavzpomínali na Vláďu. Aktivně 
se turnaje zúčastnil i MUDr. Jan Dvořák.

Mgr. Regina Langová 
oddělení RDG, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Základy diabetologie v Ústí nad Labem 
položil prim. doc. MUDr. Ota Dub, CSc., 
který byl primářem interny v letech 
1956–1975. Po něm se diabetologii vě-
noval prim. MUDr. František Pátek, který 
se zároveň stal prvním diabetologickým 
konziliářem pro chirurgické obory. V roce 
2013 mu bylo na Diabetologických dnech 
v Luhačovicích uděleno čestné členství 
v České diabetologické společnosti.
Ambulance byla založena v roce 1985 
a od začátku ji vede MUDr. Věra Vyleťalo-
vá, která se nyní věnuje hlavně diagnos-
tice a léčbě gestačního diabetu. Spo-
lupracuje s diabetology z celého kraje, 
s gynekologicko-porodnickou klinikou 
a perinatologickým centrem.
V současné době zde ordinují také 
MUDr. Petra Široká, MUDr. Alice Sýkorová 
a MUDr. Lucie Radovnická. Dále zde pů-
sobí naše akreditované edukační sestry 
Jana Hornická, Marcela Nemejtová, Jaro-
slava Rázlová, Pavla Müllerová a Hana 
Stoklasová.
Mimo gestačního diabetu se zde zabý-
váme léčbou a diagnostikou diabetu 
mellitu 1. a 2. typu, dále typu diabetu ge-
neticky podmíněného a sekundárního. 
Současně zde diagnostikujeme a léčíme 
choroby související s cukrovkou, jako je 
vysoký krevní tlak, dyslipidémie, obezita 
a choroby štítné žlázy.

Probíhá zde výuka lékařů v přípravě 
na atestaci v oboru diabetologie a endo-
krinologie a mediků z Lékařské fakulty 
UK v Plzni. K dispozici jsou 3 souběžně 
pracující ambulance a 36 interních lůžek.
Cukrovka s sebou bohužel, i přes naši 
snahu, nese rozvoj chronických diabe-
tických komplikací (nejčastěji se setká-
váme s diabetickou nohou, diabetickou 
nefropatií, neuropatií a retinopatií). Pro-
to úzce spolupracujeme s podiatrickou 
ambulancí (prim. MUDr. Jana Táborská). 
Ambulance je určena pro pacienty s cuk-
rovkou, s rizikem vzniku syndromu dia-
betické nohy a již vzniklým syndromem 
diabetické nohy. Probíhá zde edukace 
pacientů o správné péči o nohy, ošetřo-
vání defektů, suchá pedikúra, zajištění 
správné obuvi atd. K dispozici je zde také 
cévní chirurg (MUDr. David Procházka). 
Dále spolupracujeme s nefrologicko-dia-
lyzačním oddělením (prim. MUDr. Zuzana 
Bitterová), s oční klinikou (MUDr. Martina 
Závorková) a s neurologickým oddělením 
(MUDr. Vlasta Savuláková).
Léčíme zde pacienty perorálními antidia-
betiky, inzulinem i nejmodernějšími typy 
inzulinových pump. K dispozici máme 
též kontinuální monitoring hladin glukó-
zy (CGM), který pomáhá k lepší kompen-
zaci diabetu dosažením cílových hodnot 

Diabetologické centrum – akreditované pracoviště

Diabetologické centrum v Ústí nad labem je akreditované pracoviště, které poskytu-
je komplexní péči o pacienty s cukrovkou.

glykovaného hemoglobinu s nižším rizi-
kem těžkých hypoglykémií.
V současné době máme možnost využí-
vat i webovou aplikaci DIASEND, která 
nám umožňuje stahovat a synchroni-
zovat data z glukometrů, inzulinových 
pump a CGM, což velmi usnadňuje inter-
pretaci uložených dat v těchto přístrojích, 
a to do jedné přehledné tabulky. Daří se 
nám tak lépe pochopit compliance paci-
entů a zlepšit tím jejich kompenzaci.
V neposlední řadě věnujeme velkou po-
zornost edukaci pacientů. Snažíme se 
podat podrobné informace o diabetu 
a jeho komplikacích, s pacienty probírá-
me dietní a režimová opatření i základní 
informace o farmakoterapii. Zejména dia-
betiky 1. typu učíme pracovat s tzv. sa-
charidovými jednotkami, učíme pacienty 
aplikovat inzulin inzulinovým perem, ma-
nipulaci s inzulinovou pumpou a gluko-
metrem, ale i samostatnosti při úpravě 
inzulinoterapie. Snažíme se o sestavení 
individuálního léčebného plánu včetně 
optimálního jídelníčku.
Život s cukrovkou je komplikovaný a kla-
de na pacienta vysoké nároky. Je to 
onemocnění chronické, celoživotní a vý-
znamně zasahuje do života pacienta. Vy-
žaduje disciplínu a dodržování pravidel, 
mnohdy dojde k omezení běžných den-
ních aktivit nebo má nejrůznější sociál-
ní dopady. Proto využíváme spolupráce 
klinického psychologa (Mgr. Jan Pavliš-
ta), což jednoznačně pomáhá k lep-
ší spolupráci s pacienty a tedy i jejich 
kompenzaci.
Součástí diabetologického centra je také 
diabetologické centrum pro děti a dorost 
(prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.). Obě 
centra velmi úzce spolupracují. V rámci 
dětského centra probíhají již celou řadu 
let tolik oblíbené kondiční a edukační 
letní tábory pro dětské diabetiky s pří-
tomností erudovaných odborníků.
V současné době v rámci centra probíhá 
několik klinických studií.

MUDr. Lucie Radovnická 
MUDr. Věra Vyleťalová  

MUDr. Petra Široká 
diabetologické centrum 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – masarykovy 
nemocnice v Ústí nad labem, o. z. před 
nedávnem oslavilo svých čtyřicet let. 
Jako dárek veřejnosti připravilo pro stu-
denty ústeckého gymnázia demonstrač-
ní ukázku s praktickou výukou prvotní 
resuscitace. 
Atrium ústecké nemocnice se proměnilo 
v improvizovanou plochu první pomo-
ci, kde si studenti 2. ročníku ústeckého 

Gymnázia v Jateční ulici, se svými profe-
sory a pod odborným dohledem zkuše-
ných záchranářů, lékařů a zdravotníků, 
vyzkoušeli hlavní zásady první pomoci.

Přímou masáž srdce, umělé dýchání, ale 
i základní neodkladné kroky první pomo-
ci, jako komunikaci se záchrannou služ-
bou nebo praktickou činnost na cvičné fi-
guríně, absolvovalo na šedesát mladých 
studentů.

ARO nácvik resuscitace

Zleva nahoře: MUDr. Petra Široká, MUDr. Lucie Radovnická, Jana Hornická, 
Jaroslava Rázlová, Marcela Nemejtová a dole MUDr. Věra Vyleťalová

MUDr. Josef Škola při instruktáži

Poděkování paní Lence Kocmanové Taussigové

Krása pomáhá dětem – Lenka Kocmanová Taussigová a MUDr. Josef Liehne

Vážená paní Lenko,

děkuji Vám z celého srdce za nádherných 
devět večerů, kdy krása pomáhala na-
šim nejmladším pacientům.

Děkuji Vám za sponzorství a dary, jejichž 
hodnota dosáhla částky 2,7 milionu ko-
run a které pomohly všem našim dětským 
oddělením.

Těším se na 10. jubilejní ročník „Krásy“, 
která pomáhá dětem.

V úctě

MUDr. Josef Liehne 
ředitel zdravotní péče 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Akce se setkala nejen s velkou pozornos-
tí v areálu přítomných pacientů a zdra-
votnických pracovníků, ale také se zá-
jmem studentů.
Vždyť pomáhat v nouzi je tak lidské a je 
třeba to ovládat.

Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolistů
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Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM, o. z.

www.kzcr.eu

Od 1. 8. 2014 v rámci Patologického od-
dělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem začíná pracovat nová laboratoř: 
centrum buněčné patologie. Jedná se 
o zcela nové pracoviště, které se plně vě-
nuje jedné z nejprogresivnějších metod 
moderní onkopatologie – detekci a kvan-
tifikaci cirkulujících nádorových buněk 
u pacientů se solidními zhoubnými nádo-
ry. Pracoviště vzniklo díky podpoře vede-
ní Masarykovy nemocnice ve spolupráci 
s Oddělením nádorové biologie 3. LF UK 
a Oddělením laboratorní genetiky FNKV 
v Praze, která vede doc. MUDr. Vladimír 
Bobek, Ph.D.
Vedením pracoviště v Masarykově ne-
mocnici byla pověřena MUDr. Kristína 
Trhanová.
Cirkulující nádorové buňky (circulating 
tumor cells – cTc) jsou buňky primární-
ho nádoru, které pronikly do krevního 
oběhu a volně kolují v krvi. Tyto buňky 
jsou podle typu nádoru a stadia pokro-
čilosti onemocnění prokazatelné v krvi 
u 10–100 % pacientů se zhoubným 
nádorovým onemocněním. Část těchto 

buněk ničí přirozenou cestou imunitní 
systém nemocného, část jich volně kolu-
je v krevním oběhu bez potenciálu k tvor-
bě metastáz (dceřiných nádorových loži-
sek), malá část z nich je schopna vytvořit 
metastázy.
Pracoviště je schopno cTc detekovat 
(nalézt), kvantifikovat (určit jejich počet) 
a dále s nimi pracovat. Pro onkologicky 
nemocné pacienty, kteří se dostavují 
na pravidelné kontroly, spojené se zob-
razovacími a biochemickými vyšetřovací-
mi metodami, přináší další možnosti pro 
adekvátní léčbu. Přítomnost cTc (nebo 
nárůst jejich počtu) v periferní krvi po léč-
bě může signalizovat blízký relaps (ná-
vrat) onemocnění bez prokazatelného lo-
žiska v zobrazovacích metodách (CT, RTG, 
PET-CT). Následně lze z kultivovaných 
CTC přibližně definovat, jestli nádorové 
buňky budou reagovat na chemoterapii 
a určit, jak dále postupovat v léčbě. 
Velkým přínosem je metoda tzv. „te-
kuté biopsie“ (liquid biopsy). Tato me-
toda je nejkomplikovanější a časově 
nejnáročnější a je vhodná pro pacienty 

s podezřením na nádorové onemocnění, 
u kterých je nemožné provést odběr ze 
suspektní tkáně z důvodu nepřístupnosti 
ložiska. Ze vzorku krve lze po případném 
záchytu CTC pomocí dalších metod, bez 
nutnosti invazivního vyšetření, určit rám-
cově typ nádoru a dále určit jeho odpo-
věď na léčbu.
Nové pracoviště Masarykovy nemocnice 
je první laboratoří v ČR, která zavádí toto 
vyšetření do rutinní diagnostiky.

prim. MUDr. Martin Čegan 
MUDr. Kristína Trhanová 

patologické oddělení 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Centrum buněčné patologie – nové pracoviště v Ústí nad Labem

Terapeutická onkologie 21. století je zaměřena především na otázky „personalizo-
vané medicíny“, tzn. léčby pacientů postavené „na míru“ podle charakteru onkolo-
gického onemocnění. současné poznatky lékařské vědy umožňují nastavit léčebný 
program pro jednotlivé nemocné a zvýšit tak dobu přežití a kvalitu života.

3D rekonstrukce cirkulujících 
nádorových buněk u pacientky 
s karcinomem prsu, konfokální 
fluorescenční mikroskop (400x)

U mikroskopu MUDr. Kristína Trhanová při odečítání histologického preparátu

Nyní na OKH v Masarykově nemocni-
ci Ústí nad Labem poskytujeme kromě 
standardní diagnostiky a léčby pacientů 
s běžnými poruchami krvetvorby i speci-
alizovanou péči o pacienty s hematolo-
gickými malignitami, např. mnohočetným 
myelomem, lymfomem, chronickou lym-
fatickou leukémií, myeloproliferativními 
onemocněními a myelodysplastickým 
syndromem. Máme dostupnou dostateč-
nou nejen laboratorní, ale i zobrazovací 
diagnostiku pro tyto diagnózy.
V nově vybudovaném 6místném denním 
stacionáři je možné aplikovat chemote-
rapii a biologickou léčbu, standardně po-
skytujeme ambulantní podání transfuzí 
krve. Léčba probíhá na základě doporu-
čených postupů odborných společností. 
Spolupracujeme s klinikami v Praze, Plz-
ni a dále v MNUL hlavně s interním oddě-
lením, kde je v případě potřeby zajištěna 
hospitalizace našich pacientů. 

Dříve museli být hematoonkologičtí pa-
cienti předáváni k léčbě na pracoviště 
v Praze nebo v Plzni. Na každou aplikaci 
léčby pacienti komplikovaně dojížděli, 
např. pacienti s pokročilým myelomem 
a postižením páteře museli být transpor-
továni vleže. Tento transport na vzdálená 
pracoviště činil velkou zátěž. Vznikem 
centra máme nyní možnost léčit novými 
účinnými léky, které jsou hrazeny zdra-
votními pojišťovnami. Navíc vznikem 
centra je umožněna komplexní ambu-
lantní péče o nemocné s hematologický-
mi nemocemi. Vysoce specializovanou 
hematologickou péči pak poskytují lůž-
ková fakultní pracoviště.
Léčbu hemofilie, ale i jiných krvácivých 
stavů zajištujeme již řadu let. Nyní je 
péče o veškeré hemofilické pacienty 
v celém Ústeckém kraji centralizová-
na do Ústí nad Labem, kde je zajištěna 
v případě urgentní potřeby 24hodinová 

dostupnost lékaře hematologa a labora-
torní diagnostiky speciálních koagulač-
ních vyšetření FVIII, FIX a Bethesda inhi-
bitorů. Dále je zde zajištěn nepřetržitý 
výdej krevních derivátů ve spolupráci 
s ostatními odděleními nemocnice.

Spolupracujeme v rámci Českého národ-
ního hemofilického programu s ostat-
ními pracovišti v republice. Podílíme se 
na vytváření a vedení registru nemoc-
ných s poruchami hemostázy, provádění 
depistáže vrozených krvácivých stavů, 
poskytování a evidenci spotřeby krev-
ních derivátů.

Věříme, že vybudováním obou center do-
kážeme zlepšit kvalitu života našich paci-
entů, pravidelným sledováním hemofilic-
kých pacientů a jejich profylaxí omezíme 
krvácivé stavy na minimum a pro hema-
toonkologické pacienty se léčba stane 
mnohem dostupnější než dříve.

prim. MUDr. Jana Ullrychová 
oddělení klinické hematologie 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Nově vzniklá centra na oddělení klinické hematologie

oddělení klinické hematologie rozšířilo v roce 2014 svou činnost pro léčbu nemoc-
ných s hematoonkologickými chorobami, stalo se pracovištěm s rozšířenou hema-
tologickou péčí a dále centrem pro léčbu hemofilie a krvácivých chorob pro Ústecký 
kraj. 

Krajská zdravotní, a. s. - masarykova nemocnice  
v Ústí nad labem, o. z. pořádá

výrOční věDECKOU 
KOnfErEnCI MASAryKOvy  
nEMOCnICE v ÚSTí nAD LAbEM
spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti 
vědy a výzkumu za rok 2013 nejúspěšnějším jednotlivcům 
a kolektivům 
a s oslavou 120. výročí vzniku masarykovy nemocnice  
v Ústí nad labem.

terMín: 8. 10. 2014 v 18.00 hod.
Místo: severočeské divadlo, lidické náměstí, Ústí nad labem

POZvánKA
Cirkulující nádorová buňka pacienta 
s adenokarcinomem plic, konfokální 
fluorescenční mikroskop (400x)
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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: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu
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LéKárnA KZ, A. S. – CHOMUTOv 
JE OD 21. 7. 2014 
PřESTěHOvánA

dočasně do prostor bývalé lékárny u hlavního vjezdu 
do areálu nemocnice. Děkujeme za pochopení a těší-
me se na vaši návštěvu. 
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OTEvírACí DObA: 
PO–Pá 7.30–18.00 HOD.

Bc. Lenka Benešová, vedoucí Úseku personalistiky a vzdělávání KZ, a. s.

Personální změny v KZ, a. s.
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muDr. mohammed Ghaleb
se stal primářem oddělení následné péče.

Nemocnice Teplice, o. z.

Elektronický výplatní lístek
Naším cílem je, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k PC v síti Krajské 
zdravotní, a. s., využívali od září letošního roku nabídky elektronického výplatní-
ho lístku. Tato nová aplikace je nadstavbovou aplikací informačního systému pro 
řízení lidských zdrojů. Elektronický výplatní lístek bude mít zaměstnanec k dis-
pozici prostřednictvím zmíněné aplikace na intranetu KZ, a to vždy po uzavření 
zpracování mezd příslušného období. Aplikace (po přihlášení uživatelským jmé-
nem a heslem) umožní nejen zobrazení aktuálního výplatního lístku, ale eviduje 
výplatní lístky zpětně po dobu 12 měsíců. Samozřejmostí je možnost tisku jak 
v černobílém, tak barevném provedení včetně varianty hromadného tisku histo-
rie výplatních lístků pomocí zvolené varianty sestavy. 
Ustanovení § 142 odst. 5 zákoníku práce stanovuje zaměstnavateli povinnost 
při měsíčním vyúčtování mzdy zaměstnanci vydat písemný doklad obsahující 
údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Řeč 
je o písemné formě, kterou blíže definuje § 562 občanského zákoníku, podle kterého je písemná forma zachována i při použití 
elektronických prostředků umožňujících zachycení obsahu a určení jednající osoby, což oboje aplikace naplňuje. 
Pro zaměstnance bez přístupu k intranetu zůstane zachován tradiční způsob předávání dokladu o jednotlivých složkách mzdy, 
tedy tištěným výplatním lístkem. 
Věřím, že tato forma výplatního lístku vám bude plně vyhovovat.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí Úseku personalistiky a vzdělávání KZ, a. s.


