
Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

časopis 
Krajská zdravotní, a.  s. 
nemocnice Ústeckého kraje

ISSN 1802-4297

Nový robot již pracuje str. 6

číslo 6 / 2015
www.kzcr.eu

Konference i o dárcovství
čtěte na str. 10

Melanom MNUL
čtěte na str. 16

Odborná příloha STATIM
uvnitř časopisu

SPECIÁL

část 2.

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

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

3 / 2015
www.kzcr.eu

ISSN 1803-1072

Statim 15-03_7.indd   1 22.5.2015   10:05:52
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá



www.kzcr.eu

INFOLISTY
číslo 6 / 2015
3. 6. 2015

Vydala: 
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem 
IČ: 25488627
Evidenční číslo MK ČR E 17355
ISSN 1802-4297

Časopis vychází jednou měsíčně 
v nákladu 5000 ks.
Neprodejné.

Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem

Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail:  infolistykz@kzcr.eu

Redakční rada:
Předseda: 
Ing. Petr Fiala

Vedoucí redaktor:
Mgr. Josef Rajchert

Členové:
Jiří Vondra
Mgr. Ludmila Šubrtová
Mgr. Anna-Marie Malá
Marcela Šárová
Mgr. Barbora Mudrová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová

Odborná supervize: 
MUDr. Josef Liehne

Koordinátorka: 
Jiřina Suchá

Sazba a grafická úprava: 
Jasnet, spol. s r.o.

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 
použity z archivů jednotlivých  
nemocnic KZ, a. s. 
Za obsahovou správnost příspěvků  
plně odpovídají uvedení autoři.  
Děkujeme všem, kteří se podíleli  
na přípravě tohoto vydání. 

PODPORA VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI  
V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 

Vědecko-výzkumná činnost ve zdravot-
nictví je podstatnou součástí poslání 
Krajské zdravotní, a. s., stejně, jako na-
příklad pregraduální a postgraduální 
vzdělávání lékařů a farmaceutů, vzdě-
lávání zdravotnických pracovníků i ji-
ných odborných pracovníků pracujících 
ve zdravotnictví. V poslední době pod-
nikla Krajská zdravotní, a. s., řadu kroků, 
aby tohoto svého poslání dostála.
Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a Kraj-
ská zdravotní, a. s., (KZ) společně usilují 
o vybudování nemocnice univerzitního 
typu jako střediska špičkové medicíny, 
zdravotnické vědy a výuky transformací 
z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, a tento svůj záměr stvrdily 
8. 1. 2015 podpisem memoranda. 

V loňském roce tomu předcházelo Memorandum o spolupráci mezi UJEP, KZ a ús-
teckým Zdravotním ústavem, jehož cílem je především podpořit vytvoření společné-
ho Biomedicínského centra Ústeckého kraje. Současně s ním byla podepsána nová 
Smlouva o vzájemné spolupráci mezi UJEP a KZ, jejímž cílem je mj. usilovat o zřízení 
univerzitní nebo fakultní nemocnice a podpora vzniku a rozvoje Biomedicínského 
centra Ústeckého kraje.
Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské zdra-
votní, a. s., každý rok ceny Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci lékaře, 
cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let, cenu za nejlepší odbornou práci 
v oblasti ošetřovatelství a cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravot-
nických pracovníků, ceny jsou spojeny s finanční odměnou. Navíc je vyhlašována 
soutěž v naší největší nemocnici za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu nej-
úspěšnějším jednotlivcům a kolektivům Masarykovy nemocnice. Předání výročních 
cen je vždy spojeno s vědeckou konferencí, i tyto ceny jsou finančně podpořeny.
Usilujeme o získání dalších finančních prostředků na vědecko-výzkumnou činnost, 
podali jsme rekordní množství žádostí do Agentury pro zdravotnický výzkum, po-
koušíme se i o evropské granty. Založili jsme spolu s ústeckou univerzitou dalších 
5 klinik, pracujeme na rozšíření praktické, ale i teoretické výuky mediků v našich 
nemocnicích a potýkáme se přitom s řadou obtíží. Od omezeného počtu zaměst-
nanců s vědeckými a pedagogickými hodnostmi, po vysokou vytíženost takového 
personálu. Nedostatek vhodných výukových prostor bychom chtěli řešit oživením 
a realizováním původního projektu přednáškové auly pro 350 posluchačů v areálu 
Masarykovy nemocnice. 
V příštím roce bychom rádi zavedli vlastní interní grantovou podporu vědecko-vý-
zkumné činnosti v KZ, budeme pokračovat v zakládání společných pracovišť s uni-
verzitami a výzkumnými organizacemi a v budování společných týmů, což je také 
nejlepší cesta k získávání grantových prostředků.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Výroční ceny Masarykovy nemocnice
za vědeckou a publikační činnost

Ceny předali Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Kraj-
ské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., předseda Vědecké rady 
Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní se-
stra Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.
V úvodu programu konference tajemník 
Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Martin Zeman podal zprávu o tom, 
jak si Krajská zdravotní, a. s., vedla 
na poli vědy a výzkumu v loňském roce 
a na jaké novinky se můžeme těšit letos. 
Na závěr předseda Vědecké rady Kraj-
ské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., seznámil přítomné s pro-
bíhajícím hodnocením vědecké činnosti 
celé společnosti Krajská zdravotní, a. s., 
a s plány v této oblasti v letošním roce.
V kategorii „Vědecká činnost odděle-
ní“ se na první pozici opět umístila 

neurochirurgická klinika, dále kardiolo-
gická klinika a klinika úrazové chirurgie.
V kategorii „Republiková prvenství“ zís-
kal diplom MUDr. Martin Čegan (pato-
logické oddělení) za Centrum buněčné 
patologie Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, což je první laboratoř v ČR 
pro detekci CTC s rutinní přímou návaz-
ností na klinické využití. Panu primáři 
rovněž přísluší vůbec první opublikovaná 
úspěšná kultivace CTC u pacientů s in-
vazivními nádory močového měchýře. 
Ve stejné kategorii získal diplom také 
MUDr. Ivan Humhej (neurochirurgická 
klinika) za rekonstrukci kompletní léze 
brachiálního plexu s volným svalovým 
přenosem m. gracilis (první výkon tohoto 
druhu v ČR inspirovaný Mayo Clinic).
V kategorii „Příkladná reprezentace MN“ 
získal jednu ze čtyř cen MUDr. Petr Va-
chata, Ph.D., (neurochirurgická klinika) 
jako lektor Spinálních kurzů (Kiel, Barce-
lona) a za první prezentaci laminárních 
šroubů CC přechodu (Spondylochirurgic-
ký kongres, Praha 2014). Další cenu ob-
držel MUDr. Jan Schraml, Ph.D., (klinika 

urologie a robotické chirurgie) jako lektor 
kurzů robotických operací v zahraničí pod 
záštitou EUA, dále cenu získala MUDr. Eva 
Provazníková (klinika anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny) 
jako lektorka kurzů intenzivní medicíny 
MU Brno a nakonec prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., (neurochirurgická klinika) 
za přednášku na prestižním anatomic-
kém kurzu v Saudské Arábii.
V kategorii „Publikace, články, meziná-
rodní přednášková činnost“ si ocenění 
odnesli MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., (dět-
ská klinika) jako hlavní autor monografie 
„Základy klinické genetiky pro pediat-
rickou praxi“, prof. MUDr. Pavel Červin-
ka, Ph.D., FESC., FSCAI, (kardiologická 
klinika) za prezentaci na Světovém kon-
gresu intervenční kardiologie EuroPCR 
2014 v Paříži, MUDr. Filip Cihlář (radiodi-
agnostické oddělení) za hlavní autorství 
článku „Multi-detektorová výpočetní to-
mografie u traumat – vliv lokalizace, veli-
kosti a denzity aktivního krvácení na vol-
bu následné terapie“, MUDr. Lubomír 
Kopp, Ph.D., (klinika úrazové chirurgie) 
za přednášku na Deutscher Kongress für 
Orthopädie und Unfallchirurgie v Berlíně, 
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., (neurochirurgic-
ká klinika) za hlavní autorství kapitoly 
„Kompletní přehled neuromonitorace“ 
v monografii „Neurointenzivní péče“, 
RNDr. Ing. Petr Kelbich (oddělení klinic-
ké biochemie) za přednášku na 15. Ev-
ropském neurochirurgickém kongresu 
EANS 2014 v Praze a MUDr. Robert Bar-
toš, Ph.D., (neurochirurgická klinika) 
za hlavní autorství tří článků v impakto-
vaných časopisech.
Poslední kategorií, ve které byly uděleny 
čtyři ceny z velkého množství nominací, 
byly „Sesterské prezentace“. Získaly je 
Bc. Svatava Nováková s Marcelou Kenezo-
vou z chirurgického oddělení, Mgr. Zdeň-
ka Bejvlová z gynekolo gic ko-porodnické 
kliniky, Lenka Malá z oddělení lékařské 
genetiky a Veronika Lišková s Kateřinou 
Tušlovou z kardiologické kliniky.

Ing. Martin Zeman 
tajemník Vědecké rady  
Krajské zdravotní, a. s.

Tak jako každý rok byla i v roce 2015 vyhlášena soutěž o Výroční ceny Masarykovy 
nemocnice za vědeckou a publikační činnost za uplynulý rok. Dne 27. května 2015 
proběhla v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem, již popáté, Výroční vědecká kon-
ference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, spojená s předáním ocenění nej-
úspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
Celkově bylo vyhlášeno 20 cen, spojených s finanční odměnou, a to v 5 kategoriích, 
vybrané příspěvky byly předneseny.

Vlevo předseda Vědecké rady KZ, a. s. prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
s předsedou představenstva KZ, a. s., Ing. Jiřím Novákem

Ing. Martin Zeman 
tajemník Vědecké rady KZ, a. s. 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
předseda Vědecké rady KZ, a. s. 
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 Představujeme porodnice Krajské zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice

Gynekologicko-porodnická klinika v Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem, o. z. byla ustavena 
v říjnu 2013. Klinika navázala na úspěš-
nou léčebně preventivní činnost gyne-
kologicko-porodnického oddělení, jehož 
se stala nástupcem. Prioritami zůstává 
na jedné straně péče o těhotné a rodičky 
a na druhé straně péče o onkogynekolo-
gické pacientky. Klinika v loňském roce 
obstála v akreditačním řízení a obhájila 
statut Perinatologického centra a On-
kogynekologického centra. Stalo se tak 
jednak na podkladě počtu ošetřených 
pacientek, ale také kvality poskytova-
né péče, která je díky implementaci 
nejmodernějších léčebných postupů 
a kvalifikace zdravotnických pracovní-
ků na evropské úrovni. Klinika se snaží 
rozšířit spektrum poskytovaných služeb. 
Ve spolupráci s urologickou klinikou se 
podařilo zahájit činnost poradny pro 
urogynekologické pacientky. 
Intenzivně pracujeme na zahájení pro-
vozu oddělení fetální medicíny, které 

mohou volit přirozený porod za asistence 
porodní asistentky, o této možnosti jsou 
rodičky informovány při registraci k po-
rodu. Na druhé straně klinika disponuje 
úplnou škálou metod porodní analgezie. 
To vše se příznivě odráží na spokojenosti 
pacientek s poskytovanou péčí. Zpětnou 
vazbou o jejich spokojenosti jsou pro 
vedení kliniky zápisy v Anketě spokoje-
nosti pacientů, které jsou v drtivé většině 
kladné. 
V rámci postgraduální výuky klinika za-
jišťuje předatestační stáže lékařů z ús-
teckého regionu. Organizuje výuku a stá-
že studentů 6. ročníku mediků Lékařské 
fakulty UK v Plzni. Intenzivně se podílí 
na výuce studentek bakalářského stu-
dia na UJEP v oboru porodní asistence. 
Klinika každoročně pořádá krajskou kon-
ferenci „Perinatologické dny Ústeckého 
kraje“. Dále pravidelně pořádá semináře 
s ambulantními gynekology a jednou roč-
ně organizuje workshop pro mladé léka-
ře oboru.
Jedním z úkolů kliniky je i vědecko-
-výzkumná činnost. Lékaři kliniky se 
pravidelně aktivně zúčastňují celostát-
ních konferencí, podílí se i na jejich 

organizaci. Jsou autory několika kapitol 
v celostátních učebnicích a v odborných 
monografiích. Pravidelně publikují v od-
borných recenzovaných časopisech a ča-
sopisech s impakt faktorem.
V současnosti na klinice probíhají 3 vý-
zkumné projekty a finišují přípravy stu-
die, která má ambici získání grantu. 
Klinika reprezentuje Krajskou zdra-
votní, a. s., i na celostátní úrovni. Má 

zastoupení ve výborech 3 odborných 
společností ČGPS a ve výboru Sdružení 
nemocničních gynekologů a porodníků. 
Rovněž má svého zástupce v grantové 
komisi MZ ČR.

přednosta  
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. 

Gynekologicko-porodnická klinika 
v Krajské zdravotní, a. s. – MNUL, o. z.

Operační sál Porodní box

Předporodní jednotka intenzivní péče 

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

Personální změny v KZ, a. s.
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Denisa Burešová
se stala vrchní sestrou sterilizace 
oddělení centrálních operačních 
sálů.
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Kateřina Rusková
se stala vrchní sestrou 
neurologického oddělení.
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Bc. Libuše Čočková
se stala vrchní sestrou  
kliniky anesteziologie, perioperační  
a intenzivní medicíny.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

KLINIKA V LOŇSKÉM ROCE OBSTÁLA 
V AKREDITAČNÍM ŘÍZENÍ A OBHÁJILA 
STATUT PERINATOLOGICKÉHO 
CENTRA A ONKOGYNEKOLOGICKÉHO 
CENTRA. 

nabídne celé spektrum vyšetření plodu 
v děloze včetně „screeningu“ genetic-
ky vázaných vrozených vývojových vad 
již v průběhu I. trimestru. Klinika již má 
vyčleněné pracovníky s potřebnou kva-
lifikací, má zpracovanou projektovou 
dokumentaci nového oddělení a příslib 
vedení KZ blízké realizace stavební části 

a doplnění nezbytné zdravotnické 
techniky.
Vedení kliniky pracuje i na pro-
jektové dokumentaci přestavby 
porodního sálu, tak aby vyhovo-
val současným požadavkům rodi-
ček. V plánu je vybudování samo-
statných porodnických pokojů, 

které by rodičkám a jejich doprovodu 
poskytly větší soukromí a potřebný kom-
fort. Pevně věříme, že se i realizace toho-
to projektu uskuteční v nepříliš vzdálené 
budoucnosti. 
Perinatologické centrum MNUL, jehož 
součástí, krom porodnické části kliniky, 
je i novorozenecké oddělení, soustře-
ďuje pacientky s nejzávažnějšími stavy 
v průběhu těhotenství a také s poporod-
ními komplikacemi. Centrum zajišťuje, 
systémem „transport in utero“, odbor-
nou péči o předčasné porody od 24. 
gestačního týdne. Spádovou oblastí je 
Ústecký kraj a část Libereckého kraje. 
Incidence předčasných porodů v kraji, 
z mnoha důvodů, více než dvojnásobně 

převyšuje celostátní průměr, přesto vý-
sledky centra jsou plně srovnatelné s vý-
sledky jiných center v republice. Přestože 
se jedná o centrum soustřeďující nejzá-
važnější patologie, činila ústavní perina-
tální úmrtnost pouze 3,02 promile.
Vedením kliniky je kladen důraz na vstříc-
né chování zdravotníků. Snahou je, 
v rámci možností, co nejvíce uspokojovat 
přání rodiček. Samozřejmostí je mož-
nost přítomnosti osoby blízké při poro-
du včetně přítomnosti duly. Snažíme se 
respektovat požadavky rodiček v rámci 
jejich porodních plánů včetně bondingu. 
Pro komfort pacientek disponuje klinika 
10 nadstandardními pokoji. Pacientky 
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Nový robotický systém da Vinci Xi Masarykova nemocnice

Robotická chirurgie, přesněji roboticky asis-
tovaná chirurgie (RACH) či da Vinci chirurgie, 
je dnes všeobecně odborníky akceptována 
jako nový přístup v minimálně invazivní chi-
rurgii. Jediný klinicky certifikovaný (FDA pro 
USA, CE pro EU a další specifické certifika-
ce pro další země jako Japonsko, Čína, Rus-
ko…) robotický chirurgický systém, původem 
z USA, byl výrobcem již před více než 15 lety 
pokřtěn jménem renesančního mistra da 
Vinci. Od prvních instalací a provedených 
operací na samém sklonku minulého stole-
tí (1999) udělal robotický systém da Vinci, 
dnes již ve své čtvrté generaci (da Vinci Xi), 
velký pokrok. Původní záměr dedikovat ro-
bota da Vinci kardiochirurgům se ukázal být 
omylem a spíše náhoda přivedla k prvním 
instalovaným a kardiochirurgy málo použí-
vaným systémům urology, kteří velmi rychle 
rozeznali výhody tohoto systému pro opera-
ce v tzv. malé pánvi. 
Revoluční prvky technického řešení fyzic-
ky odloučily lékaře od přímého kontaktu 
s pacientovým tělem, posadili operatéra 
k ovládací konzoli, kde v prstech drží velmi 
jemné v prostoru zavěšené joysticky, pozo-
ruje v okulárech trojrozměrný zvětšený obraz 
operačního pole, ve kterém ovládá pohyb 
tří robotických nástrojových ramen a jed-
no rameno kamerové. Rázem má operatér, 
na rozdíl od svých dvou rukou, čtyři robotic-
ky ovládaná ramena. S podporou výkonného 
počítače je operatérem řízený pohyb nástro-
jů mimořádně přesný a bezpečný. Zejména 
ve „vzdálených“ částech dutin lidského těla 

operatér rychle pozná přednosti dlouhých 
tenkých (8 a 5 mm v průměru) nástrojů. Pra-
covní koncovky nástrojů mají větší pohyb-
livost než lidské zápěstí a tu si zachovávají 
i v těch nejtěsnějších prostorách, jako je 
například dutina pánevní vyplněná orgány. 
A naučit se systém da Vinci ovládat, je pro 
každého průměrně zdatného operatéra ne-
srovnatelně snazší a rychlejší, pro pacienta 
bezpečnější, než zvládnout stejný výkon la-
paroskopickou technikou.
Po více než patnácti letech od provedení 
první roboticky asistované radikální prosta-
tektomie (chirurgické odstranění předstojné 
žlázy z důvodu rakoviny) se provádí tento 
robotický výkon u mnoha desetitisíců mužů 
na celém světě ročně jako metoda volby při 
chirurgické léčbě lokalizovaného karcinomu 
prostaty. Urologie lámala rekordy v počtu 
roboticky asistovaných výkonů, zejména 
dVP do roku 2009, kdy poprvé v absolutním 
počtu postoupila na první příčku exponenci-
álně se rozvíjející gynekologicky zaměřená 
roboticky asistovaná chirurgie v čele s hys-
terektomií – chirurgické odstranění dělohy 
(jak pro onkologické, tak ostatní příčiny). 
Jiná uplatnění RACH jsou v oblasti onkochi-
rurgie zažívacího traktu, dýchacího systému, 
kardiochirurgie, cévní chirurgie i bariatrie 
(chirurgická léčba morbidní obezity). S jis-
totou lze očekávat nárůst počtu indikací pro 
rutinní využívání RACH.
Z dostupných statistických údajů je roč-
ně v ČR u mužů nově diagnostikováno více 
než 4 658, z čehož je 2 138 karcinomů 

lokalizovaných na předstojnou žlázu. Nej-
vhodnější léčbou lokalizovaného karcino-
mu prostaty je radikální prostatektomie, tj. 
kompletní odstranění prostaty i s nádorem. 
Nejlepším operačním řešením je roboticky 
asistovaná radikální prostatektomie (RARP). 
Robotická radikální prostatektomie se ve vy-
spělých zemích stala standardní metodou 
léčby karcinomu prostaty. V současné době 
dosahuje penetrace roboticky asistovaného 
výkonu v této indikaci ve vyspělých zemích 
80–90 % (USA, Skandinávie). ČR nastoupi-
la tento trend také, nikoliv zcela koncepčně. 
V současné době je robotická prostatekto-
mie prováděna cca ve 40 % u pacientů, kte-
ří podstoupí radikální prostatektomii. Cca 
5–10 % pacientů podstoupí laparoskopicky 
asistovanou radikální prostatektomii (toto 
zastoupení odpovídá i zahraničí – např. USA 
a další rozvinuté země zaznamenávají cca 
5 % radikálních prostatektomií prováděných 
laparoskopicky) a zbytek pacientů podstou-
pí otevřenou prostatektomii. 
Čím se při roboticky asistovaném výkonu 
dosahuje lepších výsledků než při otevře-
ných výkonech?
1. 3HDH technologie umožňuje operaté-

rovi vizualizaci anatomických struktur 
(anatomické vrstvy, nervové a cévní 
struktury), které nelze při otevřeném 
operování či 2D zobrazení postihnout.

2. Preciznost pohybů instrumentu, kdy je 
pohyb ruky operatéra převáděn na in-
strument způsobem, který umožňuje 
ještě vyšší obratnost a rozsah než lidské 
zápěstí, vč. 100% filtrace třesu ruky.

3. Kontrola a autonomie operatéra, který je 
minimálně závislý na asistenci a sám si 
ovládá kameru a 3 instrumenty.

Centrum robotické chirurgie (CRCH KZ, a. s.) 
zahájilo svou činnost dne 19. 8. 2008 první 
roboticky asistovanou operací. Jednalo se 
o roboticky asistovanou resekci tumoru led-
viny. Roboticky asistovaná chirurgie (RACH) 
v ČR začala dne 31. 10. 2005 v Nemocnici 
Na Homolce. Kromě našeho centra a centra 
Na Homolce v České republice funguje ještě 
dalších 5 robotických center – Ústřední vo-
jenská nemocnice Praha, Fakultní nemocni-
ce U svaté Anny Brno, Nemocnice sv. Zdisla-
vy Mostiště, Nemocnice s poliklinikou Nový 
Jičín a Fakultní nemocnice Olomouc.
Robotická neboli da Vinci chirurgie zname-
ná minimálně invazivní chirurgickou me-
todu, vhodnou pro operace v dutině břišní 

a hrudní a v dalších špatně dostupných duti-
nách lidského těla. Nově v rámci ORL i v du-
tině ústní a hltanu. Zejména všude tam, kam 
je z anatomických příčin obtížný přístup při 
otevřené, případně i laparoskopické me-
todě. Robotické operace jsou pro pacienta 
vždy šetrnější než otevřené, často přesnější 
a rozsáhlejší než laparoskopické a pro ope-
ratéra vždy ergonomičtější. Zejména z eko-
nomických důvodů se v různých částech 
světa robotická chirurgie uplatňuje v různé 
šíři možných indikací. Dalším efektem léč-
by je minimální poškození jiných anatomic-
kých struktur a tedy zachování funkcí jako je 
udržení moči, zachování sexuálních funkcí 
a podobně. V případě da Vinci chirurgie 
má operatér pomocí videozobrazení před 

očima zvětšený, excelentně osvětlený obraz 
operačního pole v HD kvalitě, a to ve troj-
rozměrném zobrazení. To znamená, že lékař 
vnímá veškeré detaily operačního pole, a to 
v prostorovém zobrazení. Operatér při ope-
raci sedí a svá předloktí opírá o polstrované 
opěrky, v prstech drží v prostoru umístěné 
specifické joysticky, kterými ovládá pohyby 
skoro 40 cm dlouhých a 8 mm tenkých ná-
strojů, jejichž jemné pracovní konce dokona-
le kopírují pohyby simulované operatérem 
v prostoru. Díky počítačem řízeným převod-
níkům může operatér měnit poměr mezi ve-
likostí pohybu své ruky s joysticky a velikostí 
pohybu nástrojů 1:1 až 1:10, to znamená, že 
u nejjemnější preparace může operatér vel-
mi jemně pracovat s nejmenšími tkáňovými 

strukturami. A to všechno bez přirozeného 
třesu nástrojů, díky počítačové filtraci mimo-
volních pohybů. Operace tak probíhá s maxi-
mální efektivitou.
Naše centrum zároveň funguje jako školicí 
centrum pro další týmy z jiných zemí. Pořá-
dáme dvou a třídenní školení pro celou Ev-
ropu a Rusko. CRCH po dobu své existence 
zvýšilo prestiž KZ, a. s., v očích pacientů i od-
borné veřejnosti. Stalo se nedílnou součástí 
spektra chirurgických výkonů a je příkladem 
účelné centralizace vysoce specializovaných 
výkonů v týmu lékařů napříč celou KZ, a. s.

MUDr. Marek Broul 
Klinika urologie a robotické chirurgie 
Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

Klinika urologie a robotické chirurgie od května 2015 vlastní nový robotický systém da Vinci 
typ Xi. Tento typ je nejmodernější verzí systému a zatím žádné jiné pracoviště v České re-
publice tento systém nevlastní.

I v oblasti ORL je roboticky asistovaná chi-
rurgie moderní metodou, která vychází 
z operační endoskopie, kterou převyšuje 
prostorovým znázorněním operačního pole 
a manipulačními schopnostmi nástrojů. Ro-
botická chirurgie posunuje limity endosko-
pické operační léčby v řadě oborů a u mno-
hých výkonů představuje alternativu, jak 
v oblasti minimálně invazivní chirurgie, tak 
v oblasti klasických zevních přístupů.
Na Oddělení ORL, chirurgie hlavy a krku 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., byly robotické operace, jako první 
svého druhu v České republice, zavedeny 
v roce 2008. ORL robotické zákroky se pro-
vádí v Centru robotické chirurgie Masarykovy 
nemocnice na nejmodernějších typech ro-
botického systému da Vinci americké firmy 
Intuitive Surgical.

Spektrum roboticky asistované chirurgie 
v ORL obsahuje výkony prováděné přes du-
tinu ústní (TORS – Transoral Robotic Surge-
ry), doposud operované klasickými zevní-
mi přístupy na krku. K hlavním indikacím 
roboticky asistované chirurgie v ORL patří 
léčba ohraničených povrchově uložených 
patologických lézí, které jsou dostupné pro 
robotické nástroje v oblasti hltanové trubi-
ce, kořene jazyka a horní (supraglotické) 
části hrtanu. Jedná se zejména o nádory ko-
řene jazyka a horní části hrtanu o velikosti  
T1–T2 dle mezinárodní TNM klasifikace. Ro-
botická chirurgie je využívána také v případě 
chrápání. U těžkého syndromu spánkové 

nedostatečnosti (Obstrukční Sleep Anpea 
Syndrom), kdy dochází k selhání nebo in-
toleranci pomocného dýchacího přístroje 
CPAP, je doporučeno chirurgické zmenšení 
kořene jazyka pomocí robota.
V porovnání s alternativním přístupem zevní 
cestou představuje robotický přístup velký 
benefit pro pacienta v zachování neporuše-
né stěny krku (operování bez jizev), v malých 
krevních ztrátách během operace, v rychlé 
rekonvalescenci po výkonu a velmi krátké 
době hospitalizace.

prim. MUDr. Karel Sláma  
Oddělení ORL  

Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

Zleva přednosta MUDr. Jan Schraml, PhD., hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček a předseda představenstva KZ, a. s., Ing. Jiří Novák

Za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldři-
cha Bubeníčka, 1. náměstka hejtmana ÚK 
RSDr. Stanislava Rybáka, předsedy předsta-
venstva KZ, a. s., Ing. Jiřího Nováka, místo-
předsedy KZ, a. s., Mgr. Radka Scherfera, ge-
nerálního ředitele KZ, a. s., Ing. Petra Fialy, 
náměstka pro řízení zdravotní péče KZ, a. s., 
MUDr. Jiřího Mrázka, ředitele zdravotní péče 
MNUL, o. z., MUDr. Josefa Liehneho, před-
nosty kliniky MUDr. Jana Schramla, Ph.D., 
a dalších hostů byl 27. 5. 2015 slavnostně 
uveden do oficiálního provozu nový robot 
da Vinci Xi v Krajské zdravotní, a. s. - Masa-
rykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. 

redakce Infolistů

Nový robot da Vinci typ Xi
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Nový systém APEX 4.x umožňuje rychlej-
ší práci při snímkování pacientů, je vyba-
ven tzv. DAP metrem, který stanoví radi-
ační dávku, kterou pacient při vyšetření 
obdržel, a je vybaven rozhraním DICOM 
a Modality Worklist.
Výše uvedený přehled představuje pou-
ze nejdůležitější změny, které přináší 
upgrade aplikačního software na verzi 
APEX 4.x.
Denzitometrie je rentgenová metoda, 
kterou se zjišťuje úbytek kostní tká-
ně u posmenopauzálních žen či u pa-
cientů, u kterých řídnutí kostí vzniká 
jako důsledek léčby jiného onemocně-
ní (onkologického, neurologického, 
gastrointestinálního).

Upgrade denzitometru HOLOGIC QDR-DELPHI W Masarykova nemocnice

Software APEX 4.x je plně kompatibilní 
s „guidelines“ ISCD (mezinárodní společ-
nost pro klinickou denzitometrii) a WHO, 
a odráží aktuální trendy v denzitometrii. 
Po těchto úpravách máme k dispozici 
špičkový přístroj splňující nejnáročnější 
současné požadavky. 
Integrace algoritmu FRAX™ (v aktuální 
verzi 3.8) umožňuje určit pravděpodob-
nost vzniku osteoporotické zlomeniny 
krčku kyčle a riziko vzniku tzv. hlavní os-

teoporotické zlomeniny (v oblasti obrat-
lů, předloktí nebo pažní kosti) v následu-
jících 10 letech. Tato pravděpodobnost 
je kalkulována s ohledem na skuteč-
nost, zda pacient již prodělal nějakou 
zlomeninu či nikoliv. Pro výpočet rizika 
je používán standardizovaný algoritmus 

V únoru letošního roku byl proveden upgrade řídicího systému přístroje Hologic 
QDR-Delphi W, který byl pořízen v roce 2002 do osteologické ambulance na odděle-
ní všeobecné interny. Byly vyměněny některé hardwarové komponenty (řídicí počí-
tač, komunikační desky a rtg. řadič) a nainstalován nový ovládací software APEX 4.x 
v jeho aktuální verzi APEX 4.5.3, pracující na platformě Windows 7 Proffesional. 
V níže uvedených odstavcích je stručný výčet nových možností aplikačního software.

Přístroj Hologic QDR Delphi Operátor snímkující pacienta

Pacientka při snímkování předloktí

Deformity těl obratlů, kterým je přiřazen typ a stupeň deformity dle Genanta

DENZITOMETRIE JE RENTGENOVÁ 
METODA, KTEROU SE ZJIŠŤUJE 
ÚBYTEK KOSTNÍ TKÁNĚ U PACIETŮ.

Rádi bychom uvedli, že se nám podařilo 
snížit objednávací dobu, a to z původní-
ho půl roku na 2–3 týdny. Máme prodlou-
ženou pracovní dobu a tím vycházíme 
vstříc klientům, kteří jsou časově vytí-
ženi a nemohou se dostavit v normální 
pracovní době, a také pacientům, kteří 
k nám dojíždějí z okolních měst a kra-
jů. O pacienty, kteří potřebují léčbu, je 
postaráno v osteologické ambulanci. 
Ta je součástí osteocentra, které vede 
MUDr. Iva Hanková.

Ing. Pavel Havlík 
Comfes s.r.o 
Hana Picková 

Oddělení všeobecné interny 
– denzitometrie 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

MUDr. VLADIMÍR RÁDL 
Dne 30. 4. 2015, ve věku nedožitých 93 let, zemřel neurolog MUDr. Vladimír Rádl.
Hned po své promoci v roce 1948 nastoupil do nemocnice v Ústí nad Labem na tzv. umístěnku. 
Na neurologickém oddělení, které v té době vedl primář Ponča, zůstal do roku 1952. Od roku 1952, 
po svatbě s manželkou Marií (též lékařkou), až do odchodu do důchodu v roce 1988 žil a pracoval 
v Děčíně.
Kromě práce v děčínské poliklinice i nemocnici působil také v nemocnicích v České Kamenici a České 
Lípě. Řadu let byl dokonce jediným neurologem pro tuto oblast.

Rodina

schválený WHO dle prof. Kanise. Při sta-
novení FRAX™ se vychází z naměřených 
hodnot BMI, dále pak BMD (T-score), 
v krčku femuru a z tzv. rizikových faktorů. 
Dotazník FRAX™ se vyplňuje při zadává-
ní biografických dat pacienta. K dispozici 
jsou dostupná i data pro českou popula-
ci pacientů. Hodnoty pravděpodobnosti 
rizika vzniku osteoporotické zlomeniny 
jsou součástí zprávy o vyšetření kyčle.
Integrace algoritmu HSA™ (Hip structu-

re analysis) umožňuje provádět 
tzv. strukturální analýzu kyčle dle 
prof. Becka, kde se u snímaného 
kyčle stanovují v oblastech krčku, 
intertrochanterické oblasti a ob-
lasti dříku kyčle, biomechanické 
2D strukturální veličiny (průřezo-
vá plocha, moment setrvačnosti, 

kortikální tloušťka, koeficient stability, 
délka osy krčku… apod.).
Aplikace Advanced Body Composition 
Analysis – Původní aplikace analýzy 
měkkých tkání po provedení celotělo-
vého snímku – je rozšířena o nejnovější 
výsledky studie NHANES, kde vedle dříve 

stanovovaných ukazatelů složení těla 
(procento tuku, množství tuku a množ-
ství svalové tkáně) se v doplňkové 
zprávě o složení těla počítá objem ab-
dominálního (A – android) a pánevního 
(G – gynoid) tuku, jejich vzájemný poměr, 
predikce množství viscerálního tuku (VAT 
fat) a celkové výsledky pro oblast Subto-
tal (bez hlavy), Total a Head (pouze hla-
va). Součástí zprávy jsou dále tzv. tukové 
indexy a indexy svalové hmoty, stanovení 
hodnoty percentilu pro počítané veličiny, 
výpočet BMI a jeho klasifikace dle WHO. 
Zpráva je doplněna barevným grafickým 
vyobrazením, ze kterého je patrné rozlo-
žení tuku, svalové hmoty a kostní hmoty.

Toto vyšetření je časově náročnější a za-
tím nemáme nasmlouván výkon u pojiš-
ťoven, abychom jej mohli vy kazovat.

Aplikace IVA (Instant vertebral asse-
sment), která umožňuje provádět morfo-
metrii laterálního snímku páteře v oblas-
ti bederních a hrudních obratlů v rozsahu 
L4–T4, je nově vybavena algoritmem 
CADfx, který umožňuje automatizované 
hodnocení deformit těl obratlů. Těm je 
současně přiřazen typ a stupeň deformi-
ty dle Genanta.
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Odbornými garanty akce byli MUDr. Jiří 
Masopust, primář Transfuzního oddě-
lení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., a MUDr. Jana Ullrychová, 
primářka Oddělení klinické hematolo-
gie Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. 
V Centru vědy, výchovy a dalšího 
vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. 

– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., se po dva dny prezentovala 
témata z oboru hematologie a transfuzní 
lékařství.

V šesti samostatných blocích, zahr-
nujících i sekci zdravotních laborantů 
a sester, zazněly tři desítky zajímavých 
přenášek.

36. severočeská transfuziologická a hematologická konference
Masarykova nemocnice

Nebyl to apríl, když se konal (již po třetí)
kurz Echokardiografie v intenzivní medi-
cíně 1. 4. 2015 v edukačních prostorách 
MN v Ústí nad Labem. 
Zájem je stoupající a tentokrát přijelo 
přes 50 posluchačů, anesteziologů, in-
ternistů, kardiologů, sestřiček z echola-
boratoří z celé KZ i mimo ni. MUDr. Jan 
Tureček, z Kardiologické kliniky v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., přednesl přehled 
základních vyšetřovacích rovin v echokar-
diografii a zkušenosti s tzv. bedside echo 
na koronární jednotce. Těchto bedside 
echokardiografií je na oddělení kardiolo-
gické kliniky prováděno přes 600 za rok, 
to je asi 10 % ze všech echokardiografic-
kých vyšetření ročně! Okamžitá informa-
ce u lůžka z provedené echokardiografie 
mívá zásadní vliv na další léčbu pacienta 
a tím i na jeho osud. Výhodou je snadná 
opakovatelnost vyšetření. To má význam 
zejména v hodnocení srdečního výdeje, 
plnícího tlaku levé komory a plicní hyper-
tenze. V navazující přednášce Dr. Tureček 
ukázal, jak optimálně echokardiograficky 
vyšetřovat ventilovaného pacienta, vždy 
se nějaké to „okénko“ k srdci najde. Když 
ne, pak pomůže jícnová echokardiografie 
nebo kontrastní echokardiografie. S tím-
to vyšetřením – podáním echokontrastu 

Echokardiografie v intenzivní medicíně 
Nemocnice Děčín

Bed side echokardiografie – velký 
perikardiální výpotek s útlakem pravé 
komory – srdeční tamponáda

1. – Čtyřdutinová projekce z hrotu, 2. – Stejná projekce + tkáňový doppler (TDI), 
zde se embolus zobrazuje v žlutozelené mozaice (E)

Transfuzní oddělení a Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádalo ve dnech 14.–15. května 2015 
pod záštitou MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společ-
nosti Jana Evangelisty Purkyně a České hematologické společnosti České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně, ve spolupráci s Okresním sdružením České 
lékařské komory, Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků a Komorou 
vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR „36. severo-
českou transfuziologickou a hematologickou konferenci“.

ECHOKARDIOGRAFIE JE ZOBRAZOVACÍ 
METODA VYUŽÍVANÁ V LÉKAŘSTVÍ 
K ULTRAZVUKOVÉMU VYŠETŘENÍ 
SRDCE.

o tom nás zase přesvědčil Ing. Ludvik 
Tót z S & T Plus s.r.o. Na trhu nejsou jen 
převozitelné, přenosné či kapesní ultra-
zvukové přístroje, ale i „pouhé sondy“, 
které v sobě mají mechaniku ultrazvuko-
vého přístroje. Stačí jen připojit k počí-
tači či mobilnímu telefonu a vyšetřovat. 
Primář Interního oddělení Nemocnice 
Děčín,  o. z., Antonín Novák, organizátor 
akce, vrátil posluchače opět do reality 
v přednášce RTG srdce a echokardiogra-
fie. Dilatace srdce na rtg. snímku je také 
výzvou pro intenzivní echokardiografisty. 
Až echokardiografie ukáže, který srdeční 
oddíl se na dilataci srdce nejvíce podílí. 
O bohaté pohoštění na závěr se postarali 

sponzoři akce ze společností Servier, 
Bracco, Merck, S & T Plus s.r.o. Příští, již 
IV. ročník, Echokardiografie v intenzivní 
medicíně, se uskuteční 31. 3. 2016. 

MUDr. Antonín Novák 
Interní oddělení  

Nemocnice Děčín, o. z.

pro levostranné srdeční oddíly, v našich 
podmínkách SonoVue, seznámila po-
sluchače v přehledné a dobře obrazově 
dokumentované přednášce MUDr. Olha 
Falion z kardiologické kliniky. V disku-
zi zaznělo, že někdy jsou obrázky tímto 
vyšetřením lepší než z magnetické rezo-
nance srdce. O tom, že echokardiografie 
je již možná i v přednemocniční péči nás 
přesvědčil MUDr. Petr Vojtíšek z Kliniky 
anesteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny v Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad Labem, 
o. z., v přednášce o zkušenosti s kapes-
ním ultrazvukovým přístrojem. Nad pre-
zentovanou kazuistikou resuscitovaného 
pacienta s masivní plicní em-
bolií nakonec panovala shoda, 
že celková trombolytická léčba 
se měla podat již v sanitě nebo 
na emergency. CT angiografie 
plicnice v případech, kdy jen po-
tvrdí závažnou plicní embolizaci 

u nestabilního pacienta, může předsta-
vovat ztrátu času pro včasné podání 
trombolytika a navíc objem bolusu po-
dané kontrastní látky může mít pro 
funkce pravé komory fatální následky, 
jak vyplynulo z živé diskuze. Technic-
ké výzvy mají nadále velký náskok, 

MUDr. Jana Ullrychová a MUDr. Hana Fraňková

MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.  Posluchači konference Prim. MUDr. Jiří Masopust

Konference se kromě pořádajících pra-
covníků aktivně zúčastnili špičkoví od-
borníci z celé České republiky, jako napří-
klad doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., 
z ÚHKT Praha, prof. MUDr. Miroslav 
Penka, CSc., z FN Brno, MUDr. Dana Mi-
kulenková z ÚHKT Praha, MUDr. Mar-
tin Písačka, vedoucí národní referenč-
ní laboratoře pro imunohematologii, 
MUDr. Vít Řeháček z FN Hradec Králové 
a další specialisté. Pestrá paleta předná-
šek zahrnovala, mimo jiné, problematiku 
hematoonkologie, poruch koagulace, la-
boratorní hematologie a transfuziologie 
a nových trendů v transfuzním lékařství. 
Netradičním počinem bylo zařazení he-
matologických, imunohematologických 
a molekulárně-genetických prezentací 
z veterinární medicíny.

Akce se těšila velikému zájmu účastníků, 
kteří do posledních míst zaplnili prostory 
obou poslucháren. Počet partnerů konfe-
rence a vystavovatelů se zastavil na čísle 
22, což předčilo očekávání pořadatelů.

„Akce se v letošním roce velice vydařila. 
Jsem rád, že o naši konferenci byl tako-
vý zájem. Její příprava nebyla nijak jed-
noduchá, ale jsem s výsledkem nadmíru 
spokojen“, okomentoval akci odborný 
garant prim. MUDr. Jiří Masopust, který 
poděkoval také Organizačnímu a tisko-
vému oddělení KZ, a. s., za spolupráci.

redakce Infolistů
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PEC – „vrozená koňská noha vtočená“ z pohledu ortopedické sestry
Nemocnice Teplice

Toto onemocnění je většinou oboustran-
né a chlapci jsou postiženi dvakrát čas-
těji než dívky. Stupeň vady před léčením 
není pro prognózu rozhodující. I nejtěžší 
vady mohou být včasným léčením zlep-
šeny. Důležité je zjištění stupně tuhosti. 
Čím je noha tužší, tím je prognóza méně 
příznivá. Tuhosti nohy přibývá věkem 
dítěte.
Není-li deformita rychle po narození ko-
rigována, pak se svaly, vazy i kloubní 
pouzdra přizpůsobí deformitě – stejně 
tak i kosti nártní.

Klinický obraz (obrázek č. 1):
 – kost patní je stočena do varozity (pata 

je vtočena dovnitř)
 – přední polovina nohy addukována 

(přitažená) – osa přední poloviny 
nohy se uchyluje mediálně

 – noha je supinována (došlapová plo-
cha vtočena dovnitř)

 – je v plantární flexi (zkrácené chodi-
dlo) – planta je jakoby zkrácená

 – měkké tkáně (vazy, kloubní pouzdra) 
jsou zkráceny na vnitřní straně nohy 
a na plosce

 – současně jsou zkrácené – trojhlavý 
sval lýtkový, zadní sval holení, dlou-
hý ohýbač palce, dlouhý ohýbač prstů 
a plantární aponeurózy (vazivová vrs-
tva na patě) na vnitřní straně

 – prodloužené jsou svaly za zevním 
kotníkem: dlouhý i krátký sval lýtkový

 – dlouhý extenzor (natahovač) palce 
a prstů

Atrofie (ztenčení) bérce je závislá 
na době a způsobu léčení. Při zatížení se 
noha opírá o zevní hranu, případně pou-
ze o její přední část a pata je odlehčena, 
podle míry zkrácení. Chůze je nejistá, 
tvrdá, o nejisté bázi z důvodu porušení 
rovnováhy a mění se sklon pánve.
Sama noha je bolestivá. Bolesti vznikají 
hlavně přetížením. Noha postupně tuh-
ne, vznikají otlaky na zevní straně a de-
formační změny.

Pes equinovarus congenitus (PEC) neboli vrozená koňská noha vtočená je nejčastější 
pravou vadou pohybového aparátu.

Je to den otevřených dveří Kožního oddě-
lení Krajské zdravotní a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z. Může přijít každý, komu 
záleží na jeho zdraví. Uvítá ho tým nad-
šenců, které práce stále ještě baví a kteří 
rádi pomáhají druhým. Těší nás, že něko-
mu můžeme zachránit či prodloužit život. 
Kromě vyšetření kůže pacienty učíme, 
jak se správně opalovat, aby naše kůže 
na slunci netrpěla, učíme je, jak provádět 
samovyšetření kůže, jak určit vlastní fo-
totyp, což je důležité pro zvolení správné 
UV ochrany, ukazujeme obrázky, jak ne-
nápadně některé kožní nádory vypadají. 
Ne nadarmo je Česká republika ve světě 
chválena za prevenci, která zajišťuje, že 
ačkoli počty kožních nádorů rostou, úmr-
tí na ně se nezvyšuje.
Dokládá to, že záchyt nádorů se daří 
v začátcích onemocnění a chirurgické 
odstranění nádoru pro pacienta zname-
ná vyléčení.
Tento rok jsme při akci mohli 
využít nového pomocníka, 

neboť začátkem roku zakoupila Krajská 
zdravotní, a. s., na kožní oddělení v Cho-

mutově, nový digitální fotoder-
matoskop MicroDERM D-120. Je 
to přístroj, který v rámci scree-
ningového vyšetření okamži-
tě analyzuje vyfocené projevy 

a díky uložené databázi zhodnotí, 
zda vyfocený projev, je či není pro 

pacienta nebezpečný. Pokud v dané 
době nebezpečný není, je uložen do pa-
měti počítače, při další kontrole (za půl 

roku), opakovaně provedeme snímková-
ní a přístroj sám vyhodnotí, zda se léze 
mění, tedy je aktivní v čase a je potenci-
álně nebezpečná. 
V Chomutově bylo vyšetřeno 208 zájem-
ců, u 13 z nich je podezření na zhoubný 

kožní nádor, u dalších 14 budou odstra-
ňovány v rámci prevence přednádorové 
projevy. Děkuji lékařkám Janě Kreisslové, 
Lívii Svačinové, vrchní sestře Alici Her-
cekáčové a sestřičkám Haně Kršiako-
vé a Heleně Puršové za obětavou práci 
a úžasný elán.

prim. MUDr. Radka Neumannová 
Kožní oddělení  

Nemocnice Chomutov, o. z.

15. Evropský den melanomu – 11. 5. 2015
Nemocnice Chomutov

Začíná běžný pracovní den, je ale něčím nevšední, dnes k nám přichází pacienti, kteří 
myslí na prevenci a chtějí si zkontrolovat pigmentové névy, chtějí si být jisti, že jejich 
kůže je zdravá. Přichází i ti, kteří vědí, jak vypadají zhoubné kožní nádory a mají po-
dezření, že na jejich kůži je něco, co tam nepatří.

6. poradenské setkání kožních odborníků s veřejností
„KDYŽ SE CHCEŠ OPALOVAT, MUSÍŠ SE CHRÁNIT.“ 
29. 6. 2015 od 11 do 16 hodin 

Preventivní akce se koná na Kamencovém jezeře v Chomutově. 
Všichni jste srdečně zváni.

Klinický obraz pacienta Sádrový redres

Pokud je konzervativní léčba pečlivě 
prováděna, přináší až nečekaně dobré 
výsledky. Cílem léčení je korekce všech 
zúčastněných deformit. Při terapii vy-
cházíme z teoretického předpokladu, že 
veškeré tkáně dětského organismu jsou 
značně elastické a schopné přizpůsobit 
se vnějším podmínkám, se schopností 
autoreparace (vlastními silami) za vhod-
ných podnětů. Čím dříve je deformita 
diagnostikována a správně léčena, tím 
lepších výsledků dosahujeme. Proto je 
péče o ortopedické vady zahajována již 
na porodnickém oddělení. Zde je matka 

v případě zjištění vady ihned seznámena 
s reflexní terapií rehabilitačním pracov-
níkem. Cvičení na základě instruktáže 
provádí matka při každém převinování 
dítěte a pokračuje v tom i doma po pro-
puštění z porodnice. Reflexní terapie 
má za úkol aktivovat zkrácené svalstvo. 
Při těžších vadách kombinujeme cvičení 
s klasickou nápravnou (redresní) terapií.

Postup korekčního cvičení:
 – patičku rovnat, tlačit do vbočení 

a stahovat dolů
 – přední část nohy tlačit od těla
 – celou nohu tlačit do pronace (rotace 

chodidla)
U pasivního cvičení je důležité pokrče-
ní kolene. Cvičit se musí co nejpečlivěji 

a nejdůsledněji, nejméně 15 krát denně 
s udržením nohy v korekci 1/2 minuty. 
Matku instruujeme tak, aby převáděla 
chodidlo do protipolohy jednorázově. 
Po cvičení se přikládá zmodelovaná sád-
rová dlaha od prstů nad koleno nebo 
sádrové obvazy (obrázek č. 2). Mezi red-
resy vkládáme pauzy vyplněné rehabili-
tací. Sádrový redres nesmí být překorigo-
ván, nesmí docházet k delším bolestivým 
reakcím dítěte. Na nožičce je nutné sle-
dovat okolí prstů nebo oběhové změny. 
Sádra musí být přiměřeně podložena. 
Jakékoli bolestivé reakce dítěte, včetně 
otoku nebo změn barvy prstů, řešíme 
okamžitým sejmutím celého obvazu. 

Dlahy ponecháváme plně do doby, kdy 
začíná dítě chodit a dále na denní a noč-
ní spaní.
Správně léčená noha nevyžaduje noše-
ní speciální ortopedické obuvi, přesto 
je do šesti let vhodné obouvat nožku 
do bot s pevným vedením zadní nohy 
i přednoží (antivarózní nohy), která brání 
recidivě vady.
Pokud jde o lehčí vadu, využíváme toho-
to způsobu konzervativního léčení.
Vyžaduje-li stav dítěte operační řešení, 
postupujeme pacienta na vyšší odborné 
pracoviště.

Helena Tůmová, Vladimíra Fürstová  
Ortopedické oddělení  

Nemocnice Teplice, o. z.
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S tímto tématem se denně v práci nese-
tkáváme. A myslíme si, že plno lidí se 
tímto tématem nezaobírá, nepřemýš-
lí, jak tento problém řešit, pokud se to 
nedotkne někoho z okolí nebo jeho sa-
mého. Toto téma není oblíbené a pro 
někoho není dost zajímavé. Ale zarazilo 
nás číslo, které na sympoziu padlo a to, 
že po roce 2035 bude každý třetí člověk 
maligně nemocný. Z přednášky jedno-
značně vyplynulo, že nynější situace 
okolo paliativní léčby není dořešena. 
Jedním z hlavních problémů jsou finan-
ce. Proto bychom se chtěly podělit o pár 
otázek a faktů na toto téma.

JAK FUNGUJE MOBILNÍ HOSPIC?
Myšlenka hospice vychází z úcty k člo-
věku, jako jedinečné a neopakovatelné 
bytosti, a z jeho potřeb: biologických, 
psychologických, sociálních a duchov-
ních. Přijímáni jsou všichni nemocní bez 
ohledu na vyznání. 
Mobilní hospic je specializované zaříze-
ní, poskytující tzv. paliativní péči, tedy 
péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kte-
rou postupující nemoc přináší. Zajišťuje 
péči o terminálně nemocné pacienty, 
kteří se ve spolupráci s rodinou rozhod-
nou, že chtějí strávit závěr života v kruhu 
svých blízkých. Pobývání klienta ve svém 
domácím prostředí může vést ke šťast-
nějšímu rozpoložení pacienta a dokonce 
ke zmírnění jeho duševního a tělesného 
utrpení.
Domů za klientem a rodinou pravidelně 
dochází zdravotní sestry a v případě po-
třeby lékař, psycholog, sociální pracovník 
a další odborníci, např. teolog. V týmu 
jsou lékaři specializující se na paliativní 
péči, anesteziologii i léčbu bolesti. 
V principu to znamená, že před tím, 
než se těžce nemocný člověk dostane 
do hospicu, byly vyčerpány všechny 
ostatní možnosti léčby. Neslibuje uzdra-
vení, ale také nebere naději. Neslibuje 
vyléčení, slibuje léčitelnost.

Důstojný život do poslední chvíle Nemocnice Most
Nedávno jsme se s kolegyní zúčastnily sympozia 5. Severočeské algeziologické dny. 
Všechny přednášky byly zajímavé, ale nejvíce emocí v nás zanechala přednáška 
MUDr. E. Hegmonové – domácí hospic Most k domovu, Zlín.

Starým mobilem k záchraně života
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní se zapojila do projektu Nadačního fondu Kap-
ka naděje pod názvem „Starým mobilem k záchraně života“. 
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., spolu s Nadačním fondem Kapka naděje a s nezisko-
vou organizací ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem starého 
elektromateriálu, a za podpory společností Samsung a Shell, po-
mohou dětem na Dětské klinice v Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. 
„Mám radost, že jsme opět spojili síly a napnuli naši energii smě-
rem k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ říká Vendula Svobodová, 
prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. „Stačí jen málo, 
vhodit starý nepotřebný mobil do sběrného boxu a tím podpořit 
zakoupení defibrilátoru do Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem,“ dodává.
Na čerpacích stanicích Shell, na vybraných prodejních místech 
společnosti Samsung a v ústecké Masarykově nemocnici budou 
od 10. 5. 2015 do 17. 6. 2015 k dispozici sběrné boxy, kam lidé 
mohou vhazovat staré i nefunkční mobilní telefony určené k re-
cyklaci. Vhozeným mobilním telefonem přispěje každý na nákup 
dětského defibrilátoru. Každý, kdo odevzdá starý mobil, se může 
současně zapojit do soutěže o nový Samsung Galaxy A5. Vyfoťte 
se, jak vhazujete svůj vysloužilý mobil do sběrného boxu a fotku 
nasdílejte na facebookový nebo instagramový profil Nadačního 
fondu Kapka naděje s hashtagem #mobilprokapku.

Pravidla soutěže a seznam sběrných míst jsou také 
k dispozici na www.znovuzrozeni.cz. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Bifázický defibrilátor Bexen Cardio Reanibex 800 je ideální 
pro použití ve všech oblastech dětské zdravotní péče s vy-
sokými nároky. Defibrilátor je schopný elektrickým výbojem 
obnovit správnou činnost srdce. 

SBĚRNÁ MÍSTA v Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem:
• Budova D2, dětská klinika, hlavní vstup do budovy
• Budova D2, dětská klinika, oddělení velkých dětí (vstup 

na oddělení), V. NP
• Budova A, atrium, stanoviště 

Infocentra 
• Budova R, ředitelství, 

vrátnice
• Budova K, stravovací 

provoz (u vstupu 
do jídelny)

Jiří Vondra  
vedoucí Úseku ředitele  
Krajské zdravotní, a. s. 

Před tím, než se nemocný dostane 
do péče hospicu, měl by být o svém stavu 
informován. Můžeme si položit otázku, 
zda se to v každém případě děje.

JAK PROBÍHÁ ZAVEDENÍ SLUŽBY 
MOBILNÍHO HOSPICE?
Kontakt může pacientovi a jeho rodině 
zprostředkovat ošetřující lékař nebo so-
ciální pracovník v nemocnici, anebo se 
na mobilní hospic obrátí sama rodina. 
Zavedení péče zajišťuje ambulance pali-
ativní medicíny (ambulance bolesti).

Přípravu na zavedení péče zajišťuje tzv. 
koordinátor hospicové péče – zkuše-
ná zdravotní sestra nebo zdravotnický 
ošetřovatel.
Úlohou koordinátora je zhodnocení si-
tuace klienta, zda rodina péči zvládne. 
Aktivní spolupráce rodiny je nedílnou 
součástí domácí hospicové péče. Rodina 
se o pacienta stará v průběhu dne – sle-
duje jeho zdravotní stav, podává mu stra-
vu, zajišťuje pitný režim, hygienu a další 
základní potřeby. Péče mobilního hos-
picu je klientovi poskytována 24 hodin 
denně. Koordinátor dále zajistí, ve spo-
lupráci s rodinou, odpovídající vybavení 
domácího prostředí. 

To zahrnuje zejména polohovací postel, 
matraci proti proleženinám, infuzní sto-
jan a další pomůcky. Všechno vybavení 
je možné zapůjčit v půjčovně pomůcek 
při hospici. Koordinátor rovněž spolu-
pracuje s rodinou a ošetřujícím lékařem 
při propouštění pacienta z nemocnice 

a předání lékařské dokumentace. Sou-
částí lékařské zprávy je i tzv. SOS medi-
kace – jedná se především o léky proti 
průlomové bolesti, zvracení či proti kře-
čím. V souvislosti s tímto tématem si 
myslíme, že je dobré objasnit pojem prů-
lomová bolest – přechodný stav bolesti 
nad úrovní bolesti trvalé. Tito lidé jsou již 
trvale na léčbě opiáty. Vznik průlomové 
bolesti je považován za negativní pro-
gnostický faktor.

PODMÍNKY ZAVEDENÍ HOSPICOVÉ PÉČE:
 – pacient si přeje hospicovou péči,
 – ošetřující lékař rozhodne o zavedení 

symptomatologické léčby, toto roz-
hodnutí musí být uvedeno ve zdravot-
ní dokumentaci pacienta.

V ČR tato legislativa není dořešena. 
Po dlouhém vyjednávání v Česku bude 
odstartován projekt, který má nastavit 
model financování mobilních hospiců 
a případně úhrady ze zdravotního pojiš-
tění za péči. Zapojit se do něj má sedm 
mobilních hospiců.

Vybrané mobilní hospice by měly dostá-
vat paušál na pacienta na den. Proplácet 
je bude jen VZP, ostatní zdravotní pojiš-
ťovny ne. VZP dohodla cenu 1 400 korun 
na den, zatímco v lůžkových zařízeních 
tohoto typu je nyní úhrada 1 200 korun 
na den.
Dosud jsou pacienti nebo jejich rodiny 
nuceni přispívat na tuto péči a částečně 
ji hradit ze svých prostředků. Mobilní 
hospice jsou závislé z největší části na fi-
nanční podpoře krajů, soukromých orga-
nizací, nadačních fondů a na darech.
Co říci závěrem? Položme si otázky. Má 
každý pacient v ČR stejné šance a mož-
nosti? Máme v ČR dostatek mobilních 
hospiců? Co mají dělat pacienti z míst, 
kde mobilní hospic není… „volat zá-
chrannou službu“? Toto je téma na další 
zamyšlení.

Umírání je přirozenou součástí života. 
Zároveň je to náročné období jak pro 
umírajícího, tak i pro jeho nejbližší.

Klára Borková, Martina Kratochvílová 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

Nemocnice Most, o. z.

HOSPICE V ČR
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

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

Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem vypisuje výběrová řízení na

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

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

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

NABÍZÍME:
• pracovní poměr s odpovídajícím 

finančním ohodnocením
• možnost okamžitého nástupu 
• zázemí úspěšné a stabilní 

společnosti
• moderní a příjemné pracovní 

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

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

iEvropský den melanomu 
Masarykova nemocnice

Melanom je nádor, který se pravděpo-
dobně vyskytuje stejně dlouho jako 
lidstvo samo. Termín „černá rakovina“ 
použil poprvé Hippokrates v 5. století 
př. Kr. a metastázy melanomu v kostech 
byly nalezeny u mumií Inků starých více 
než 2 400 let. Ve 20. století se v naší spo-
lečnosti výrazně změnil přístup k trávení 
volného času. Často vyrážíme na dovole-
nou za sluncem k jižním mořím. Do obli-
by se dostaly návštěvy solárií. Paralelně 
s těmito trendy došlo k rapidnímu nárůs-
tu incidence melanomu a ostatních ná-
dorů kůže, zejména u bílé populace. 

Biologicky se jedná o značně nebezpeč-
ný typ nádoru, který je schopen časně 
metastazovat. Na druhé straně je tento 
nádor většinou viditelně lokalizován 
na kůži, což umožňuje v naprosté většině 

případů odhalení v časném stádiu, kdy je 
pravděpodobnost vyléčení téměř stopro-
centní. V rámci letošního Melanoma Day 

jsme na našem pracovišti vyšetřili více 
než 90 pacientů. U čtyř z nich bylo vyslo-
veno podezření na melanom. Diagnózy 
budou potvrzeny na základě histologic-
kého vyšetření excidovaných tumorů.

MUDr. Eduard Hrnčíř  
Kožní oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Vyšetření skvrn – prim. MUDr. Olga Filipovská

a) Katedra fyzioterapie a ergoterapie – úvazek 1,0
 2 AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY (odborné asistenty – OA) 

POŽADAVKY: 
vědecká hodnost, popř. předpoklad studia a získání vědecké hodnosti Ph.D., 
VŠ vzdělání příslušného oboru (Mgr.), schopnost samostatné tvůrčí práce. Absol-
vování odborných certifikovaných kursů v oboru fyzioterapie nebo ergoterapie 
výhodou.

b) Katedra ošetřovatelství a porodní asistence – úvazek 1,0
 AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA (odborného asistenta – OA)

POŽADAVKY: 
vědecká hodnost, popř. předpoklad studia a získání vědecké hodnosti Ph.D., 
VŠ vzdělání příslušného oboru (Mgr.), schopnost samostatné tvůrčí práce. Absolvo-
vání odborných certifikovaných kursů v oboru ošetřovatelství a praxe v oboru pedia-
trie ev. intenzivní medicíny výhodou.

Přihlášky s odborným životopisem, 
doklady o akademických a vě-
decko-pedagogických titulech, 
přehled vědecké a pedagogické 
činnosti včetně praxe, členství 
v odborných společnostech, seznam 
publikační a grantové činnosti 
a souhlas se zpracováním osobních 
údajů dle § 5 odst. 2 101/2000 Sb. 

zasílejte do 15. 5. 2015 na adresu:

Univerzita J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem

Zaměstnanecký odbor

Pasteurova 1

400 96 Ústí nad Labem

e-mail: lenka.karaskova@ujep.cz 

Případné dotazy konzultujte  
na tel. 475 284 230

NÁSTUPNÍ PLAT:  
mzdová třída A3,  
rozmezí 20 000–24 000 Kč

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:  
05/2015 Dne 11. 5. 2015 proběhla na ambulancích Kožního oddělení Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem, o. z. pravidelná akce s názvem Evropský den melanomu. Smyslem 
této osvětové kampaně je nabídka bezplatného vyšetření pigmentových znamének 
všem zájemcům, distribuce tiskových materiálů s tématikou fotoprotekce a prezen-
tace této problematiky ve veřejných sdělovacích prostředcích. Akci provází každo-
ročně výrazný zájem médií. 

PODMÍNKY:  
pracovní smlouva na dobu určitou,  
zkušební doba 3 měsíce

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 
09/2015
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Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z., e-mail: Josef.Koci@kzcr.eu

V oblastech sociálního zabezpečení, sociálních dávek i pomoci pro OZP, taktéž v oblasti zaměstnávání OZP došlo v roce 
2014 a s platností k 1. 1. 2015 k některým důležitým změnám, o kterých chceme informovat.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – „PARAGRAFÍK“§
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY – 2015

Největší změnou je opětovné zavedení statusu zdravotně zne-
výhodněné osoby (OZZ) od 1. 1. 2015. Jedná se o občany, kteří 
v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedo-
sahují podmínky procentuální výše pro přiznání invalidního 
důchodu, ale vykazují pokles zdravotního stavu a podstatný 
funkční deficit, který je omezuje při realizaci pracovních akti-
vit. Řízení o přiznání statusu OZZ zahajuje občan na příslušné 
OSSZ. Žádost podá na předepsaném tiskopisu, který mu bude 
vydán úředníky OSSZ. Příslušná žádost (tiskopis) je k dispozici 
také na stránkách ČSSZ (www.cssz.cz/tiskopisy). Dále násle-
duje správní řízení, které obvykle trvá 75 dní. Žadatel je také 
povinen se podrobit lékařskému posouzení zdravotního sta-
vu, které na základě výzvy OSSZ provádí příslušný posudkový 
lékař. Pokud je posuzování zdravotního stavu úspěšné, vydá 
správní orgán rozhodnutí o přiznání statusu osoby zdravotně 
znevýhodněné (nebo nepřizná). Důležitá je skutečnost, že ne-
lze podávat souběžně více žádostí, tedy není možné souběžně 
provádět správní řízení o přiznání invalidity a současně o při-
znání OZZ. Občan tedy může podat jednu nebo druhou žádost. 
Ovšem pozor, jedná se o osoby, kdy zdravotní postižení vý-
znamným způsobem omezuje nebo limituje výdělečnou čin-
nost a pracovní podmínky. Tento status fungoval do roku 2011, 
poté byl zrušen. Nové opatření spočívá také v tom, že posudek 
o přiznání zdravotně znevýhodněné osoby dříve zpracovával 
úřad práce, v současnosti toto zajišťuje OSSZ prostřednictvím 
rozhodnutí. Velkou změnu představuje i skutečnost, že OZZ po-
žívají stejných výhod v oblasti pracovní rehabilitace i zaměst-
návání zdravotně postižených jako osoby, kterým byl přiznán 
invalidní důchod. Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická 
osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti 
být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní po-
volání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat 
jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříz-
nivého zdravotního stavu (odst. 3, § 67, zákona č.435/2004 
Sb.). Stát podporuje zaměstnávání OZZ poskytováním příspěv-
ků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaměstna-
vatelům prostřednictvím Úřadu práce.

Další důležitou změnou je oblast posuzování zdravotního sta-
vu osob, které v oblasti příspěvků a dávek pro OZP žádají o pří-
spěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní 
pomůcku nebo přiznání průkazů osob zdravotně postižených. 
U všech těchto žádostí musí být splněna podmínka dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu, tedy doba od vzniku 
postižení, vady či poruchy nebo nemoci. Za dlouhodobě ne-
příznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje 
zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní 
schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, 
pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle 
poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle 
než 1 rok (§ 26, zákona č.155/1995 Sb.). V zásadě se jedná 
o obdobnou podmínku, jako u přiznávání invalidních důcho-
dů. Na základě doporučení správy sociálního zabezpečení je 
možné o výše uvedené dávky žádat po uplynutí 6–7 měsíců 
od vzniku zdravotního postižení (obdobně žádosti o přiznání 
invalidního důchodu). Jedná se o zdravotní postižení, kdy je 
předpoklad, že bude trvat rok a déle. V roce 2015, jak již ve-
řejnost byla informována, proběhne výměna všech stávajících 
průkazů OZP (tedy ZT, ZTP, ZTP/P). Jedná se i o provizorní průka-
zy i o průkazy s označením na neurčito. Výměna se bude konat 
bez nového posuzování zdravotního stavu, tedy automaticky. 
Ovšem pozor! Držitel průkazu osoby zdravotně postižené je 
povinen podat Žádost o přechod nároků na průkaz osoby se 
zdravotním postižením. Tento formulář je k vyzvednutí na kon-
taktním pracovišti ÚP, nebo ke stažení a vytištění na webovém 
portálu MPSV (ve vyhledávači označit: MPSV – formuláře). 
Výměna výše uvedených průkazů OZP probíhá od 1. 1. 2015 
do 31. 12.  2015. Některé změny se týkají i aktivní politiky 
zaměstnanosti, konkrétně zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením. Byl zrušen institut Chráněná pracovní dílna. 
Ve prospěch OZP může být zajištěna pracovní rehabilitace (§ 
69, zákona), může být zřízeno chráněné pracovní místo (§ 75, 
zákona), může být i zřízeno společensky účelné pracovní místo 
(§ 113, zákona č. 435/2004 Sb.).

POŽADAVKY: 
VŠ – LF, odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se zákonem 
č. 95/2004 Sb., bezúhonnost, zdravotní způsobilost, schopnost týmové 
práce, zájem o obor

NABÍZÍME: 
• odpovídající finanční ohodnocení
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
• perspektivní práci v moderních provozech
• příspěvek na penzijní spoření
• příspěvek na dovolenou
• závodní stravování
• další zaměstnanecké výhody

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní 
praxe, kopií dokladů o vzdělání a výpisem 
z rejstříku trestů zasílejte na adresu: 

Krajská zdravotní, a. s.

Bc. Martina Placatová

personální a mzdové oddělení

Sociální péče 3316/12A

400 11 Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s., přijme do pracovního poměru 

LÉKAŘE – NEFROLOGA 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
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placená inzerceLázně
Teplice

v  Č e c h á c h

www.lazneteplice.cz

Dobrá zpráva
Lázně od pojišťovny opět na 4 týdny,

pobyt můžete za čas i opakovat

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

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

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

Neváhejte a řešte vypsání 
návrhu na lázeňskou péči 
co nejdříve. 
Jak postupovat? 
Poradíme na 
tel.: 417 977 444
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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

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

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

3. 6. 2015 Etika zdravotníka KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV
3. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

4.–5. 6.2015 14. Perinatologický den ÚK Hotel Ostrov
8. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
9. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
9. 6. 2015 Cyklické školení – „Hygienické zabezpečení rukou 

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

10. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
10. 6. 2015 Interlab 2015 KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. II, III
15. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
16. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
16. 6. 2015 Centrální žilní vstupy KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. l
17. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
22. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
23. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
23. 6. 2015 Periferní žilní vstupy KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. I
24. 6. 2015 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
29. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
30. 6. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

* AKCE NAPLNĚNA

Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a.  s. 

FOTOSOUTĚŽ 2015 POKRAČUJE...

Mgr. Josef Rajchert 
vedoucí redaktor Infolistů

Naše fotosoutěž přijala již několik 
vašich snímků.
Otiskujeme první z nich.

Zachyťte také nezapomenutelný 
okamžik a podělte se s námi 
o něj. 

Duha nad děčínskou nemocnicí 
Klára Vtelenská

Západ slunce na Mauriciu 
Marcela Šárová

Naše Kristýnka kormidelníkem  
Helena Luzumová


