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Krajská zdravotní bude mít v roce 2016 další výrazný růst mezd 
Krajská zdravotní, a. s.

Předsedové odborových organizací působících v Krajské zdravotní, a. s., podepsa-
li dodatek číslo 1 kolektivní smlouvy schválený představenstvem Krajské zdravot-
ní, a. s. Nová podoba kolektivní smlouvy garantuje zaměstnancům největšího za-
městnavatele v Ústeckém kraji pětiprocentní zvýšení mzdových tarifů a společně 
s dalšími mzdovými opatřeními představuje plánované zvýšení osobních nákladů 
zaměstnanců pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s., v roce 2016 o 9,4 %. Předpoklá-
dané zvýšení navazuje na významný růst osobních nákladů v loňském roce, kdy bylo 
v prvních 11 měsících roku 2015 oproti srovnatelnému období roku 2014 vynalože-
no navíc téměř o 9 % mzdových nákladů.

Také v roce 2016 bude nad rámec uvede-
ných mzdových výdajů vyplacena odmě-
na v rámci motivačního systému z vylep-
šeného hospodářského výsledku. V roce 
2015 byl objem prostředků určených pro 
motivační systém stanoven na 40 mil. Kč. 
Průměrná mzda v Krajské zdravotní, a. s., 
se zvýšila z 25 743 Kč na 29 083 Kč, 
u lékařů činí průměrná mzda za rok 
2015 73 404 Kč. 
„Sociální a mzdová politika v oblasti 
odměňování zaměstnanců je nedílnou 
prioritou při naší snaze o lepší Krajskou 
zdravotní. Vybavení špičkovými přístroji 
nebo opravy a rekonstrukce nemocnic 
by postrádaly smysl bez zaměstnanců, 
na kterých stojí zajištění zdravotní péče 
o obyvatele Ústeckého kraje,“ uvedl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.
„Rozhodnutí představenstva o zvýše-
ní mezd je dobrým předpokladem pro 

aktualizaci kolektivní smlouvy, a je tedy 
i předpokladem důstojného sociálního 
dialogu vedeného mezi zaměstnavate-
lem a odborovými organizacemi působí-
cími v pěti nemocnicích největšího po-
skytovatele zdravotní péče v Ústeckém 
kraji,“ doplnil Ing. Jiří Novák.

„K navýšení mzdových tarifů dala pro-
stor nejen nová úhradová vyhláška pro 
rok 2016, umožňující zdravotnickým za-
řízením docílit vyšších výnosů od zdra-
votních pojišťoven za předpokladu na-
plnění odpovídající produkce v oblasti 
ambulantní i hospitalizační péče, dále 
také dobré výsledky hospodaření Kraj-
ské zdravotní v loňském roce, ale i určité 
úspory dosažené v oblasti systému za-
dávání veřejných zakázek a opatření pro-
vedená revizí činností společnosti v roce 
2015,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní má jedenáct odboro-
vých organizací. MUDr. Antonín Gabera, 
předseda Lékařského odborového klu-
bu, uvedl, že vítá rozhodnutí předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., které 
se týká finančních změn ve společnosti. 
„V době, kdy se stává zdravotnický per-
sonál tzv. nedostatkovým zbožím, je to 
jasný signál, že společnosti na personá-
lu záleží. Doufáme, že takovými kroky se 
postupně bude zmenšovat propast mezi 
nemocničním a ambulantním zdravotnic-
tvím, českým a zahraničním zdravotnic-
tvím a bude větší motivace zůstávat v ne-
mocnici,“ řekl MUDr. Antonín Gabera.
Ing. Pavel Velký, předseda základní od-
borové organizace II. Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., uvedl, že na-
výšení mezd odbory vnímají jako vstřícný 
krok, který se udál. „Ačkoliv je za navý-
šením mezd velké úsilí, nebude to vyho-
vovat všem zdravotníkům. Za prvé jich 
je málo, práce je obtížná a ten původní 
požadavek deseti procent v rámci celé ČR 
se ve zdravotnictví nepodařilo prosadit. 

Takže dalším úkolem odborů bude i na-
dále prosazování navýšení mezd ve zdra-
votnictví takovým způsobem, aby se 
zdravotníci nemuseli stydět za to, že jsou 
zdravotníky,“ doplnil Ing. Pavel Velký.

Jiří Vondra 
vedoucí kanceláře generálního ředitele 

Krajské zdravotní, a. s.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 

Vážení čtenáři Infolistů,
s novým rokem přišel i čas na ohlédnutí za rokem 
minulým. Jsem rád, že z pohledu Krajské zdravotní, 
největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém 
kraji, mohu minulý rok hodnotit úspěšně. Pokračující 
obnova přístrojové techniky opět posunula pomysl-
nou laťku při zvyšování poskytované zdravotní péče. 
Dva nové lineární urychlovače, do ústecké a chomu-
tovské nemocnice, zakoupení nejnovějšího robotic-
kého systému da Vinci Xi, který umožnil vybudování 
nového Školicího centra robotické chirurgie pro lékaře 

ze střední a východní Evropy, to je jen malá, i když velmi významná a nad ostatní 
viditelná, část nového přístrojového vybavení našich nemocnic. Dařily se ale také 
záměry významných velkých investičních akcí. Stavba unikátní stínicí kobky pro li-
neární urychlovač a také dokončení naplánovaných rekonstrukcí Komplexního on-
kologického centra V Podhájí, zaměřených na zlepšení technického stavu i důstoj-
nější prostředí na léčbu onkologických pacientů. Ukončení rozsáhlé rekonstrukce 
mostecké nemocnice, kdy zateplené pavilony září po čtyřiceti letech doslova novo-
tou. V ústecké Masarykově nemocnici vybudování nových příjmových ambulancí, 
stacionáře a šaten pro zaměstnance v dětském pavilonu. Zrekonstruovaný je také 
ambulantní pavilon teplické nemocnice. To vše a mnohé další by se nepodařilo 
realizovat jednak bez důsledného využívání dotačních titulů, ale především bez 
podpory, kterou má vedení společnosti v Ústeckém kraji, zakladateli a jediném ak-
cionáři Krajské zdravotní. V loňském roce tak došlo k navýšení základního jmění 
Krajské zdravotní, a. s., o částku 216 215 000 Kč, určenou právě k finančním spo-
luúčastem dotačních zdrojů. Základní jmění společnosti tak přesáhlo 5 miliard Kč.
Nedílnou prioritou současného vedení Krajské zdravotní, a. s., je sociální a mzdo-
vá politika v oblasti odměňování zaměstnanců. Výsledkem je tak rozhodnutí před-
stavenstva o pětiprocentním zvýšení mzdových tarifů a změně nástupní mzdy pro 
střední personál společně s dalšími mzdovými opatřeními. 
Přeji si, aby se Krajské zdravotní v roce 2016 dařilo ke spokojenosti všech, zejména 
pak našich pacientů. V novém roce přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Ing. Jiří Novák 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Navýšení mezd potvrdilo vedení Krajské zdravotní, a. s.

Svůj souhlas připojily všechny 
odborové organizace v Krajské 
zdravotní, a. s.
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„Myslím si, že investice do zdravotnictví 
je velmi důležitá a investice do dětského 
zdravotnictví je ještě důležitější, protože 
právě děti jsou naše budoucnost a mělo 
by se jim dostat té nejlepší péče, což tyto 
nádherně zrekonstruované prostory jis-
tě zajistí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček při slavnostním před-
stavení opraveného dětského pavilonu 
ústecké Masarykovy nemocnice a záro-
veň také poděkoval všem pracovníkům 
za jejich tvrdou práci. 
Dětský pavilon se dočkal v rámci rekon-
strukce nejen vybudování nových ambu-
lancí, stacionáře a centrálních šaten pro 
zaměstnance, ale také je v zrekonstruo-
vaných prostorách nová elektroinstalace, 
vzduchotechnika a rozvody medicinál-
ních plynů. Zrekonstruované prostory tak 
po více jak dvaceti letech doslova září 
novotou. „Krajská zdravotní v roce 2015 

zažívala v rámci investic velmi dynamic-
ký rozvoj. Představenstvo, když přijímalo 
své cíle na volební období, tak rozhodlo 

kromě jiných rekonstrukcí i o rekonstruk-
ci dětského pavilonu v ústecké Masary-
kově nemocnici. Chtěl bych zdůraznit, 
že dnes jsme ukončili první částečnou 
rekonstrukci tohoto pavilonu, ve které 
bychom chtěli v příštím roce pokračovat. 
Dokončíme tak celkovou rekonstrukci 
dětského pavilonu nemocnice, včetně 
zateplení budovy a generální opravy,“ 
uvedl Ing. Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s.
„Chtěl bych také poděkovat Ústeckému 
kraji, jako jedinému akcionáři Krajské 
zdravotní, který navýšil základní kapitál 
společnosti, a tím nám formou investič-
ního financování spoluúčasti projektu 
ve výši 15 % pomohl rekonstrukci reali-
zovat,“ dodal Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s. Stavební práce si 
po dobu rekonstrukce vyžádaly uzavře-
ní hlavního vchodu dětského pavilonu 
D2 a pacienti po dobu uzavírky využíva-
li vchodu vedlejší budovy D1. Návštěvy 
provizorně využívaly zadního vchodu 
do objektu D2. Rekonstrukce části dět-
ského pavilonu si rovněž vyžádala ome-
zení parkování na přilehlých parkoviš-
tích. Dalším nezbytným omezením bylo 
uzavření lůžkové části porodnice (šes-
tinedělí) – nadstandard. Přes oddělení 
vedla dočasně spojovací cesta mezi jed-
notlivými budovami dětského pavilonu. 
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
na rekonstrukci dětského pavilonu podí-
leli. Představenstvu, které akci zařadilo 
mezi prioritní realizace tohoto roku, ve-
dení Krajské zdravotní a zvlášť generál-
nímu řediteli, který to nevzdal ani přes 
komplikace s realizací veřejné zakázky. 
Díky patří dodavatelům, kteří byli vysta-
veni obrovskému časovému tlaku, ale ze-
jména těm, kterých se rekonstrukce do-
tkla v reálném provozu, lékařům, sestrám 
a všem ostatním, kteří s rekonstrukcí měli 
co do činění,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče ústecké Masaryko-
vy nemocnice. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů 
Jiří Vondra, vedoucí kanceláře  
generálního ředitele KZ, a. s.

Rekonstrukce části dětského pavilonu Masarykova nemocnice
Krajská zdravotní, a. s., ukončila projekt „Rekonstrukce a modernizace Dětské klini-
ky – KZ, a.s. – MNUL, o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)“, který začal v červenci 
letošního roku. Během stavebních prací byly vybudovány nové ambulance, stacionář 
a centrální šatny pro zaměstnance. Rekonstrukční práce proběhly v tomto rozsahu 
po více jak dvaceti letech, tedy poprvé od doby výstavby tohoto komplexu. Realizace 
projektu byla rozsáhlá a hodnota veřejné zakázky, vzešlá z otevřeného výběrového 
řízení, dosáhla 21 618 431 Kč včetně DPH s 85% finanční podporou z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 
2 Severozápad.

Slavnostní přestřižení pásky

Na snímku staniční sestra Ivana 
Netopilíková představuje nový 
RTG přístroj

V rámci ukončení rekonstrukce části dětského pavilonu 
proběhla slavnostní prohlídka

Nové vyšetřovny nabízí lepší komfort pro malé pacienty 
a jejich doprovod

Nová ambulance Zrekonstruované prostory září doslova novotou

Přednosta dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., 
představuje hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu 
Bubeníčkovi nový jednodenní stacionář Prohlídka nových prostor
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Do změny byla situace taková, že část 
zdravotnického materiálu rozvážela ex-
terní dodavatelská firma přímo na oddě-
lení. Celý proces byl nastavený tak, že si 
na oddělení vytvořili objednávku v ne-
mocničním objednávkovém systému, lo-
gisté na lékárnách ji zpracovali a odeslali 
dodavateli. Ten zdravotnický materiál při-
pravil, převezl externímu dopravci a ten 

objednaný materiál rozvážel po odděle-
ních. Tato změna by měla nemocnicím 
přinést především zkvalitnění služeb, ale 
také finanční úspory.

Největším problémem k řešení nové 
logistiky byly prostory. Nakonec jsme 
v každé z pěti lékáren vhodné prostory 
našli, v ústecké nemocnici je to sklep, 
teplická a mostecká mají dost prostoru 

v současných lékárnách, v děčínské 
se zrekonstruoval bývalý sklad prádla, 
v chomutovské zase bývalé prostory 
staré lékárny. Současně jsme lékárny 
vybavili novou přepravní technikou, ta-
hači na akumulátorový pohon, přeprav-
ními vozíky, došlo také k úpravě zázemí 
zaměstnanců lékárny a v nejbližší době 
se plánuje rozšíření SW vybavení o čtecí 
zařízení.

Mgr. Olga Mučicová 
vedoucí Úseku zdravotnického 
zásobování a nákupu KZ, a. s.

Na novou logistiku distribuce léčiv a zdravotnických prostředků přešla ve svých ne-
mocnicích Krajská zdravotní, a. s. Jednotlivá nemocniční oddělení již nejsou záso-
bována zdravotnickým materiálem, infuzními roztoky a dezinfekcemi přes externí-
ho dopravce, ale přes lékárnu dané nemocnice.

KZ, a. s., změnila způsob zásobování zdravotnickými prostředky
Krajská zdravotní, a. s.
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Jedním ze školených operatérů byl 
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., před-
nosta Urologické kliniky Fakultní ne-
mocnice v Hradci Králové. „Naše klinika 
disponuje nově vznikajícím robotickým 
pracovištěm a jsme rádi, že se můžeme 
vyškolit tady v Ústí nad Labem pod ve-
dením přednosty Jana Schramla. Školit 
se budeme na radikální prostatektomii, 
což je nejčastější urologická robotická 
operace na světě. Jde o odoperování ra-
koviny prostaty, které pacientovi zajistí 
co nejlepší onkologický přínos a co nej-
menší riziko vedlejších účinků operace 
– radikální léčby nádorového onemoc-
nění. Šlo o naši první společnou operaci 
s panem přednostou Schramlem,“ řekl 
doc. MUDr. Miloš Broďák.
Hlavním školitelem týmu robotických 
chirurgů byl přednosta Kliniky uro-
logie a robotické chirurgie v Krajské 

zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schra-
ml, Ph.D. „Na robotické operaci je nejdů-
ležitější pochopit jiné možnosti operativy 
– ohebnost nástrojů a jiný úhel pohledu 
díky vysoké kvalitě zobrazení,“ uvedl 
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Nové Školicí centrum robotické chirur-
gie KZ otevřela Krajská zdravotní, a. s., 
na začátku září letošního roku. Výhodou 
nového školicího centra je, že se robo-
tičtí operatéři školí na nejnovějším typu 
robota da Vinci Xi, který disponuje dvě-
ma konzolemi. V praxi to znamená, že 
na jedné konzoli operuje zkušený ope-
ratér a vedle toho se na druhé konzoli 
operace účastní školený operatér. Školi-
cí centrum také disponuje tréninkovým 
modulem, na kterém se operatéři zdo-
konalují ve vedení robota, aniž by zatížili 
pacienta.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

V KZ, a. s., se školili robotičtí operatéři z Královéhradeckého kraje
Masarykova nemocnice

Ve Školicím centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., při Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se na konci roku 2015 školily chirurgické týmy 
z Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a z Urologického odděle-
ní Nemocnice Jičín. Školení proběhlo při radikální prostatektomii, což je nejčastější 
urologická robotická operace ve světě. 

Výuka na operačním sále

Rozvoz zdravotnického materiálu 
zajišťují elektrovozíky

Na snímku školitel MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

VÝHODOU NOVÉHO ŠKOLICÍHO CENTRA JE, ŽE SE 
ROBOTIČTÍ OPERATÉŘI ŠKOLÍ NA NEJNOVĚJŠÍM 
TYPU ROBOTA DA VINCI Xi, KTERÝ DISPONUJE 
DVĚMA KONZOLEMI. Slavnostní přestřižení pásky
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V PORODNICI ÚSTECKÉ MASARYKOVY NEMOCNICE 
SE NARODILA PRVNÍ LETOŠNÍ DVOJČATA
V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., se 4. ledna narodila první 
letošní dvojčata. Dvě holčičky přišly na svět v 9.01 
a 9.02 hodin. Šťastnými rodiči jsou tatínek David 
Fail a maminka Petra Tvarůžková z Loun. 
Děvčátka nesou jména Pavlínka Failová (46 cm, 
2 420 g) a Terezka Failová (43 cm, 1 750 g). Mamin-
ka Petra Tvarůžková uvedla, že holčičky jsou jejími 
prvorozenými dětmi. „Rození dvojčátek máme v ro-
dině. Sestře se také narodila dvojčata, jde o geny ze 
strany mého otce,“ řekla šťastná maminka prvních 
letošních dvojčat narozených v nemocnicích Kraj-
ské zdravotní, a. s. 
V pěti porodnicích Krajské zdravotní, a. s., se v roce 
2015 narodilo celkem 4 977 miminek, z toho v 99 
porodech šlo o dvojčata a ve dvou o trojčata.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů Pavlínka a Terezka Failovy

4. 1.2016
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V porodnici Nemocnice Děčín, o. z., se 
narodilo na Štědrý den v 19.42 hodin 
jedno miminko, je jím Janička. Vážila 
3 160 gramů a měřila 49 centimetrů. 
Na Štědrý den se rodilo i v porodnici Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Jako první přišla na svět ve 2.34 hodin 

Ema, která vážila 2 950 gramů a měřila 
49 centimetrů. Celkem zdravotníci ús-
tecké porodnice přivedli na svět v tento 
sváteční den čtyři miminka. Dvě děvčata 
a dva chlapce.
V porodnici Nemocnice Teplice, o. z., se 
24. prosince nenarodilo žádné miminko. 

V Nemocnici Most, o. z., porodily mamin-
ky na Štědrý den pět holčiček. První se 
na svět v tento den podívala v 9.00 ho-
din Rebeka. Vážila 3 410 gramů a měřila 
51 centimetrů.
Na Štědrý den přivedly na svět své potom-
ky také maminky v porodnici Nemocnice 
Chomutov, o. z. Prvním miminkem byla 
Natálka, která se narodila v 10.58 hodin. 
Vážila 3 100 gramů a měřila 52 centime-
trů. Na Štědrý den se v chomutovské po-
rodnici narodil jeden chlapeček a jedna 
holčička.

Miminka narozená v KZ, a. s., na Štědrý den a v novém roce Krajská zdravotní, a. s.

NA ŠTĚDRÝ DEN SE NARODILO V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.,  
DVANÁCT MIMINEK 
Nejkrásnější ze všech dárků, vkládá život do kočárků. Toto známé poře-
kadlo se plnilo maminkám na Štědrý den i v porodnicích nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a. s. Zdravotnický personál porodních sálů přivedl na svět 
dvanáct novorozenců.

Hned několik miminek narozených v po-
rodnicích Krajské zdravotní, a. s., bude 
mít v rodném listě napsané datum se 

třemi jedničkami. V Nemocnici Dě-
čín, o. z., se na Nový rok jako první naro-
dil Rudolf Hoření v 1.14 hodin mamince 

Evě Hoření z Horního Podluží. Vážil 
2 860 gramů a měřil 50 centimetrů. 
Tři jedničky bude mít také v datu na-
rození Karolína Rážová, která přišla 
na svět v porodnici Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., 1. 1. 2016 
v 8.46 hodin. Vážila 3 270 gramů a mě-
řila 48 centimetrů. Maminka Karolína Rá-
žová pochází z Teplic.
V porodnici Nemocnice Teplice, o. z., se 
jako první v roce 2016 narodil Karel Ště-
pánek ve 3.59 hodin. Vážil 3 250 gramů, 
měřil 51 centimetrů. Maminkou je Pavlí-
na Štěpánková z Ústí nad Labem.
Prvním narozeným miminkem na Nový 
rok v porodnici Nemocnice Most, o. z., 
je Adam Tokár, který přišel na svět 
1. 1. 2016 ve 2.50 hodin. Vážil 
3 200 a měřil 50 centimetrů. Maminkou 
je Nikola Tokárová z Mostu.
V Nemocnici Chomutov, o. z., se na Nový 
rok jako první narodil Antonín Adi 
ve 12.08 hodin mamince Nikole Adiové 
z Chomutova. Vážil 3 500 gramů a měřil 
51 centimetrů. 

MIMINKA NAROZENÁ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s., NA NOVÝ ROK
Prvním miminkem narozeným v roce 2016 v porodnicích Krajské zdravotní je Rudolf 
Hoření. Na svět přišel v děčínské nemocnici.

Prvním miminkem narozeným v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., v roce 2016 
byl Rudolf Hoření. Na svět přišel 1.1. v 1.14 hodin v Nemocnici Děčín, o. z. 
Měřil 50 cm a vážil 2,86 kg.

Mamince a prvnímu novorozenci Ústeckého kraje pogratuloval i předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. „Chtěl bych mamince i malému Rudolfovi popřát hlavně pevné zdraví, 
pohodu, klid a po narození syna i další společné šťastné okamžiky v novém roce,“ řekl Ing. Jiří Novák.
„Současně chci popřát všem maminkám, které porodily či v nastávajícím roce budou rodit v nemocnicích 
Krajské zdravotní, jim i jejich novorozencům pevné zdraví a hodně štěstí,“ dodal předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

V Nemocnici Děčín, o. z., chirurgické am-
bulance navštívilo 9 pacientů a interní 
ambulance 4 nemocní.
V Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., vyhledalo Emergency 62 pa-
cientů. Jak uvedla primářka MUDr. Jana 
Bednářová, ve třiceti procentech se jed-
nalo o silně podnapilé. „Oproti loňskému 
roku jde o nárůst, kdy přivážení podnapi-
lí pacienti byli velmi agresivní,“ komen-
tovala silvestrovskou službu MUDr. Jana 
Bednářová.
V Nemocnici Teplice, o. z., chirurgické 
ambulance navštívilo 33 pacientů a in-
terní ambulance 13 nemocných.
V Nemocnici Most, o. z., vyhledalo cent-
rální příjem 50 pacientů. Chirurgické am-
bulance navštívilo 31 pacientů a interní 
ambulance 19 nemocných.
V Nemocnici Chomutov, o. z., chirurgické 
ambulance navštívilo 22 pacientů a in-
terní ambulance 4 nemocní.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Zdravotníci na Silvestra a Nový rok ošetřili desítky pacientů
Krajská zdravotní, a. s.

Agresivní opilci a úrazy. To byly nejčastější případy, kterými se zabývali na Silves-
tra a na Nový rok zdravotníci akutních příjmů a chirurgických ambulancí nemocnic 
Krajské zdravotní, a. s. Zdravotnický personál od 31. prosince 2015 18.00 hodin 
do 1. 1. 2016 6.00 hodin ošetřil 197 pacientů.

Emergency v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

24. 1
2.

2015

1. 1
.

2016

ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL  
OD 31. PROSINCE 2015 18.00 HODIN 
DO 1. 1. 2016 6.00 HODIN OŠETŘIL 
197 PACIENTŮ.
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Odbornými přednáškami aktivně přispě-
ly kolegyně z pražských klinik (Vinohrady, 
Krč a Bulovka), z Krajské nemocnice Libe-
rec, dvěma přednáškami přispěli kolego-
vé z Oční kliniky Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. Po jedné přednášce 
přivezli kolegové z Loun a Chomutova 
a zbytek sdělení byl domácích.
Na setkání bylo vzpomenuto na celo-
životní přínos doc. R. Zoubka, CSc., 
(1926–2015), zakladatele současné 
strabologické mostecké školy. Jeho 
žáci předávají nyní zkušenosti těm 

nejmladším, jež za ně přebírají kom-
pletní péči o dětské pacienty. Zoubkově 
žákyni a první polistopadové primářce 
MUDr. M. Vaníčkové jsme na setkání 
popřáli k význačnému kulatému životní-
mu jubileu, jež oslaví začátkem nového 
roku. Dětským pacientům byly věnovány 
3 přednášky. Mgr. I. Jarošová, jež pracuje 
ve Stanici dětských očních vad (SDOV) 
mostecké nemocnice, se v ní věnovala 
rodině dítěte se zrakovým postižením, 
na důležitost cykloplegie při vyšetře-
ní refrakce upozornila MUDr. L. Krátká 

a retinopatii nedonošených se věnovala 
MUDr. L. Drtíková. Doškolovací obsáh-
lou přednáškou o glaukomu přispěla 
MUDr. V. Žigmondová, kataraktám se 
třemi příspěvky věnoval MUDr. Radomír 
Mach, primář Očního oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., 
který byl odborným garantem konferen-
ce. Ten referoval i o nových indikacích 
stále ještě nerozšířené revaskularizační 
léčby uzávěrů centrální retinální arterie 
(trombolýze), jež je sice ve světě použí-
vána o něco více než před několika lety, 
ale dosud nejsou stanovena přesná 
pravidla pro léčbu a publikací na dané 
téma je velice málo. Dalšími domácími 
aktivně přednášejícími byly MUDr. L. 
Hartmannová, MUDr. L. Hušková-Bučko-
vá a MUDr. J. Koutská. Vysoce kladně byla 
hodnocena i přednáška MUDr. V. Löflero-
vé, která pojednávala o heredodystrofic-
kých onemocněních sítnice jak v obraze 
OCT (optická koherentní tomografie), 
tak i o jejich možnostech genetickým 
vyšetřením.
Celodenní odborné setkání v předvá-
noční době tak umožnilo setkání nejen 
na kolegiální, ale i přátelské úrovni v ku-
loárech, kde pokračoval maraton předná-
šek odbornými rozbory společných pa-
cientů i rozborem provozních problémů 
a starostí.

prim. MUDr. Radomír Mach 
Oční oddělení  

Nemocnice Most, o. z.

Mostecké oftalmologické setkání 
Nemocnice Most

V době rekonstrukce mostecké nemocnice jsme poprvé nevyužili přednáškové pro-
story kinosálu přímo v areálu nemocnice, ale naše tradiční odborné předvánoční 
setkání se konalo 4. 12. 2015 v reprezentativních prostorách hotelu Cascade. Na pro-
gramu bylo 19 sdělení týkajících se dětské oftalmologie, zevního oka, katarakty, 
glaukomu i sítnice a v závěru bylo referováno o nových léčivech. 

Kolektiv lékařů Očního oddělení Nemocnice Most, o. z.

Zdravotníci se školili v konferenčním sále hotelu Cascade
Primář MUDr. Radomír Mach blahopřeje k životnímu jubileu 
emeritní primářce MUDr. Marii Vaníčkové

Na podporu zdravotnického zařízení vě-
novala letos firma Adler padesát tisíc 
korun. „Generálním partnerem vánoční-
ho charitativního koncertu skupiny The 
Boom se naše společnost stala již počtvr-
té za sebou a tolikrát jsme také předávali 
finanční šek ve prospěch onkologického 
centra ústecké Masarykovy nemocni-
ce. Celkem se již jedná o tři sta tisíc ko-
run,“ řekl statutární ředitel firmy Adler 
Czech, a. s., Ing. Radek Veselý.
Od kapely za tu dobu činí výtěžek ve pro-
spěch ústecké onkologie 206 800 Kč. 
„Dát koncertům benefiční podtext nás 
napadlo už někdy v roce 2005, kdy se vá-
noční koncert odehrál v kostele svatého 
Vojtěcha a příští rok to začalo příspěvkem 
na rekonstrukci klášterní zahrady, kde 
jsme hráli naše letní koncerty s orches-
trem. Po založení občanského sdružení 
byl jen krůček k tomu, dělat benefiční 
i vánoční koncerty. Od roku 2010 věnu-
jeme finanční prostředky na ústecké od-
dělení onkologie,“ uvedl frontman kapely 
The Boom Pavel Nepivoda.
MUDr. Martina Chodacká, primářka Kom-
plexního onkologického centra Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z, 

Krajská zdravotní získala finanční dar ve prospěch ústecké onkologie
Masarykova nemocnice

Ústecká kapela The Boom, která letos slaví 25. výročí vzniku, uspořádala v sobotu 
19. prosince 2015 ve spolupráci s firmou Adler Czech, a. s., v Domě kultury města 
Ústí nad Labem již 19. vánoční charitativní koncert. Stejně tak jako v minulých pěti 
letech i letos byl výtěžek z benefiční akce věnován na ústecké Komplexní onkologic-
ké centrum.

Primářka Komplexního onkologického centra MUDr. Martina Chodacká přebírá šek 
od Martiny Veberové, zástupkyně vedoucího marketingu firmy Adler Czech, a. s.

uvedla, že stejně jako v minulých letech 
bude finanční dar použit na zlepšení zá-
zemí pro pacienty. „Z posledních dvou 
ročníků benefičních koncertů, kterých 
jsem se zúčastnila osobně, byl veškerý 
výtěžek využit na rekonstrukci a vyba-
vení jídelny a společenských místností 

pro pacienty lůžkového oddělení. Došlo 
tedy k významnému zpříjemnění poby-
tu našich pacientů, neboť společenské 
místnosti jsou jimi hojně využívány. Tím-
to bych chtěla jménem svým, jménem 

svých spolupracovníků i onkologických 
pacientů velmi poděkovat členům sku-
piny i jejich sponzorům za dlouholetou 
finanční podporu našeho pracoviště,“ 
řekla MUDr. Martina Chodacká.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Dvě hlavní iniciátorky sbírky pro nedono-
šence v Mostě Helena Vávrová a Veronika 
Plášková porodily extrémně nedonošená 
miminka. „Já jsem strávila v nemocnici 
dva měsíce, Veronika 141 dní," přiblíži-
la Helena Vávrová s tím, že za tu dobu 

stačily poznat, co je v nemocnici zapo-
třebí a co chybí. „Po návratu jsme proto 
daly hlavy dohromady a zrodil se nápad 
projektu TeMi 2014. Název projektu se 
skládá ze dvou prvních písmen křest-
ních jmen jejich dětí a roku narození. 

Informace o sbírce se šířily mezi ma-
minkami i pomocí sociální sítě. Sháněly 
jsme oblečení malých velikostí, plenky 
do dvou kilogramů a vše, co by se nedo-
nošencům mohlo hodit," řekla s tím, že 
nakonec se do sbírky zapojilo čtyřicet 
lidí. Společně se pak některé maminky 
vydaly do mostecké nemocnice, aby pře-
daly všechno, co nasbíraly. 

redakce Infolistů

Užitečné dary putovaly za miminky
Nemocnice Most

Není nic krásnějšího než narození miminka. Čím dál více novorozeňat ale nemá do ži-
vota nejlehčí start. Sbírku pro nedonošená miminka, která nabírají síly na svůj boj 
v mostecké nemocnici, se rozhodly uspořádat maminky dětí se stejným osudem. Vě-
cičky a plenky, které pro mrňousky nasbíraly, odvezly přímo do mostecké porodnice. 
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Cílem akce bylo navození psychického uvolnění rodičů a dětí 
v předvánočním čase. Patronka nadace Vlaďka Erbová přivez-
la malým pacientům vánoční dárky zakoupené ze zářijového 
hvězdného benefičního utkání, které proběhlo na litvínovském 
fotbalovém hřišti. „Každý malý pacient napsal Ježíškovi a my 
jsme za pomoci sestřičky Dany Sokolové nakoupili dárky, kte-
ré budeme během návštěvy v ústecké nemocnici malým pa-
cientům předávat,“ řekla Vlaďka Erbová.
V rámci benefičního utkání se na travnaté ploše proti sobě po-
stavili herci, zpěváci a další osobnosti z českého showbyzny-
su hrající za FC Amfora a tým bývalých litvínovských hokejistů. 
„U zrodu myšlenky byl moderátor Petr Salava, hrající za FC Am-
fora, který před třemi lety oslovil mého manžela Tomáše, zda by 
nechtěl za jeho tým osobností hrát. Jelikož každý zápas Amfo-
ry je charitativní, tak Petr Salava určil jedno utkání, ze kterého 
jsou peníze věnovány na nadaci „Vlaďka dětem“. Letos padl los 
právě na litvínovské klání,“ uvedla Vlaďka Erbová.
Celkem se na utkání povedlo organizátorům vybrat částku přes 
81 000 Kč. „S Danou Sokolovou, sestřičkou z ústecké dětské 
kliniky, jsme si řekly, že část peněz použijeme právě na dárky 
pro nemocné děti a další část bude oddělení z účtu čerpat bě-
hem roku, kdy si bude moci průběžně dokupovat potřebné věci 
na nově zrekonstruované oddělení,“ dodala Vlaďka Erbová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Předvánoční setkání dětí nemocných leukémií
Masarykova nemocnice

Dětská klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve spolupráci s občan-
ským sdružením „Vlaďka dětem“ v pátek 18. prosince 2015 
druhé předvánoční setkání dětí, které jsou nebo byly posti-
ženy závažnou nemocí – leukémií. Malí onkologičtí pacienti 
i jejich blízcí jsou velmi často vystavováni stresovým zážitkům 
spojeným s tímto onemocněním. 

V úvodu slavnostního předání zástupky-
ně nadačního fondu Kolečko přivítal ře-
ditel zdravotní péče Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef 
Liehne. 
Linda Jandová, předsedkyně správní rady 
nadačního fondu Kolečko, uvedla, že vý-
těžek z divadelního představení činil 83 
tisíc Kč. „Nadační fond Kolečko částku 
navýšil o další prostředky z účtu veřejné 
sbírky, aby bylo možné ústeckému dět-
skému traumacentru nakoupit nástroje 
za téměř 250 tisíc Kč, které pomohou 

lékařům při šetrnějších operacích malých 
pacientů,“ upřesnila Linda Jandová.
MUDr. Petr Polák, primář Dětské chirurgie 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., doplnil, 
že jde o nástroje pro šetrné operace dětí. 
„Tyto nástroje jsou poměrně drahé a díky 
nadačnímu fondu Kolečko, který pomá-
há našemu oddělení opakovaně, máme 
dostatečně vybavený operační sál, aby-
chom tyto operace dětem, jak břišní, tak 
kostní, mohli provádět,“ řekl MUDr. Petr 
Polák. 

Linda Rybová, patronka NF Kolečko, do-
dala, že si sama zahrála v divadelním 
představení „Úča musí pryč“, které se 
konalo ve veřejném sále Hraničář. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Nové chirurgické nástroje pomáhají při operacích úrazů dětí
Masarykova nemocnice

Dětská chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., disponuje novými nástroji pro laparoskopické operace, uzavřené miniin-
vazivní operace a miniinvazivní osteoporózy. Primáři MUDr. Petru Polákovi nástroje 
slavnostně předaly 11. listopadu 2015 zástupkyně nadačního fondu Kolečko – před-
sedkyně správní rady Linda Jandová a patronka nadačního fondu Linda Rybová, kte-
rá se svými hereckými kolegy z Divadla Verze uspořádala ve veřejném sále Hraničář, 
za vydatné podpory ústeckého činoherního studia Činoherák Ústí, benefiční před-
stavení komedie „Úča musí pryč!“.

Na snímku Linda Rybová,  
MUDr. Petr Polák, Linda Jandová  
a Lenka Kocmanová Taussigová

Při společném setkání nechybělo ani hromadné 
fotografování

RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje, přivítal stu-
denty, které budou po dobu jejich ná-
ročného studia finančně podporovat, 
aby po ukončení studií a specializační-
ho vzdělávání mohli poskytovat kvalitní 
lékařskou péči v rámci pěti nemocnic 
Krajské zdravotní, a. s. „Přeji vám všem 
především zdárné dokončení studií 
na vysokých školách a poté i mnoho 
pracovních úspěchů zde v nemocnicích 
Ústeckého kraje,“ řekl náměstek Rybák 
směrem ke studentům.
Zásadních úprav se dočkala pravidla pro 
poskytování stipendií, která vzájemně 
stanovili oba jejich poskytovatelé Ús-
tecký kraj a Krajská zdravotní, a. s. „V le-
tošním akademickém roce se nebude 
krátit stipendium studentům, kteří jsou 
současně podporováni Ústeckým krajem 
a Nadačním fondem Krajské zdravotní. 
Spojením obou stipendií je pro studenty 
zajištěna zajímavá finanční částka, která 
jim zásadně pomůže při úhradě nákladů 

na jejich studium,“ řekl Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
V rámci stipendijního programu Na-
dačního fondu Krajské zdravotní, a. s., 
činí částka 7 000 Kč a ve spojení se sti-
pendiem od Ústeckého kraje v hodnotě 
5 000 Kč je celkový finanční příspěvek 
12 000 Kč měsíčně. Podporováni jsou 
studenti 4. a vyššího ročníku vysoko-
školského prezenčního studia v oborech 
lékař a farmaceut, studenti 3. ročníku 
vysokoškolského prezenčního studia 
v oborech všeobecná sestra a radiologic-
ký asistent.
Stipendijní program „Stabilizace lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém 
kraji“ společně se stipendijním progra-
mem Nadačního fondu Krajské zdravot-
ní, a. s., zajistí v krátké době částečné do-
plnění chybějících lékařů a nelékařského 
zdravotnického personálu v nemocnicích 
Krajské zdravotní, a. s. Cílem podpisu 
smluv je zajištění kvalitní lékařské péče 
pro občany Ústeckého kraje.

Jiřina Suchá 
Organizační a tiskové oddělení 

Krajské zdravotní, a. s.

Budoucí lékaři se zavázali pracovat v našich nemocnicích 
Krajská zdravotní, a. s.

V prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje došlo 4. prosince 2015 ke slavnostní-
mu podpisu smluv mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem stipendia, budoucím 
zaměstnavatelem Krajskou zdravotní, a. s., a vybranými mediky, kteří se zavázali 
pracovat v Krajské zdravotní, a. s.

Studentům popřál hodně štěstí při zdolávání náročného studia 1. náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák

Krajská zdravotní, a. s., podepsala smlouvy se studenty zařazenými 
do stipendijního programu
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Patronkou a organizátorkou benefiční 
akce je každoročně Michaela Valento-
vá z centra pro pacienty s roztroušenou 
sklerózou při teplické nemocnici. „Běh 
s čelovkou je moje srdeční záležitost 
a jsem ráda, že druhý ročník předčil veš-
keré mé očekávání. Uspořádat takovouto 
akci jsem se rozhodla poté, co jsem sama 
roztroušenou sklerózou před několika 
lety onemocněla. Chci pomoci i ostatním 
lidem, jak se s nevyléčitelnou nemocí 
vypořádat a také společnost informovat 
více o roztroušené skleróze. Jedná se 
o autoimunitní onemocnění, které po-
stihuje především mladé lidi a nemá nic 
společného se zapomínáním,“ uvedla 
organizátorka akce Michaela Valentová. 

„Domnívala jsem se, že se běhu s če-
lovkou zúčastní kolem dvou set účast-
níků, realita ale předčila mé očekávání, 
na start se jich dostavilo přes 700,“ do-
dala s úsměvem ve tváři organizátorka 
akce.

Cílem akce bylo nejen finančně pomoci 
centru pro pacienty s roztroušenou skle-
rózou při teplické nemocnici, ale také 
poukázat na fakt, že se dá s tímto one-
mocněním žít plnohodnotný život. Pa-
cienti a jejich rodiny se během sportovně 
laděného setkání potkají s lidmi řešícími 
stejné problémy, které ostatní lidé prak-
ticky neznají.
K tomu přispělo i vystoupení MUDr. Marty 
Vachové, primářky Neurologického oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z., pod které centrum pro pa-
cienty s roztroušenou sklerózou spadá. 
„Ráda jsem přijala pozvání na akci za-
měřenou ve prospěch těch, kteří roztrou-
šenou sklerózou onemocněli. V rámci 
doprovodných akcí pořádaných k samot-
nému běhu jsem současně měla možnost 
přispět také k osvětě, které není nikdo 
dost, protože onemocnění není pouze 
zásahem do života těch, kteří onemoc-
něli, ale také do životů jejich blízkých,“ 
uvedla primářka teplické neurologie.

Pár dní před Štědrým večerem členové Self Defense 
Division, z. s., spolku zabývajícího se sebeobranou, 
prevencí kriminality, sportovními, kulturními a chari-
tativními akcemi, splnili, co slíbili. V rámci sportovní 
výzvy „Daruj hračku!“ vybrali od účastníků nejrůznější 
hry a hračky a společně s příznivci z řad členů Policie 
České republiky Obvodního oddělení Děčín-Podmokly 
odvezli hračky na Dětské oddělení Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., kde si hračky převzaly právě 
hospitalizované děti.
Hračky zde budou k dispozici všem dětem, které budou 
v budoucnu hospitalizované. Self Defense Division, z. s., 
je děčínská nezisková organizace, složená z řad členů 
ozbrojených složek ČR. Funguje již druhým rokem. I za tak 
krátkou dobu se jim podařilo v květnu tohoto roku získat 
krajskou cenu Ď (dík mecenášům a dobrodincům). Jejich 
hlavní aktivitou je pořádání kurzů sebeobrany pro ženy, 
studenty, záchranáře apod.

Bc. Barbora Procházková 
tisková mluvčí, SDD, z. s. 

Muži v uniformách z Děčínska přivezli malým pacientům dárky
Masarykova nemocnice

Dárky udělaly před Vánoci hospitalizovaným dětem radost

„Běh s čelovkou“ vynesl téměř devadesát tisíc korun
Nemocnice Teplice

Válečník udělal malým pacientům radost
Nemocnice Děčín

Děčínští basketbalisté ve čtvrtek 
17. prosince 2015 navštívili své tradiční 
předvánoční místo, když již podvanácté 
udělali radost dětem na dětském oddě-
lení nemocnice v Děčíně. Letitá tradice 
byla před Vánoci o to příjemnější, že 
oproti minulým letům bylo v nemocnici 
málo dětí, což byla výborná zpráva. Hrá-
či BK ARMEX Děčín dětem do nemocnice 
přinesli různé stolní hry, karty, potřeby 
na malování, omalovánky, fixy, pastelky, 
barvičky či nálepky s maskotem děčín-
ského klubu Válečníkem. Tyto dárky bu-
dou dětem zpříjemňovat pobyt v nemoc-
nici i nadále.
Malí pacienti si společně s nemocnič-
ním personálem na oplátku pro hráče 
připravili malé pohoštění a jednotlivým 
borcům předali také přáníčka, která jim 
udělala obrovskou radost a moc je potě-
šila! Primáři dětského oddělení doktoru 
Milanu Pánkovi byla za kvalitní služby 

a dlouholetou péči o děti navíc věnová-
na kniha vydaná k 70. výročí založení 

děčínského klubu, což mu také udělalo 
velkou radost. 

Děčínští basketbalisté se na závěr setkání nechali s malými pacienty vyfotit

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
Stovky účastníků podpořily pacienty s roztroušenou sklerózou

Centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou při Krajské zdravotní, a. s. – Nemoc-
nici Teplice, o. z., se již podruhé stalo příjemcem daru z výtěžku druhého ročníku 
akce „Běh s čelovkou“ Ostrovem nad Ohří. Na trať dlouhou 6,5 kilometru s dobro-
volným startovným se dva dny před Štědrým dnem vydaly stovky účastníků. Výtěžek 
z akce tak dosáhl bezmála devadesáti tisíc korun.

„Zároveň chci poděkovat Michaele Va-
lentové za skvělou myšlenku uspořádat 
akci, která nastupuje svou tradici. Po-
děkování samozřejmě patří za výtěžek, 
na němž se podílela celá řada lidí a který 

bude použit k dovybavení rehabilitační-
ho pracoviště našeho RS centra, ale také 
za osvětu, které se díky běhu a dopro-
vodným akcím problematice onemocně-
ní roztroušenou sklerózou dostalo,“ do-
plnila MUDr. Marta Vachová.

Jiří Vondra 
vedoucí kanceláře  

generálního ředitele KZ, a. s.

Na snímku primářka teplické 
neurologie MUDr. Marta Vachová 
a organizátorka „Běhu s čelovkou“ 
Michaela Valentová

VÝTĚŽEK Z DOBROVOLNÉHO 
STARTOVNÉHO SE VYŠPLHAL AŽ 
NA NECELÝCH DEVADESÁT TISÍC KORUN
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DĚTI Z PROSETIC ZPŘÍJEMNILY ADVENT 
MALÝM I VELKÝM PACIENTŮM
Ne všichni jsme měli možnost prožívat před-
vánoční čas plný těšení a příprav na nej-
krásnější svátky roku mezi svými blízkými 
a v domácím prostředí. Zvláště starší lidé 
a děti prožívají odloučení od rodiny velice 
těžce. Proto zdravotnický personál pro paci-
enty na Oddělení následné péče Nemocnice 
Teplice, o. z., připravil ve spolupráci s dětmi 
ze Základní školy Plynárenská v Teplicích – 
Proseticích odpoledne plné čertů a andělů. 
Odpoledne se velice vydařilo a zdobené 
perníčky od dětí velmi chutnaly. 
Tato akce inspirovala samotné pacien-
ty k další předvánoční aktivitě. Upekli si 
cukroví na vánoční koncert, který proběhl 
16. 12. 2015, opět ve spolupráci s prosetic-
kou základní školou a jejím dětským sbo-
rem. Po koncertě bylo připraveno malé ob-
čerstvení pro všechny zúčastněné. A tak nad 
voňavým cukrovím a teplým čajem společně 
všichni strávili příjemnou chvilku, která za-
hřála u srdíčka právě v předvánočním čase. 

V. Loffelmanová 
staniční sestra ONP 2 

Nemocnice Teplice, o. z.

MIKULÁŠSKÁ NA DĚTSKÉM A DOROSTOVÉM 
ODDĚLENÍ 
První Mikuláš s čertem a andělem navštívili 
děti na našem oddělení ve středu 2. 12. 2015. 
Zábavné divadelní vystoupení herců Divadla 
Krabice Teplice pobavilo děti i jejich doprovod. 
Velkou radost dětem přinesla také mikuláš-
ská nadílka, kterou pro děti připravili tepličtí 
dobrovolníci ve spolupráci s vedoucím stravo-
vacího oddělení panem Kubátem a sponzory, 
kterými byla například firma Poprokan, která 
darovala do mikulášských balíčků pastelky. 
Za pomoc při organizaci každé akce, která 
přináší úsměv a pomáhá dětem i jejich dopro-
vodu překonat náročné období hospitalizace 
v nemocnici, děkujeme. 

Kamila Tetřevová 
vrchní sestra 

Dětské a dorostové oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z.Herci z Divadla Krabice Teplice zahráli malým pacientům čerta s Mikulášem

Žáci prosetické základní školy zpříjemnili advent pacientům na oddělení 
následné péče

Poděkovali nám
Bc. Pavel Csonka
předseda výboru Zastupitelstva  
Ústeckého kraje
Datum: 19. 11. 2015
JID:
Číslo jednací:

Vážený pane generální řediteli, pane náměstku. 
V minulých dnech mne oslovil občan Loun pan Stanislav Borůvka, který 
mně nadšeně vyprávěl o spokojenosti při jeho hospitalizaci v jedné 
z našich nemocnic společnosti KZ, a. s., a přitom mne předal písemné 
poděkování ošetřujícím lékařům a celému personálu neurologického 
oddělení nemocnice v Mostě. 
Přiznám se, že mne jeho poděkování obzvláště potěšilo zejména proto, 
že se jedná právě o mosteckou nemocnici. V poslední době někteří 
lidé – pacienti tuto nemocnici kritizují zejména k personálu, protože 
narazili na komunikační bariéru s lékaři cizího původu. 
Prosím předejte poděkování pana Borůvky lékařům jmenovaným 
v jeho poděkování a celému personálu oddělení. 
Současně i já se připojuji k panu Borůvkovi z Loun, neboť i pro mne je 
potěšující slyšet slova chvály. 
Dále se domnívám z hlediska informovanosti veřejnosti by bylo 
vhodné taková poděkování někde zveřejnit vhodným způsobem, 
například v Infolistech KZ, a. s., či na webu KZ, a. s. 
Na pana Borůvku jsem si uložil kontakt pro případ nějakého dotazu. 
Přeji hezký den

Vážený pan
Ing. Petr Fiala
KZ, a. s.

Vážený pan
MUDr. Josef Liehne
KZ, a. s.

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., 
se sešli s mediky, kteří v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z., absolvují 
praktickou část výuky. Generální ředitel 

Ing. Petr Fiala, náměstek pro řízení zdra-
votní péče MUDr. Jiří Mrázek, ředitel zdra-
votní péče Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne a ve-
doucí úseku personalistiky a vzdělávání 
Bc. Lenka Benešová se studenty během 
setkání v Lékařské knihovně Masarykovy 
nemocnice diskutovali například o prů-
běhu jejich praktické výuky a praktických 
zkušenostech z jednotlivých oddělení, 
kterými dosud prošli. „Zajímalo mě, jaké 
dojmy mají budoucí lékaři z Masarykovy 
nemocnice a ptal jsem se i na to, co by 
podle nich bylo možné zlepšit například 
v oblasti organizace výuky či zázemí, 
které jim poskytujeme. Řeč byla pocho-
pitelně i o jejich případném budoucím 
uplatnění v rámci nemocnic Krajské zdra-
votní. Lékařům absolventům nabízíme 

poměrně atraktivní podmínky a mě těší, 
že řada mediků o práci u nás vážně uva-
žuje,“ uvedl Ing. Petr Fiala.
Praktickou část výuky absolvují v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., studenti 6. roč-
níku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni. V akademickém roce 2015/2016 
jich je šestadvacet. Výuka je rozděle-
ná do několika bloků, probíhá od září 
do června a studenti pod odborným ve-
dením pedagogů postupně projdou na-
příklad chirurgií, internou, gynekologií 
nebo pediatrií. Praktická výuka mediků 
probíhá v ústecké Masarykově nemocni-
ci již od roku 2006.

Ing. Vojtěch Krump 
vedoucí Vzdělávacího institutu KZ, a. s. 

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., se sešli s mediky
Krajská zdravotní, a. s.

Setkání s mediky se neslo 
ve svátečním duchu
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I v nemocničním prostředí máme svátky
Nemocnice Teplice
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Se začátkem školního roku otevřela své 
dveře i kancelář Dobrovolnického pro-
gramu KZ, a. s., kterou vede koordiná-
torka dobrovolníků Ing. Anna Makarová. 
Stěžejní aktivitou je poskytování kva-
litního dobrovolnického servisu všem 
dobrovolníkům. Tento servis zahrnuje 
kvalitní přípravu formou dobrovolnické-
ho výcviku, výběr a předjednání vhod-
ného pracoviště, pravidelné supervizní 
a vzdělávací setkávání a individuální su-
pervize dle potřeb dobrovolníka. 
Novinkou, kterou se Dobrovolnický pro-
gram KZ, a. s., snaží v chomutovské ne-
mocnici prosadit, je zavedení canistera-
pie na oddělení následné péče, případně 
i na další oddělení, která projeví zájem. 
Po zkušenostech ostatních nemocnic 
v Ústeckém kraji je tato služba velmi ob-
líbená a pacienty i zdravotnickým perso-
nálem vítána. V polovině října proběhlo 
tematické setkání vedení nemocnice, 
odpovědných pracovníků a dvou dobro-
volných poskytovatelů canisterapie, kte-
ré vyústilo v plánovanou spolupráci. Nyní 
se dolaďují nezbytné administrativní 
podklady. Pokud se vše podaří, s prvním 
canisterapeutickým pejskem se pacienti 
pomazlí už v lednu 2016.
Třetí činností, kterou kancelář Dobrovol-
nického programu KZ, a. s., chce koordi-
novat je zvelebování nemocničního pro-
středí. Po vzoru dobrovolníků z teplické 
nemocnice se i ti chomutovští mohou 
zapojit do jednoduchých zahradnických, 
natěračských, případně i rukodělných 
kreativních činností.

V současné době v chomutovské nemoc-
nici působí 8 aktivních dobrovolníků, 
kteří docházejí na 2 oddělení. Ve spo-
lupráci se Střední zdravotnickou školou 
v Chomutově a v Mostě pořádá Dobrovol-
nický program KZ, a. s., interaktivní před-
nášky, které studentům doplňují nejen 
teoretické znalosti, ale hlavně zdůrazňují 
lidský přístup k pacientům.
Dobrovolnický program KZ, a. s., se pre-
zentoval v říjnu v obchodním centru 
Chomutovka v rámci Dne s neziskovka-
mi, kde svými aktivitami Chomutováky 
mnohdy příjemně překvapil.
V závěru roku proběhlo vánoční setká-
ní všech dobrovolníků s hlavní sestrou 
a ředitelkou nemocnice. Při poslechu 
vánočních koled se každý dobrovolník 

podělil o své zkušenosti, které během 
roku nasbíral a dále měl možnost vznést 
své připomínky a přání související s kva-
litou dobrovolné činnosti. Velkým pře-
kvapením pro účastníky bylo předávání 
dárkových balíčků jako forma poděková-
ní za jejich záslužnou celoroční činnost. 
Na závěr setkání se celý dobrovolnický 
tým přesunul na oddělení následné péče. 
Tam všem pacientům a personálu popřál 
krásné vánoční svátky a předal ručně vy-
robená vánoční přáníčka.
Dobrovolnická činnost je podpůrnou 
péčí poskytovanou pacientům, která 
je nezbytnou součástí efektivní léčby. 
Přestože dobrovolníci pracují zdarma, je 
jejich přístup profesionální a zodpověd-
ný a zvedá prestiž každého oddělení, 
na kterém jsou zapojeni.
Činnost Dobrovolnického programu 
KZ, a. s., v chomutovské nemocnici pod-
poruje Dobrovolnické centrum, o. s. Ústí 
nad Labem, Městský ústav sociálních 
služeb Jirkov, příspěvková organizace. 
Materiální vybavení a vánoční dárečky 
pomohli realizovat drobní dárci a místní 
firmy, kterým není budoucnost naší ne-
mocnice lhostejná.

Ing. Anna Makarová 
koordinátorka dobrovolníků 
Nemocnice Chomutov, o. z.  

Mgr. Anna-Marie Malá 
hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o. z.

Dobrovolníci mají opět své zázemí Nemocnice Chomutov

Den neziskovek Poděkování dobrovolníkům

Návštěva na ONPDobrovolnická činnost u pacientů

Dobrovolnická činnost u pacientů

Dobrovolníci s hlavní sestrou

Takhle si studenti SZŠ představují 
dobrovolníka

Supervize s dobrovolníky
Vánoční posezení dobrovolníků s paní ředitelkou 
a koordinátorkou

Moderátorský tým – interaktivní 
přednáška na téma Dobrovolnictví 
pro studenty 2. ročníků SZŠ

Interaktivní přednáška na téma 
Dobrovolnictví pro studenty 
2. ročníků SZŠ
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1. místo – Radka Homolková  
věcná cena – tablet

2. místo – Lenka Dvořáková  
šek na 900 Kč do lékáren KZ, a. s.

3. místo – Šárka Smetanková  
šek na 600 Kč do lékáren KZ, a. s.

Milí čtenáři, fotografové. V roce 2016 pokračujeme ve fotosoutěži, kdy i nadále nám můžete posílat snímky z vašich fotoaparátů, 
nečekané záběry a poutavé fotografie do soutěže. Vyhodnocení klání proběhne v měsíci prosinci letošního roku, kdy stejně jako 
v roce 2015 čeká vítěze cena věnovaná Krajskou zdravotní, a. s. 
Snímky s krátkým popiskem a jménem autora posílejte e-mailem na adresu infolisty@kzcr.eu.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Akce byla pořádána Dětským a doros-
tovým oddělením s perinatologickým 
centrem Nemocnice Most pod záštitou 
České pediatrické společnosti ČLS JEP 
a České lékařské komory. Program za-
hájil odborný garant celého semináře 
primář MUDr. Jiří Biolek, který se ve své 
přednášce zaměřil na informace o pro-
měnách, vývoji a výsledcích mostecké 
neonatologie. 

„Akce má svoji tradici a publicitu mezi 
odbornou veřejností, o čemž svědčí 
i pravidelná účast 60 až 70 lékařů a se-
ster“, uvedl primář MUDr. Jiří Biolek.

Zajímavým tématem byla i přednáš-
ka zabývající se kojením jako nejlep-

ší definovanou enterální výživou, další 
z přednášek, které zazněly, byla proble-
matika dětí s nízkou porodní hmotností 
a jejich následné léčení z pohledu oftal-
mologa, problémy průběhů lumbalgií, 
záludnost břišních poranění u dětí a dal-
ších několik odborných pediatrických 
témat. Velice zajímavá byla i přednáška 
doc. PhDr. Dr.phil. Laury Janáčkové, CSc., 

Krajská zdravotní uspořádala „10. Mostecký pediatrický den“
Nemocnice Most

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádala ve středu 2. prosin-
ce 2015 „10. Mostecký pediatrický den“. Tento odborný regionální seminář byl 
v roce 2015 zařazen do projektu „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené 
děti v Krajské zdravotní, a. s.“, který je podpořen grantem z Norských fondů.

www.norwaygrants.org

ze Sexuologického ústavu VFN Praha a 1. 
LF UK na téma „Co je považováno za ero-
tické v neverbální komunikaci“.

Odborný regionální seminář má význam 
především vzdělávací. Na závěr byl pro 
účastníky uspořádán společenský večer.

Jiřina Suchá 
Organizační a tiskové oddělení 

Krajské zdravotní, a. s.

AKCE MÁ SVOJI TRADICI A PUBLICITU 
MEZI ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ,  
O ČEMŽ SVĚDČÍ I PRAVIDELNÁ ÚČAST  
60 AŽ 70 LÉKAŘŮ A SESTER
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Nemocniční kaplan je vysokoškolsky 
vzdělaný zdravotnický pracovník, který 
pečuje o pacienty konkrétního/ch oddě-
lení, případně o jejich příbuzné. Stará se 
o duchovní potřeby pacientů, ale může 
pomoci i nevěřícím v jejich obavách, 
praktických problémech vyplývajících 
z jejich pobytu v nemocnici apod. Během 
dlouhé nemoci se stává jejich rádcem 
a důvěrníkem a často je doprovází až 
do konce jejich života. 
Nemocniční kaplan v sobě zahrnuje 
nejen dovednosti duchovního, ale i zá-
kladní znalosti psychologa a sociální-
ho pracovníka, aniž by ovšem zasaho-
val do kompetencí psychologů nebo 
psychiatrů. 
Nemocniční kaplan umí řešit běžné pro-
blémy pacientů v nemocnicích, které 
nespadají do medicínské oblasti, a v pří-
padě nutnosti umí rozeznat krizový stav 
a zařídit kontakt s odborníkem. Nemoc-
niční kaplani sloužící v Krajské zdravot-
ní, a. s., prošli ve většině případů výcvi-
kem KRIZOVÉ INTERVENCE. 
Nemocniční kaplan je členem multidis-
ciplinárního týmu oddělení nemocnice. 

V případě potřeby je k dispozici i zdravot-
nickému personálu, pokud mají o jeho 
službu zájem. 
Nemocniční kaplan zachovává mlčenli-
vost, podobně jako jiní zdravotničtí pro-
fesionálové. Je vázán etickým kodexem 
a jeho práce podléhá mezinárodním ev-
ropským standardům. Pracuje striktně 
ekumenicky. 
Úkolem kaplana je především respekto-
vat a chránit hodnotu a důstojnost každé 
osoby, pracovním nástrojem je empatic-
ké naslouchání. 

JAK KAPLANI V NEMOCNICÍCH PRACUJÍ
• Slouží věcným rozhovorem.
• Slouží empatickým nasloucháním.
• Slouží službou tiché přítomnosti.
• Dbají o to, aby bylo vyhověno všem 

spirituálním potřebám lidí. 
• Koordinují práci duchovních.
• Chrání pacienty. 
• Organizují bohoslužby.
• Školí anebo organizují přednášky. 
• Nemocniční duchovní jsou v někte-

rých případech členy etické komise 
příslušného zdravotnického zařízení.

V Krajské zdravotní, a. s., slouží v součas-
né době kaplani v nemocnicích: Ústí nad 
Labem, Teplice, Most a Děčín.

B.Th. Zbyšek Jonczy

Nemocniční kaplan
Masarykova nemocnice

Nemocniční kaplan je mezinárodní označení osoby, která vykonává profesionální 
nadkonfesijní klinickou pastorační péči. Doprovází nemocné a jejich blízké v obtíž-
ných situacích. Pomáhá jim mobilizovat síly a bojovat s nemocí. 

Nemocniční kaplan Masarykovy 
nemocnice v UL, o. z., B.Th. Zbyšek 
Jonczy

SMUTNÁ ZPRÁVA
Ing. Robert Pelíšek, MBA, bývalý ředitel Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., 
náhle zemřel dne 16. 12. 2015 ve věku 63 let. V teplické nemocnici působil od roku 1980. 
Nejdříve jako ekonomický náměstek OÚNZ Teplice, kdy se významně podílel na zavádění in-
formačních systémů do řízení a provozu, včetně zdravotní a přístrojové techniky. Následně 
působil jako náměstek pro ekonomiku a informatiku, statutární zástupce ředitele Nemocnice 
s poliklinikou Teplice a později jako ředitel Nemocnice Teplice. Většinu svého profesního ži-
vota zasvětil práci v teplické nemocnici a za to mu patří náš dík.

Vendula Vodičková 
Nemocnice Teplice, o. z.

VÝHERCI FOTOSOUTĚŽE SI PŘEVZALI CENY
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Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

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

14. 1. – 12. 5. 2016 Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

18. 1. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

19. 1. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

19. 1. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

20. 1. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

20. 1. 2016 Dějiny a současnost medicíny Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

25. 1. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

25. 1. 2016 Doporučené postupy odběrů krve na hematologické 
laboratorní vyšetření

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

26. 1. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

27. 1. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

28. 1. 2016 Certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče 
o chronické rány a defekty – závěrečná zkouška

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

28. 1. 2016 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

1. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

2. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

2. 2. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

3. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

8. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

9. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

10. 2. 2016 Školicí akce – Etiketa zdravotnického pracovníka Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

10. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

11. 2. – 17. 3. 2016 Certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče 
o chronické rány a defekty

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

15. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

15. 2. 2016 Školicí akce – Komunikační modely Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

16. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

16. 2. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

17. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

18. 2. 2016 Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře  
– závěrečná zkouška

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

22. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

23. 2. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

23. 2. 2016 Školicí akce – Periferní žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

23. 2. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
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	 			Krajská	zdravotní,	a. s.,
sdružující	5	nemocnic	Ústeckého	kraje
Nemocnice	Děčín,	Masarykova	nemocnice	v	Ústí	nad	Labem,	Nemocnice	Teplice,	Nemocnice	Most,	Nemocnice	Chomutov

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

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

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍi



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍi
Krajská zdravotní, a. s., sdružující 5 nemocnic Ústeckého kraje:  
Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 
Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov

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 dostupnost

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

PŘIJME 
VŠEOBECNÉ SESTRY


