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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři Infolistů,
Krajská zdravotní, a. s., v tuto chvíli disponuje pěti
nemocničními lékárnami, v každé nemocnici je jedna.
Další nová lékárna vznikne v onkologickém pavilonu
V Podhájí ústecké Masarykovy nemocnice. Všechny
nemocniční lékárny, kromě toho, že poskytují lékárenskou péči veřejnosti a ambulantním pacientům,
zásobují kompletně léky a zdravotnickým materiálem
lůžková oddělení Krajské zdravotní, a. s. Součástí lékáren jsou i specializovaná pracoviště pro přípravu
technologicky náročných lékových forem, což jsou sterilní léčivé přípravky bez antimikrobní přísady a sterilní léčivé přípravky s obsahem cytostatika. Kromě zásobování poskytují lékárny
odborné informace jak pro lékaře, tak pro pacienty. Do budoucna mohu slíbit rozšíření činností lékáren Krajské zdravotní, a. s., která nabídne možnost výdeje léků
formou elektronického receptu a výdeje konopí. První lékárnou, která by měla tuto
možnost poskytnout, bude teplická lékárna, ale postupně přibudou samozřejmě
i ostatní naše lékárny. Z důvodu přehledného označení všech současných i budoucích lékáren Krajské zdravotní, a. s., jednotné prezentace a odlišení od jiných soukromých lékáren, jsme se rozhodli pro vytvoření jednotného názvu, včetně grafické
podoby, kterou najdete v příloze tohoto čísla Infolistů – Statim, která je věnována
Nemocniční lékárně Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Návštěva předsedy vlády Bohuslava Sobotky
a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka
Krajská zdravotní, a. s.
Do Krajské zdravotní, a. s., zavítali v úterý 7. června 2016 v rámci návštěvy Ústeckého
kraje předseda vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr zdravotnictví
České republiky MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Navštívili ústeckou Masarykovu
nemocnici, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní, a. s.,
sdružuje. Během návštěvy si prohlédli nové Školicí centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., ve kterém se školí na novém robotickém systému da Vinci Xi,
robotičtí operatéři nejen z České republiky, ale také ze střední a východní Evropy.
Poté oba představitelé vlády ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., pohovořili s managementem nemocnic Ústeckého kraje a s přednosty jednotlivých klinik.
Následovala diskuze se zaměstnanci o současném dění v českém zdravotnictví.

Mgr. Olga Mučicová
hlavní farmaceut Odboru nemocničních lékáren
a zdravotnického zásobování Krajské zdravotní, a. s.
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Do Krajské zdravotní zavítal v rámci návštěvy Ústeckého kraje předseda vlády
České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr zdravotnictví České republiky
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
Ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, si
prohlédl i zrekonstruovaný onkologický
pavilon ústecké Masarykovy nemocnice V Podhájí s nově přistavěnou stínicí
kobkou s druhým, moderním lineárním
urychlovačem. Jeho pořízení bylo jednou
z podmínek pro zachování Komplexního
onkologického centra.
Oba představitele vlády České republiky
během návštěvy Krajské zdravotní, a. s.,
za Ústecký kraj doprovázel 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Předseda vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka připomněl, že na zdravotnictví Česká republika vydává relativně
méně peněz, než jiné vyspělé státy – kolem sedmi procent hrubého domácího
produktu. „To není, věru, úplně moc. Když
se podíváte, kde v našem zdravotnictví
šetříme, dospějete k názoru, že zejména
na lidském kapitálu. Cítíme enormní tlak
hlavně na zdravotní sestry, kterých nám
začíná ve zdravotnictví ubývat. A na lékaře, kteří jsou velmi často přetíženi v nemocnicích, i množstvím přesčasů. Pokud
to takhle půjde dál a nebudeme dělat

rychlé efektivní kroky, můžeme mít velmi
brzy zdravotnictví, které bude mít opravené nemocnice, v nich drahou techniku,
ale ne lidi, kteří by byli schopni pacientům pomoci,“ je přesvědčen premiér.
„Požádal jsem ministra zdravotnictví,
aby připravil určité změny, které se teď
realizují. Proto předpokládáme, že příští
rok by mohlo jít do zdravotnictví navíc
zhruba 11 miliard korun oproti letošnímu roku. Rádi bychom, aby významná
část z navýšení, zhruba 7 miliard korun,
šla na zvýšení platů sester a lékařů. Ale
nemůže to být jediný krok. Určitě jednou
z klíčových priorit ve zdravotnictví by
měla být reforma vzdělávání sester i lékařů, podpora lepší spolupráce s lékařskými fakultami a středními zdravotnickými
školami,“ řekl Mgr. Bohuslav Sobotka.
„Otázka platů je v Ústeckém kraji ještě
tíživější, než v ostatních regionech, kvůli
konkurenci blízkého Německa. Podařilo
se probojovat – a nebylo to úplně jednoduché – zajištění finančních zdrojů
na desetiprocentní navýšení pro zdravotníky od 1. 1. 2017. Rádi bychom v něm
pokračovali i v dalších letech, aby lékaři
a sestry měli výraznější signál, že to má
smysl,“ uvedl MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.
„Bavili jsme se i o možnosti, aby část
atestací probíhala v krajských nemocnicích. Pokud se všechna opatření podaří,
efekt očekávejme za deset let, nikoliv ze
dne na den. To si musíme říct a pak hledat ad hoc řešení, jak se kde dá pomoci
a využít možnosti, které máme,“ dodal
ministr zdravotnictví.
„V Ústeckém kraji by mohlo z personálních opatření připadat v úvahu rozšíření
účasti v pregraduální výchově na našich
pracovištích. Jsme na to připraveni a určitá jednání s lékařskými fakultami v minulosti už proběhla,“ připomněl MUDr. Jiří
Mrázek, MHA, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
Pokračování na str. 6
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Nemocnice Chomutov

Sesterská péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
SESTRA MUSÍ BÝT VSTŘÍCNÁ A EMPATICKÁ
Jsem sestra, a když si položím otázku, co veřejnost a společnost
od nás sester očekává a co na práci sester nejvíce oceňuje, musím
si zároveň odpovědět. Veřejnost, která se ocitá v roli pacienta, si
od nás zdravotnických pracovníků, tedy nejen sester, žádá – účast,
vstřícnost, velkou dávku empatie, citlivý přístup, ochotu podat pomocnou ruku, a to vše vždy s pokorou a úsměvem na tváři.
Veřejnost nehodnotí, jaké kvalifikační
předpoklady má ten či onen zdravotnický
pracovník. Toto je přeci samozřejmostí.
Veřejnost a nemocní předpokládají náš
vysoký etický a morální kredit, bezúhonnost a odbornou erudici. O dalších rolích
zdravotníků též nemůže být pochyb. Musí
umět dobře naslouchat a předat informace o potřebách pacientů, musí být zároveň i dobrým psychologem. Umět přesně
reprodukovat a zprostředkovat informace lékaři. Sloveso „pečovat“ a podstatné
jméno „péče“ máme jaksi zakódovány
a ve svém programu všechny, které jsme
si toto povolání vybraly.
Legislativa je neúprosná, a tak v době,
kdy je vzdělávací systém vůči sestrám
a dalším zdravotnickým pracovníkům
čím dál tím méně vstřícný, si každá nemocnice váží personálu, který je plnohodnotně kvalifikován, se všemi atributy, které legislativa vyžaduje. Chce se mi
sdělit, že nejen to. Nadšení, entuziasmus, chuť do práce a radost z ní – je pak
třešnička na dortu, která dělá z nás sester bytosti, které snad mají elán a energii na rozdávání. V každé profesi, kde
pracujete s lidmi, je nebezpečí, že trable
a způsob našich životů se odrazí i v konání a jednání s nimi. Špatný prospěch
dítěte, hádka s partnerem, vytopený byt
a starosti by neměly ovlivnit naši práci
s nemocným. Lehce se řekne, hůře plní.
Zavřít pomyslná vrátka a usmívat se jde
jen obtížně. Svým sestrám říkám, aby se
pokusily překlenout ten čas a myšlenky
věnovaly své práci.
Mnohdy se totiž urgentní nepohoda s odstupem času jeví méně zásadní a méně
významná. Práce ji překlene. Člověk v nemoci si není jistý sám sebou, chce být
uzdraven a ubezpečen, že jeho nemoc
bude pokořena. Profesionální přístup,
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Mgr. Anna-Marie Malá
dobré slovo a účast s nemocným jsou
spolu s lékaři, drahými přístroji, novými technologiemi, zdravotní technikou
a prostředky i novými postupy a metodami nezbytnými pomocníky na cestě
k uzdravení.
Na práci zdravotnického personálu jsou
kladeny vysoké nároky kvalifikační, s povinností celoživotního vzdělávání. Má
profesní i životní zkušenost je ověřena
léty praxe. Jsou zdravotničtí pracovníci, kteří se chtějí dozvědět něco nového
o oboru, ve kterém pracují, jsou aktivní
a akční, nejsou vůči novinkám imunní
a jsou naopak jejich prosazovateli. Jsou
kreativní, chtějí se učit a celoživotně se
vzdělávat. Činili, činí a činit budou i nadále, aniž by jim to legislativa ukládala,

navzdory společenskému klimatu, náladám… Prostě chtějí a mají zájem. A takových si ve svých řadách velmi považuji
a ráda je uvítám.
A v jaké nemocnici vás ráda uvítám?
Nemocnice Chomutov, o. z., je v páteřní
síti pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s.,
nejdále vzdálena od centra – excelentní
ústecké Masarykovy nemocnice. To, že
lékaři spolupracují multioborově a týmově, je nasnadě. Ovšem i zdravotníci nelékaři si předávají zkušenosti, informují se
o novinkách, konzultují a předávají si názory i nápady, diskutují napříč nemocnicemi. Velký význam krom základních oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., mají
oddělení specializovaná a ambulance.
Jaká? To lze dnes snadno najít na webovém portále. Pro prestiž naší nemocnice
mají stěžejní význam i detašovaná pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., Komplexní onkologické
centrum a oddělení nukleární medicíny, které svými technologiemi, postupy,
vybavením a metodami mohou plně reprezentovat rozvoj medicíny 21. století
v diagnostické i léčebné části. Naučit
a zacvičit se na nových modalitách předpokládá erudovaný a schopný zdravotnický personál – registrované radioasistenty, všeobecné sestry s registrací a se
schopností učit se novému.
Uvítat takové pracovníky mezi námi by se
líbilo i RDG oddělení s mamoscreeningovým pracovištěm, přidalo by se k tomu
i rehabilitační oddělení s návazností
na iktové centrum neurologického oddělení s potřebou fyzioterapeutů a ergoterapeutů, dále pak intenzivní péče s požadavkem na sestry pro intenzivní péči,
perioperační sestry pro operační sály
a další sestry specialistky. Těch všech je
zapotřebí, protože musíme myslet na budoucnost. A protože vím, že průměrný
věk našich zdravotníků je 48 let, říkám –
musíme se připravit.
To, jak je Nemocnice Chomutov, o. z., posuzována, a jak si stojí ve srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními v rámci ČR,
nám sděluje každoročně výstup z ankety

možnost otevřeně si popovídat, protože
při běžné týmové práci na to není čas.

z jednotlivých oddělení nemocnice se
s úspěchem a zájmem pořádá již tradičně koncem roku. Oborová rivalita nejde
sice stranou, ale vítězí sportovní nadšení
a soupeření.
Abych uzavřela své vyznání a projev
na téma Zdravotníci neboli sesterská
péče v Nemocnici Chomutov, o. z., vzdávám čest takovým sestrám a zdravotnickým pracovníkům, kteří svou vstřícností
a péčí pacienta přijímají a věnují mu
zaslouženou pozornost. Pro začátek
bude stačit, když nemocnému půjdeme
v ústrety s dotazem – co pro něho můžeme udělat… je to maličkost, ale hodnota prvého dojmu je nevyčíslitelná. Opět
opomíjím erudici, kvalifikaci, a to záměrně, protože je základním předpokladem. Do budoucna bych přála nám všem
sestrám, zdravotníkům, lépe uchopený
vzdělávací systém a naši profesi více
pochopenou společností. S tím souvisí
i přání vyššího celospolečenského kreditu a ocenění a vše, co k takovému uznání
patří. Tedy i ono adekvátní objektivní finanční ohodnocení naší práce.

Sport je k tomuto účelu velmi vhodným
prostředkem. A tak každoroční soutěžní
bowlingové klání mezi týmy sestavenými

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

Sportovní vyžití
HCI (HealthCare Institute o.p.s.) – Nejlepší nemocnice, kde žádáme naše hospitalizované pacienty, aby se vyjádřili, co
se jim u nás líbí a co se jim nelíbí vůbec.
Problém nemají s komunikací, informovaností, novými přístroji. Problém vidí
v nemocničním prostředí. Nemocniční
prostory se sice udržují, ale jsou zastaralé. Krůček po krůčku se adaptují prostory
v historických budovách, aby prostředí
bylo hodno této doby a splňovalo nároky pacientů. Zvelebování těchto prostor
je běh na dlouhou trať. I přesto všechno
se opakovaně umísťujeme v rámci tohoto benchmarkingu na předních místech
v rámci Ústeckého kraje, v roce 2015
jsme získali 3. místo.
O to, aby naši zdravotníci byli profesionály a aby syndrom vyhoření nenapáchal
v řadách zdravotníků škody, je potřeba
se spolu s psychology snažit o pořádání tréninků, interaktivních přednášek
a workshopů. Nejen to, mimopracovní aktivity lidí, kteří spolu tráví mnoho
pracovního času, je třeba občas trochu
odlehčit. Uvolnit atmosféru a dát jim
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Návštěva předsedy vlády Bohuslava Sobotky

a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka
Krajská zdravotní, a. s.

(pokračování ze str. 3)

Po ústecké Masarykově nemocnici provedl premiéra
Mgr. Bohuslava Sobotku a ministra zdravotnictví
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ředitel zdravotní péče
MUDr. Josef Liehne

Oba představitelé vlády v knihovně Vzdělávacího institutu
Krajské zdravotní, a. s., pohovořili s managementem
nemocnic Ústeckého kraje a s přednosty jednotlivých klinik

„K řešení problému nedostatku zdravotních sester v regionu by přispěla i možnost absolvování sesterského specializačního
vzdělávání přímo v našem vzdělávacím institutu. Máme dostatek personálních, prostorových i technických kapacit k uskutečnění
tohoto záměru,“ navrhl ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne.
„Je potřeba, aby naše zdravotnictví bylo nadále atraktivní a rozvíjelo se. Kromě centra robotické chirurgie máme v Krajské zdravotní, dominantně v Ústí nad Labem, ale i v ostatních nemocnicích, mezi které patří Děčín, Teplice, Most a Chomutov, další vysoce
specializovaná centra. V regionu ale silně pociťujeme absenci komplexního kardiovaskulárního centra. Kardiochirurgická operativa je tak jednou z výzev pro tento region, který s přihlédnutím ke spádovým oblastem přilehlých krajů Karlovarského a Libereckého představuje oblast jednoho milionu obyvatel,“ zdůraznil MUDr. Jiří Mrázek, MHA.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů a Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,
si prohlédl zrekonstruovaný onkologický pavilon ústecké
Masarykovy nemocnice V Podhájí

6

www.kzcr.eu

Nechyběla ani prohlídka zrekonstruovaných prostor
onkologického pavilonu a nového lineárního urychlovače

Jaké to je operovat na nejmodernějším robotickém systému da Vinci Xi si na tréninkové konzoli vyzkoušel
ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Dvanáctý ročník mezioborové odborné konference „Interlab 2016“

Masarykova nemocnice

Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., uspořádalo ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s.,
ve středu 8. června již 12. ročník tradiční regionální mezioborové konference pro
pracovníky klinických laboratoří „Interlab 2016“. V programu konference zazněly nejen přednášky z laboratorních oborů, ale také příspěvky prezentující zkušenosti jednotlivých oddělení spolupracujících s klinickými laboratořemi. Akce se konala pod
záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy.
„Konference Interlab má v ústecké Masarykově nemocnici tradici. Odhaluje prostředí vysoce odborné oblasti, bez níž si
současnou moderní vyspělou medicínu
nelze představit,“ uvedl MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek pro řízení zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s.
Úvod programu konference „Interlab
2016“ se zaměřil na onemocnění virovou
hepatitidou typu E, její diagnostiku a léčbu. Další témata obsahovala například
zkušenosti se stanovením léků a jejich
využití v klinické praxi. Odpolední blok
byl věnovaný problematice jednotlivých
kroků zpracování vzorku v laboratoři

z pohledu laboratoře, ale i z pohledu klinika-lékaře (Emergency vs. laboratoř).
Akci navštívilo více než sto dvacet účastníků, laboratorních pracovníků, lékařů
a zdravotníků nejen z ústecké Masarykovy nemocnice. „Byli jsme potěšeni velkým zájmem a účastí na této konferenci. Prezentovaná témata byla přínosem
pro všechny přítomné. Všichni účastníci
i sponzoři byli potěšeni kvalitou příspěvků a při odchodu se těšili na další ročník.“
zhodnotila „Interlab 2016“ Ing. Pavla
Eliášová, vedoucí Oddělení klinické biochemie ústecké Masarykovy nemocnice,
která byla odborným garantem akce.

Ing. Pavla Eliášová, odborná garantka
konference „Interlab 2016“
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Nemocnice Chomutov

Modernizace prostor konvenční nukleární medicíny
Modernizované prostory konvenční nukleární medicíny včetně laboratoře pro přípravu radiofarmak v Nemocnici Chomutov, o. z., představila 2. června Krajská
zdravotní, a. s. Podobně zmodernizovala prostory konvenční nukleární medicíny
a laboratoře pro přípravu radiofarmak na svém druhém pracovišti – v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí, jejichž prezentace se uskutečnila na začátku května.

Nová ředírna radiofarmak
Krajská zdravotní, a. s., zajistila pro
modernizaci chomutovského oddělení
nukleární medicíny značné prostředky. Nákup přístroje Hybridní systém
SPECT/CT za 13 847 240 Kč byl podpořen
ve výši 85 % z Regionálního operačního
programu Severozápad, konkrétně z projektu Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a. s. Ke spoluúčasti ve výši 15 % bylo využito navýšení
základního jmění Krajské zdravotní, a. s.,
Ústeckým krajem, jediným akcionářem
společnosti.
V souvislosti s pořízením přístroje proběhly úpravy nejen potřebných prostor,
ale také souvisejících čekáren, komunikačních a dalších obslužných prostor,
vše za 6,43 milionu Kč, z vlastních zdrojů
Krajské zdravotní, a. s. Úpravy byly dokončeny v březnu 2015 a jejich realizace
trvala čtyři měsíce.
Zcela z prostředků Krajské zdravotní, a. s., konkrétně za 2,86 milionu Kč,
byla vybudována laboratoř pro přípravu
radiofarmak. Vybavení této laboratoře

za 2 miliony Kč nakoupila Krajská zdravotní, a. s., rovněž z vlastních zdrojů.
„Pacienti a další návštěvníci oddělení
oceňují, k jaké proměně zde došlo. Jejich
reakce jsou nejlepším důkazem toho,

že rozhodnutí představenstva přistoupit k rekonstrukci bylo správné. Celkové
investice do nukleární medicíny chomutovské nemocnice přesáhly 25 milionů
korun včetně DPH,“ uvedl Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Tím ovšem pro další měsíce
proměny v nemocnici nekončí. Dalším
významným počinem bude vybudování
zcela nového, moderního stravovacího
provozu v prostorách bývalé gynekologie.
Termín ukončení investiční akce s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky
bezmála 60 milionů Kč včetně DPH, která
je nyní ve fázi výběrového řízení, je v roce
2017,“ informoval Ing. Jiří Novák.
„Ukazuje se, že síť krajských nemocnic umožňuje přiblížit pacientům i úzce
specializovaná oddělení, jako tomu je
v případě nukleární medicíny. Jsem proto
rád, že po pracovišti ústecké Masarykovy
nemocnice V Podhájí můžeme představit
i zmodernizované oddělení v chomutovské nemocnici. Jako spádové slouží i pro
část obyvatel sousedního Karlovarského
kraje. Modernizované prostory oddělení
nukleární medicíny v Chomutově a Ústí
nad Labem jsou svým současným vybavením špičkovým pracovištěm, laboratoře pro přípravu radiofarmak se svou
úrovní v rámci České republiky řadí hned

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (vpravo)
a generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala
za ty, které otevřel jako první v Česku Masarykův onkologický ústav v Brně,“ řekl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
Zmodernizovanými
prostory
hosty
provedl MUDr. Aleš Chodacki, primář
Oddělení nukleární medicíny Krajské

zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z. Vysvětlil, proč bylo
potřeba modernizovat. „Z pohledu diagnostického procesu se zlepšila kvalita
vyšetření, šíře diagnostických možností, komfort pacienta a odpadlo jedno
vyšetření a jeden případný další pobyt

ve zdravotnickém zařízení. Pokud se totiž
ukáže, že pacienta je nutné dovyšetřit,
provádí se to rovnou na našem oddělení a nemusí navštívit ještě svého lékaře,
nechat si vypsat žádanku, objednat se
a dojít na další vyšetření. To je obrovská
výhoda. Z pohledu pacienta máme daleko větší množství materiálu k hodnocení,
množství informací, abychom se mohli
dostat k co nejpřesnějšímu vyšetření
pacientovy choroby. Zároveň přestavba
přinesla pacientům celkový komfort, protože zde nebyly čekárny, které jsou nyní
oddělené a samo prostředí je nejen pro
návštěvníky, ale i zaměstnance, výrazně
příjemnější.“ MUDr. Aleš Chodacki připomněl, že oddělení nukleární medicíny
vzniklo v chomutovské nemocnici právě
před třiceti lety.
Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí
izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické
radiologie, která je založena na anatomii,
nukleární medicína umožňuje získávat
informace nejen anatomické, ale hlavně
o orgánových funkcích či metabolizmu.
Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou
prostory s deklarovanou třídou čistoty, v nichž se připravují léčivé přípravky
pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných
na oddělení.
Mgr. Ivo Chrástecký
tiskový referent

Krajská zdravotní, a.s.,Vás zve na
PREZENTACI DOKONČENÍ DRUHÉ ČÁSTI MODERNIZACE KONVENČNÍ NUKLEÁRNÍ
EÁRNÍ MEDI
MEDICÍNY
VČETNĚ PŘÍSTROJE PET/CT
pondělí 11. července 2016 od 10.00 hodin
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Oddělení nukleární medicíny, pracoviště V Podhájí
Program:

Prezentace nových prostor

10.00 hodin

prezentace nukleární medicíny v Ústí nad Labem

10.15 hodin
11.00 hodin

prohlídka zrekonstruovaných prostor a přístroje PET/CT
občerstvení, ukončení akce

(zasedací místnost v přízemí)

Kontakt:
Organizační a tiskové oddělení,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu
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Masarykova nemocnice

Ocenění lékařů a sester za vědu a výzkum za rok 2015
V prostorách konferenčního sálu Clarion Congress Hotelu v Ústí nad
Labem uspořádala ve středu 25. května Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., již šestý ročník Výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., spojené s předáním ocenění za nejlepší
výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2015 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z ústecké Masarykovy nemocnice. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí
převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
RSDr. Stanislav Rybák (vlevo)
Ceny předali oceněným lékařům a sestrám Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr
Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., ředitel zdravotní péče ústecké
Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní
sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.
V úvodu všechny účastníky „Výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“ přivítal předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák. „Oceňuji úroveň a rozsah
vědecké a publikační činnosti v ústecké
Masarykově nemocnici. Velmi si cením
toho, že zkušení lékaři již dlouhodobě
vytvářejí prostor a napomáhají mladým
kolegyním, kolegům k jejich zapojení
do oblasti vědy a výzkumu ve zdravotnictví. Současně je velmi pozitivní i zapojení
zdravotních sester a dalších odborníků
do této činnosti,“ řekl Ing. Jiří Novák.
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„Věřím, že výsledky vědecké práce pomohou tvůrcům v jejich další praktické
odborné činnosti a mediální dopad publikací lékařů pomůže přilákat do celé
Krajské zdravotní více kapacit a jejich
nových kolegů. Na vlastní oči tak uvidí,
že vzdělávání na takovéto vysoké úrovni
může probíhat i mimo pražské fakultní
nemocnice,“ dodal Ing. Petr Fiala.
Výroční konferencí provázel ředitel
zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne. „Dnešní
konference opět ukázala obrovský potenciál výzkumné a vědecké činnosti ústecké Masarykovy nemocnice. Děkuji všem,
kteří se podíleli na šíření jejího dobrého
jména a tím celé Krajské zdravotní,“ řekl
MUDr. Josef Liehne.
V kategorii „Vědecké a odborné aktivity
oddělení“ se na prvním místě umístila
neurologická klinika. Ocenění z rukou
předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka převzal
přednosta kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který je zároveň předsedou
Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.

Ceny oceněným lékařům předal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák (uprostřed)
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., uvedl, že vedle Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem obnovila
předloni Krajská zdravotní vědeckou činnost také v ostatních nemocnicích, tedy
v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Druhou příčku obsadila klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Třetí skončila dětská klinika.
V kategorii „Republiková prvenství“
diplomy získali: MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka oční kliniky,

kliniky, MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH,
z
gastroenterologického
oddělení
a MUDr. Martin Čegan, primář patologického oddělení. Předávajícím ocenění
byl ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Josef Liehne.

Poděkování za dlouholetou práci získala z rukou MUDr. Josefa Liehneho, ředitele
zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice, nemocniční fotografka Ludmila
Pletichová
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z neurochirurgické kliniky, MUDr. Ivan Humhej, také z neurochirurgické kliniky, přednosta kliniky
anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny prof. MUDr. Vladimír Černý,
Ph.D., FCCM a dále prof. MUDr. Martin
Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické
kliniky a MUDr. Jiří Stehlík, primář gastroenterologického oddělení. Cenu oceněným lékařům předal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav
Rybák a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., který se podílel na předávání cen
ve všech následujících kategoriích.
Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské
zdravotní, a. s., získali: prof. MUDr. Pavel
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta
kardiologické kliniky, prim. MUDr. Martin Sauer, primář chirurgického oddělení, MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta
kliniky urologie a robotické chirurgie,
MUDr. Karel Sláma, primář otorinolaryngologického oddělení, MUDr. Jana Táborská, primářka protetického oddělení
a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky.
Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková

Poslední kategorie, ve které byly uděleny ceny při příležitosti „Vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem“, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly Pavlína Hrušková,
Mgr. Bc. Michaela Rothová a Pavlína Cibulková, všechny tři z oddělení dětské
chirurgie, Lucie Lippertová a Petra Navrátilová z neurochirurgické kliniky, Lucie
Lippertová a Bc. Monika Tesařová, také
z neurochirurgické kliniky, Bc. Svatava

Na závěr konference vystoupili s ukázkami z muzikálu Mamma Mia Jitka Asterová,
Bořek Slezáček, Michal Foret a Olga Lounová
činnost“ si ocenění odnesli: přednosta
kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karel
Edelmann, Ph.D., MUDr. Petr Obruba
z kliniky úrazové chirurgie, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., a MUDr. Petra Meluzinová, také z kliniky úrazové chirurgie,
Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení lékařské
genetiky, Mgr. Olga Mučicová, hlavní farmaceut Odboru nemocničních lékáren
a zdravotnického zásobování KZ, a. s.,
PharmDr. Lucie Hromádková, Ph.D., z oddělení lékáren v Ústí nad Labem,
MUDr. Michal Orlický z neurochirurgické

Nováková z chirurgického oddělení a Natálie Šubecová a Iva Rejtharová, obě
z oddělení centrálních operačních sálů.
Ceny předávala Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy
nemocnice.
V závěru Výroční vědecké konference
ústecké Masarykovy nemocnice zhlédli
účastníci ukázky z muzikálu Mamma Mia
v podání Jitky Asterové, Bořka Slezáčka,
Michala Foreta a Olgy Lounové.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Chodba k radiodiagnostickému oddělení svítí novotou

Nemocnice Teplice

Zhruba 200 000 Kč z prostředků na údržbu a chodba v technickém suterénu teplické nemocnice se změnila téměř k nepoznání. Zatím v části, kam chodí pacienti na vyšetření CT a magnetickou rezonanci.

Mladí lékaři a sestry nastoupí do Krajské zdravotní
Krajská zdravotní, a. s.
Dvacet šest lékařů, šest zdravotních sester a jeden farmaceutický laborant, kteří pobírali stipendium ze Stipendijního programu
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., a úspěšně letos ukončili studium, začnou v nejbližší době pracovat v nemocnicích
Krajské zdravotní, a. s. Konkrétní oddělení, na kterém budou působit, si pak volí v závislosti na výběru oboru specializace, akreditovaných vzdělávacích programech, osobní situaci a personálních potřebách jednotlivých nemocnic.
Vlastní stipendijní program je jednou z aktivit, kterou se Krajská zdravotní, a. s., snaží získat nové zaměstnance. V současné době Stipendijního
programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., využívá 71 studentů.
Kromě stipendia od Krajské zdravotní mohou studenti využít i podpory
ze stipendijního programu Ústeckého kraje. V uplynulém akademickém
roce se pravidla pro poskytování stipendií dočkala zásadních úprav. Studenti mohli stipendia čerpat souběžně a spojením obou stipendií tak
měli zajištěnou zajímavou finanční částku, která jim zásadně pomohla
při úhradě nákladů na jejich studium. V rámci Stipendijního programu
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., činila částka 7 000 Kč a ve spojení se stipendiem od Ústeckého kraje v hodnotě 5 000 Kč celkový finanční příspěvek dosáhl 12 000 Kč měsíčně.
S vyhlášením stipendijního programu počítá Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., i pro příští akademický rok.

Spojovací chodba
„Co bylo k proměně potřeba? Opravit malbu, položit nové
lino, instalovat nové podhledy, vyměnit dveře a okovat
je antikorozním plechem. Pracovalo se od ledna hlavně
o víkendech, kdy je v nemocnici menší provoz. Jde totiž
o hodně frekventovanou spojnici v nemocnici,“ říká Roman Šebek, vedoucí Oddělení správy a údržby nemovitostí Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Příjem na vyšetření na magnetické rezonanci

redakce Infolistů

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

V teplické nemocnici se učí vyšetřovat pomocí endosonografie

Nemocnice Teplice

V roce 2015 získala teplická nemocnice z projektu „Doplnění a obnova
zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť
Krajské zdravotní, a. s.“, který byl podpořen Regionálním operačním
programem Severozápad, nové přístroje pro interní oddělení II zaměřené na gastroenterologii a hepatologii. Z uvolněných prostředků došlo k pořízení endosonografické sestavy čítající endoskopickou věž,
ultrazvukový systém a dva kusy endosonografických videogastroskopů – s lineární a radiální sondou. Dále byla pořízena druhá endoskopická věž včetně videokolonoskopu a videogastroskopu. Kupní cena
včetně DPH přesáhla 10 milionů korun, poskytnutá dotace činila 85 %,
tedy více než 8,5 milionu korun.

Mgr. Alena Boková
se stala hlavní sestrou.

Nemocnice Most, o. z.
Mgr. Šárka Gregušová
se stala vrchní sestrou
otorinolaryngologického
oddělení.

od 16. 6. 2016

Nemocnice Most, o. z.

Nemocnice Most, o. z.

od 16. 6. 2016

od 1. 6. 2016
Nová endosonografie

od 1. 6. 2016

„Nejvíce je sestava využívána k vyšetření onemocnění slinivky. Vyšetření umožňuje podrobnou diagnostiku zánětů a nádorů, dalších cystických lézí slinivky, onemocnění jater, žlučových cest, lézí žaludku a jícnu. Výhodou tohoto vyšetření je, že se mohou tenkou jehlou odebírat
vzorky, které se dále posílají na cytologické či histologické vyšetření
a výsledek může určit další postup léčby pacienta – zda se jedná o benigní nebo maligní nádorové onemocnění. Od začátku roku spolupracujeme s doc. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., z pražského IKEMu,“ říká
primář Interního oddělení II Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Ladislav Hadraba. Docent Martínek v Teplicích připravuje zdejší specialisty k získání certifikace pro vyšetření tímto přístrojem.

Personální změny v KZ, a. s.

Nemocnice Chomutov, o. z.

Bc. Jaroslava Skoková, DiS.,
se stala vrchní sestrou
oddělení centrálního příjmu.

Jana Mixová
se stala vrchní sestrou
oddělení nukleární medicíny.

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Nemocnice Děčín

Péče o pacienty v mamologické poradně z pohledu sestry
V mamologické poradně v ordinaci MUDr. Elišky Vítové pracuji od r. 2012. Provádíme
zde periodické preventivní vyšetření žen a diagnostiku – záchyt prekanceróz, benigních a maligních onemocnění ženského a mužského prsu.

Jindřiška Ratajová
Do poradny je nutno se předem objednat. Pacienti nepotřebují doporučení
praktického lékaře. Přichází z vlastního
rozhodnutí – ženy nad 45 let, pozitivní
rodinná anamnéza – nebo jsou posíláni od praktického lékaře, gynekologa či
rentgenologa.
ORDINAČNÍ HODINY
pondělí		
9–14 hod. MUDr. Eliška Vítová
sestra Jindřiška Ratajová
čtvrtek
8–10 hod.

MUDr. Želmíra Kalixová
Lechtýnská

10–13 hod. 	 MUDr. Andrea Zelená
sestra Radka Švarcová
PREVENCE
K periodickým prohlídkám jsou ženy zvány standardně 1x ročně. Lékařka ženu
vyšetří a v odstupu dvou let doporučí
mamografické vyšetření, v mezidobí sonografické vyšetření prsů.
V případě potíží přichází pacientka
po předchozí telefonické domluvě ihned.
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Je odeslána k diagnostické mamografii
a případně k odběru bioptického materiálu pod sonografickou kontrolou.
Podle výsledků histologie, které máme
cca do tří týdnů, lékařka navrhuje další
postup. Pokud byly odeslány z mamografického pracoviště, jsou již známy i výsledky histologického a imunohistochemického vyšetření.
INDIKACE K VÝKONŮM
Benigní útvary jako např. cysty, fibroadenomy, u mužů i gynekomastie (1) a podobně se odstraňují na našem operačním sále v celkové anestezii.
Pacientům
vystavíme
dokumentaci k hospitalizaci – písemné souhlasy
s výkonem, anestezií, anesteziologický
dotazník a lékařskou zprávu s doporučením. V NIS objednáme předoperační
anesteziologické vyšetření a termín sepsání příjmové dokumentace. Cestou
praktického lékaře si pacienti zajistí
předoperační interní vyšetření, následně
absolvují anesteziologickou prohlídku
a příjmové vyšetření. V den operace nastoupí na oddělení.

Maligní nádory se musí odstranit radikálně včetně zasažených podpažních
uzlin. Před operací pacienty řádně poučíme. Velmi důležitý je empatický přístup
sestry při objednávání hospitalizace. Pacienti jsou ve stresu, je nutno je uklidnit,
všechno řádně a klidně vysvětlit, velmi
často i opakovaně. Postup předoperačního vyšetření je stejný, pouze se ještě
k výkonu pro maligní diagnózu vyšetřují
tumor-markery – karcinoembrionální antigen (CEA) a CA 15-3 v séru.
Dnes se již, pokud je to možné, před odstraněním celého prsu – ablací (2) dává
přednost částečnému odstranění – parciální mastektomii (3). V Nemocnici Děčín se parciální mastektomie provádějí
od r. 1993. Zásluhu na tom má MUDr. Vítová, která zde tento způsob operace zavedla. Od března 2014 pacientky indikované k operacím prsů pro onkologickou
diagnózu posíláme na Oddělení nukleární medicíny v MNUL na tzv. značení sentinelové uzliny (4). Vyšetření absolvují den
před operací. Označená uzlina se následně perioperačně (5) histologicky vyšetří
na našem patologicko-anatomickém oddělení a pokud je bez nálezu, neprovádí
se odstranění – exenterace (6) ostatních
axilárních uzlin, což je směrem k pacientkám šetrné a předchází se tím pooperačnímu lymfedému (7) horní končetiny.
Pokud nádor není jasně hmatný, je potřeba jej ještě ráno před operací označit.
Rentgenolog zavede pod UZ kontrolou
do místa nádoru dutou jehlu s lokalizačním drátkem. Po vynětí jehly drátek zůstává v prsní tkáni a na konci se rozevře
v tzv. kotvičku. Konec drátku vyčnívá ven
a slouží operatérovi k orientaci při lokalizaci tumoru.
K operacím prsů je v naší nemocnici
vyhrazeno úterý, operační skupinu tvoří MUDr. Eliška Vítová a MUDr. Andrea
Zelená.
POOPERAČNÍ PÉČE
Liší se vzhledem k výkonu. Po
zi nezhoubného nádoru přijde
entka na kontrolu za týden od
nu, cca za 10 dnů se odstraní

excipacivýkostehy

a následuje poučení – péče o operační
ránu. Po odstranění maligního nádoru
a po zhojení operační rány pacientku
vybavíme kompletní dokumentací (operační protokol, výsledky histologického
vyšetření resekátů včetně imunohistochemického vyšetření, výsledky sonografického vyšetření jater a rtg. plic, propouštěcí zpráva, lékařské doporučení).
Dále pacientku edukujeme o prevenci
lymfedému horní končetiny vč. návodu
na cvičení – ten je i v přehledné grafické
podobě. S touto dokumentací se odesílá
na specializované onkologické pracoviště, zpravidla na Onkologické oddělení
MNUL – V Podhájí. Tam se podrobuje
péči tzv. „šité na míru“. Lékař má možnost podle druhu nádoru naordinovat
chemoterapii, radioterapii nebo adjuvantní hormonoterapii. Dle druhu nádoru je možná kombinace různých metod.
Hormonoterapii podstupuje pacientka
nejméně 5 let.
Dále pacientku objednáme na scintigrafické vyšetření skeletu do MNUL – V Podhájí na oddělení nukleární medicíny. Tímto vyšetřením se diagnostikuje případný
metastatický proces na kostech.
Po onkologické léčbě je pacientka převedena zpět do naší poradny, kde je doživotně sledována. Do poradny přichází
zpravidla jednou za 1/2 roku. 1x ročně
ji odesíláme na mamografické a sonografické vyšetření prsů, rtg. plic a sonografické vyšetření břicha. Předepisujeme
také pomůcky – dočasné pooperační
a definitivní prsní náhrady tzv. epitézy.
V případě rozvinutí pooperačního lymfedému horní končetiny vystavujeme
poukaz na rehabilitaci (manuální lymfodrenáž a sekvenční tlakovou drenáž přístrojem Lymfoven) a na kompresní rukáv.
V pravidelných intervalech také sledujeme hodnoty onkomarkerů CEA a CA 15-3
v krevním séru.
STATISTIKA
V r. 2015 bylo v naší poradně provedeno
2 283 klinických vyšetření, kontrol, převazů a konzultací, z toho 66 x u mužů.

Celkem bylo odoperováno v souvislosti
s onemocněním prsů 53 žen a 2 muži,
z toho pro maligní tumor (viz tabulky):
2015 – Výkony pro maligní diagnózu
Název výkonu

Počet
výkonů

Ablace (odstranění prsu)
+ následná po mastektomii

12
2

Parciální mastektomie
(odstranění části mléčné
žlázy)

29

Extirpace (8)
sentinelové uzliny

40

»» ZDRAVÍ JE NAŠE PRÁVO
»» PÉČE O ZDRAVÍ JE NAŠE
POVINNOST K SOBĚ
»» PREVENCE JE STEJNĚ
DŮLEŽITÁ JAKO LÉČBA
»» CO JEDNOU ZANEDBÁME,
UŽ NEVRÁTÍME
»» TĚLO MÁME NA CELÝ ŽIVOT
POUZE JEDNO

Exenterace axilly
– následná

2

Metastáza v jizvě

1

Extrakce axil. uzlin pro meta

1

Excize mlékovodu z centr.
krajiny

1

zubů. Mělo by být proto zcela normální, že ženy si zdraví svých prsů hlídají.
Od 45 let je doporučeno v periodě dvou
let mamografické sledování. Vyšetření
hradí zdravotní pojišťovny, takže záleží
pouze na ochotě každé ženy, zda a jak se
chce o své zdraví starat.

2015 – Odstranění benigních útvarů

Jindřiška Ratajová
Chirurgické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Diagnóza

Počet
výkonů

Gynekomastie

2

Fibroadenom

8

2015 – Souhrn
Celkem všechny operace

58

Z toho maligní

48

Reoperace

6

Karcinom prsu je v ČR nejčastější nádorové onemocnění u žen. Zpravidla bývá
diagnostikován mezi 50–70 lety. Nebezpečí výskytu je již od 40. roku věku, nevyhýbá se ale ani mladším pacientkám.
Každý rok je diagnostikováno asi 6 000
nových případů, přičemž 2 000 žen na rakovinu prsu umírá.
Rané stadium je bezpříznakové, v 5–10 %
je onemocnění dědičné. Z těchto i dalších důvodů je prevence velmi důležitá.
Každá žena má možnost si prsy sama
vyšetřit. Samovyšetření prsu by pro ženy
mělo být tak běžné jako například čistění

SLOVNÍČEK:
(1) gynekomastie = jednostranné nebo
oboustranné zvětšení prsní žlázy
u muže
(2) ablace mammy = snesení prsu (chirurgické odstranění)
(3) parciální mastektomie = zákrok,
ve kterém jde o vyjmutí samotného
nádoru spolu s okolní tkání a prs
zůstává zachován
(4) sentinelová uzlina = první spádová
uzlina daného orgánu
(5) perioperačně = v průběhu operace
(6) exenterace axilly = vynětí lymfatických uzlin (lymfadenektomie)
z axilly (podpažní jamky), v naprosté
většině se provádí současně s operací nádoru prsu
(7) lymfedém = chronický otok vznikající hromaděním mízy v důsledku
jejího nedostatečného odvádění
mízními (lymfatickými) cévami
po odstranění mízních uzlin
(8) excize, extirpace = chirurgické
oddělení, odstranění nebo vyjmutí
tkáně
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Nemocnice Most

Dobrovolnictví v nemocnici
Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti i všech náboženství. Historie organizované dobročinnosti sahá do období raného středověku.
Její počátky jsou spjaty s církví, institucí, která má starost o blaho jiných zakotvenou
ve svém poslání. Byly zakládány církevní řády a náboženská bratrstva, která se vedle
duchovní péče věnovaly i charitativní činnosti. Při mnohých klášterech vznikaly špitály
a útulky.
Období husitské revoluce a husitských
válek oslabilo monopolní postavení církve a posílilo vliv městského stavu. Tím
byl dán impuls k postupnému zesvětštění
dobročinných aktivit.
Po roce 1620 bylo dominantní postavení
církve obnoveno, ale z oblasti organizované dobročinnosti ji postupně vytlačoval
stát.
V období osvícenského absolutismu,
za vlády Josefa II., bylo mnoho klášterů
a mnišských bratrstev zrušeno, jejich majetek byl zkonfiskován a předán do rukou
světské charity.
Počátky dobrovolnictví v dnešním pojetí
můžeme sledovat s nástupem raného kapitalismu a s tím souvisejících společenských změn. Tato fáze vývoje společnosti
se v našich zemích časově kryje s obdobím národního obrození.
Od 30. let 19. století dochází k výraznému
rozvoji organizované vlastenecké aktivity
a vzniká velké množství spolků, nadací
a občanských asociací. Jednalo se zejména o různé vlastenecké spolky na podporu umění, vědy a vzdělání.
Bohatou strukturu tehdejší společnosti
doplňovaly tělocvičné spolky, pěvecké
sbory, spolky hasičů aj. Kromě českých
organizací vznikaly v té době na našem
území i obdobné organizace německé.
Národnostní akcent byl v této době velmi silný, řada dobrovolných organizací
vznikla za účelem povznesení národního
vědomí.
Být součástí některé z těchto aktivit, vzdělávacího, muzejního, kulturního či turistického spolku bylo pokládáno za čest
i vlasteneckou povinnost.
V roce 1918 došlo ke vzniku samostatného Československa a v následujících
letech začaly vznikat další a další organizace nejrůznějšího druhu – někdy se
o tomto období hovoří jako o zlatém věku
neziskového sektoru. Jejich organizační
forma byla různorodá, jednalo se o soukromé, obecní, náboženské a národnostní
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postupně nahrazeno altruismem z donucení. To přispělo k znehodnocení spontánní občanské aktivity.
Po roce 1989 prošla česká společnost obdobím hledání vlastní identity.
A jako jedna ze základních potřeb byla

Nemocnice Most, o. z.
organizace. Většina z nich byla strukturována do sítě, která zahrnovala místní
organizace, okresní a krajské pobočky
a zemská nebo národní ústředí. Některé
spolky měly široké pravomoci a je možno
je charakterizovat jako polooficiální (Masarykova liga proti TBC, Československý
červený kříž aj.).
Další vývoj těchto organizací ale narušila
2. světová válka. Pro silný národnostní
akcent byla řada z nich zrušena, jiné byly
přetransformovány do podoby vyhovující
protektorátní správě. Ani po skončení války nedošlo k navázání na předchozí tradici
dobrovolných organizací. Československo
se stalo socialistickým státem a byl nastolen totalitní režim. Činnost nezávislých organizací byla cílevědomě a systematicky
redukována nebo zcela podřízena politickému vedení státu a komunistické strany
a podléhala kontrole. Všechny organizace
musely být sdruženy v tzv. Národní frontě.
Došlo ke zrušení všech církevních charitativních a sociálních organizací.
Kolektivní dobročinnost však byla promyšleně využita pro cíle nově budované
socialistické společnosti. Emocionálně
motivované dobrovolnictví však bylo

znovuobjevena přirozená lidská potřeba pomáhat ostatním a zajímat se o svět
okolo. Lidé rovněž začali hledat způsoby
seberealizace, ve kterých by mohli využít
svých dovedností a znalostí. Došlo k nebývalému rozvoji neziskového sektoru.
Byly obnoveny spolky a sdružení. Vznikly
tisíce nových neziskových organizací, které stavěly svoji činnost na nadšení pro věc
a na pomoci dobrovolníků.
Dobrovolnictví můžeme chápat jako činnost, při které člověk věnuje něco dobrovolně jiným (peníze, věci, čas, úsilí apod.)
a přitom za to nežádá žádnou finanční
náhradu.
Pohnutky každého člověka k dobrovolné
činnosti jsou individuální. Může to být
touha po užitečnosti, smysluplnosti, ale
i po osobním obohacení zkušenostmi, novými mezilidskými kontakty apod.
Od 1. ledna 2003 platí v České republice
zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě. Důvodová zpráva k návrhu zákona
o dobrovolnické službě uvádí: „… zákon
reaguje na skutečnost, že ve společnosti
existují na jedné straně skupiny lidí, kteří
v zájmu vytvoření rovných příležitostí potřebují pomoc jiných, a na druhé straně

existují lidé, kteří podle svých možností
a schopností, vedeni pocitem solidarity, jsou ochotni jim nezištně tuto pomoc
poskytnout. Toto vědomí solidarity a humanitární pohled na svět je základním
prvkem dobrovolnictví. Úkolem dobrovolnictví není nahrazovat funkce orgánů
veřejné správy, ale může je vhodně doplňovat a může působit i v oblastech, kde
stát ani územní samosprávné celky činit
objektivně nemohou".
Činnost dobrovolníka v nemocnici má
oboustranný přínos. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň
poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských
vztazích.
Posláním dobrovolnického programu je
vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových odděleních, vyplňovat volný čas nemocného
a motivovat jej. Posilovat duševní pohodu
pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení, pomáhat překlenout
náročné chvíle a přispět k lepšímu průběhu a efektu léčby. Napomáhat dětem, dospělým i starým lidem k překonání doby,

kterou tráví v nemocnici. Činnost dobrovolníka nenarušuje léčebný režim a provoz nemocnice, ale doplňuje práci odborného personálu tam, kde je to možné.
Dobrovolník v nemocnici nenahrazuje
práci zdravotnického personálu, ale snaží
se přispět ke zlepšení kvality života pacienta ochotou naslouchat, promluvit si
o obyčejných věcech nebo jen tak pobýt
s člověkem, který je plný úzkosti a trápení.
Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, absolventi, handicapovaní, lidé se základním vzděláním, ženy
na mateřské a rodičovské dovolené, lidé
v předdůchodovém i důchodovém věku,
kolektivy firem. Nezáleží na tom, v jakém
oboru až doposud pracovali, či jakou absolvovali praxi. Zkrátka kdokoliv, kdo má
chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti. Vstupní
investicí je pouze chuť pracovat s lidmi
a volný čas.
Dobrovolníci jsou pro službu vyškoleni.
Po dobu své činnosti jsou pojištěni a pod
supervizí. Náplní práce dobrovolníků je
např. pacientům (zejména starším a dlouhodobě hospitalizovaným) vyplnit jejich
volný čas nejrůznějšími aktivitami, povídat si s nimi, číst, hrát s nimi stolní hry,

doprovodit je na procházku, vyzdobit oddělení, připravit pro pacienty krátké kulturní vystoupení, zajistit nákup apod.
Dobrovolníci mohou přispět ke zkvalitnění pobytu pacienta v nemocnici. Zlidšťují
atmosféru nemocničního prostředí a starají se o to, aby se pacienti necítili opuštění a nepotřební.
Základním posláním dobrovolníků je vyplnění volného času pacientům, zejména seniorům a dlouhodobě hospitalizovaným.
Dobrovolníkem se může stát v podstatě
kdokoliv, protože takřka každý umí něco,
co může poskytnout ostatním. Každý člověk má vrozenou schopnost darovat dobrovolně a nezištně svůj čas a práci, lišíme
se pouze v tom, do jaké míry a v jaké formě jsme ochotni tak činit.
Chcete smysluplně využít svůj volný čas?
Zkusit se realizovat a zároveň udělat radost i někomu jinému? Máte chuť, energii
a čas pomáhat druhým?
Pokud ano, staňte se dobrovolníkem.
Daniela Kováčová
koordinátor dobrovolnického centra
tel.: 478 033 445, 731 535 656
Nemocnice Most, o. z.

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní Šárová,
dovolte, abychom Vám u příležitosti ukončení Vašeho pracovního poměru
v Krajské zdravotní, a. s., vyjádřili upřímné poděkování za Vaši dlouholetou
obětavou práci. Vaše odpovědnost, odborná erudice i vysoké pracovní nasazení, ať už v pozici všeobecné sestry nebo následně ve funkci hlavní sestry,
vždy přispívaly k vytváření a šíření dobrého jména mostecké nemocnice.
Naším jménem i jménem všech spolupracovníků Vám přejeme pevné zdraví,
vitalitu, pohodu a spokojenost v dalším životě.
Věříme, že na kolektiv spolupracovníků nezapomenete a že mezi své kolegy
ráda zavítáte.
S úctou
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva
Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a. s.
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Odborná Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Masarykova nemocnice

Ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., proběhl 26. května první ročník
odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace, kterou uspořádalo
Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. V programu zazněly jak přednášky z širokého spektra chirurgických oborů, tak i zkušenosti lékařů a zdravotních sester z operačních sálů a nemocničních sterilizací. Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Pohled do sálu
„Centrální operační sály patří mezi celou řadu věcí, kterými se může ústecká
Masarykova nemocnice pochlubit. Chci
nejen poděkovat za možnost převzít záštitu nad dnešní významnou akcí, ale
i současně popřát, aby se podařilo naplnit představy o dalším rozšíření centrálních operačních sálů tak, aby odpovídaly
i záměrům na rozšíření zdravotní péče
například o kardiochirurgii, případně
další obory,“ řekl v úvodu konference
RSDr. Stanislav Rybák.
Mezi účastníky zavítal i generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
„Jsem opravdu rád, že se panu primáři
Ivanovi Humhejovi podařilo uspořádat
první ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace s hojnou účastí lékařů a dalšího zdravotnického personálu z celé České republiky. Je
to impuls pro založení nové tradice,“ řekl
Ing. Petr Fiala.
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad
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Pozdravit účastníky konference
přišel generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala
Labem, o. z., se ve svém přivítání účastníků kongresu vrátil do historie ústecké
nemocnice. „Zakladatel novodobé chirurgické historie v ústecké Masarykově
nemocnici prof. Jiří Rödling si z Prahy

po válce nepřivedl žádného lékaře, ale
vrchní sálovou sestru, což příkladně charakterizuje význam sálových sester pro
veškerou chirurgickou operativu. Vzpomínám i na debaty před mnoha lety, zda
sály centralizovat či ne. Čas ukázal, že to
bylo rozhodnutí správné a centrální sály
se oprávněně staly srdcem nemocnice,“
řekl MUDr. Josef Liehne.
Odborným garantem konference byl
MUDr. Ivan Humhej, primář Oddělení
centrálních operačních sálů a sterilizace
ústecké Masarykovy nemocnice. „Potěšila mě velká účast na konferenci, na kterou se sjeli zdravotníci ze všech koutů
České republiky. Jen registrovaných
účastníků jsme měli přes dvě stě padesát. Za zmínku stojí návštěvníci z Kyjova,
Prostějova, Jindřichova Hradce, Havlíčkova Brodu, Prahy, Liberce, Hradce Králové,
Písku a mnoha dalších míst. Mile mě překvapil i velký zájem o aktivní prezentace,
díky němuž mohli účastníci konference
zhlédnout třicet čtyři přednášek. Hlavní
přínos konference spatřuji v tom, že si
do ústecké Masarykovy nemocnice přijeli vyměnit své poznatky a zkušenosti odborníci všech možných chirurgických zaměření. Podpořili tak náš záměr, udělat
z Konference centrálních operačních sálů
a sterilizace multidisciplinární sjezd, což
se nám myslím podařilo. Rád bych ocenil vysokou úroveň nejen lékařských, ale
i sesterských přednášek, které tvořily významnou součást odborného programu
konference,“ dodal MUDr. Ivan Humhej.
Během konference probíhaly exkurze
na oddělení centrálních operačních sálů
a sterilizace. Návštěvníci akce tak nahlédli do moderních prostor pracovišť ústecké Masarykovy nemocnice a mohli se
zeptat na vše, co je v souvislosti s danou
odborností zajímá.
Završení celé akce představoval společenský večer na lodi Porta Bohemica
s okružní plavbou po Labi a možností
obdivovat krásy okolí Ústí nad Labem
a „Brány Čech“ z netradičního pohledu.
redakce Infolistů

III. Krajská konference sester 2016 s nadregionální účastí

Masarykova nemocnice

III. Krajská konference sester s nadregionální účastí
V přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu
Krajské zdravotní, a. s., proběhla „III. Krajská konference sester 2016“, která si pro letošní ročník vzala
motto „Jsem sestra… a kdo je víc?“. Na akci zazněly přednášky z historie ošetřovatelství až po současnost. Přednášející se zaměřili na dnešní práci
zdravotních sester v nemocnici, na jejich postavení
ve společnosti včetně jejich života mimo zdravotnická zařízení. Záštitu nad „III. Krajskou konferencí
sester 2016“ převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
„Povolání zdravotní sestry je velmi náročné, takže
bych vám chtěl u příležitosti této konference za vaši
práci poděkovat. Nemáte to vždy jednoduché. Chtěl
bych vám proto popřát, abyste se v rámci své profese
setkávaly s co nejvíce pacienty, kteří dokáží pochopit
vaši namáhavou práci,“ uvedl RSDr. Stanislav Rybák
a poděkoval Mgr. Markétě Svobodové, která byla
odborným garantem konference, za její dosavadní
práci.
„Akce byla prestižní záležitostí pro nelékařské profese. K účasti jsem pozvala ředitelku Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické
v Ústí nad Labem Miroslavu Zoubkovou a profesorky
Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ivanu Lamkovou
a Janu Chráskovou. Hlavními tématy konference
byly celostátně diskutované otázky vzdělávání sester, jejich uplatnění na trhu práce a jejich postavení

Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
RSDr. Stanislav Rybák
ve společnosti. Nechyběly ani přednášky zabývající se problematikou
nedostatku zdravotních sester, náročností tohoto povolání včetně kazuistik v ošetřovatelském procesu,“ řekla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní
sestra ústecké Masarykovy nemocnice.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Neurochirurg se svou pílí propracoval na University of Virginia

Masarykova nemocnice

Stojí to za to? … Co to vlastně znamená? Lepší medicínu? Snazší výzkum? Víc peněz?
Život v demokratické zemi? Nebo větší osobní odpovědnost? Víc práce? Víc konkurence? Život mimo domov?

o další rok (tentokrát již jako zaměstnanec Mayo). A vyplatilo se: 1 doktorská
práce, 18 impaktovaných publikací,

Málokdo by lékaře, který pomýšlí na cestování po světě, zaměstnal s vědomím,
že možná uteče, a proto je úspěšný mladý lékař profesorovi MUDr. Martinovi Samešovi, CSc., vděčný za základy klinické
a vědecké praxe a za možnost vytvořit si
vazby na českou neurochirurgii. „Ale má
pozice sekundárního lékaře byla dočasná, v průběhu téhož roku mi nabídl docent Hořínek přes brněnské ICRC roční
vědeckou stáž na Mayo Clinic, a tak jsem
po půl roce opustil Ústí a přesunul se
do USA dělat vědu,“ říká MUDr. Štěpán
Čapek.
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Vážená redakční rado,
ráda bych se vyjádřila k článku paní Stanislavy Šťástkové, ambulantní sestry Neurologického oddělení Nemocnice Děčín, nazvanému Vzdělávání zdravotnických pracovníků. V článku je totiž uveřejněno mnoho zkreslených informací, které mohou mezi
laickou veřejností následně vést ke snížení zájmu o různé stupně zdravotnického vzdělávání.
1. Za všeobecnou sestru je podle Směrnic Evropského parlamentu a Rady
2005/36/ES a 2013/55/ES považována absolventka univerzitního
vzdělání v oboru Všeobecná sestra,
ale i absolventka vyššího vzdělání
obdobného charakteru, to znamená
vyšší odborné školy v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi mají po nástupu do praxe stejné kompetence.

Všechno, je to balíček pozitiv a negativ.
Ale věřím a nejen já, ale i další tisíce lékařů ročně, že pozitiva převažují, a tak
po několika letech příprav začínám jako
první český absolvent rezidenturu (předatestační přípravu) v neurochirurgii
na University of Virginia v Charlottesville.
Tak hovoří o svém úspěchu MUDr. Štěpán Čapek, který se svou pílí prosadil
na prestižní americkou kliniku.
„Jaký obor chci dělat, jsem se rozhodl poměrně brzy, baví mě neurovědy a práce
rukama. Zásadní otázka přišla ke konci
studií: Ale kde? Po práci v zahraničí jsem
pokukoval už v průběhu studií během
půlročního pobytu v norském Trondheimu, stáže na londýnské King’s College
Hospital a nakonec během měsíční stáže
na neurochirurgii na Harvardu v Bostonu. Krátké, ale velmi motivující setkání
s plastickým chirurgem Dr. Pomahačem
v Brigham and Women’s Hospital rozhodlo, a tak jsem začal vymýšlet, jak
do USA. To ale nevymyslíte ze dne na den
(navíc všude dobře, doma nejlíp), a proto jsem po promoci začal Ph.D. studium
na mé Alma mater, na 2. lékařské fakultě
a na Neurochirurgické klinice v Ústí nad
Labem se školitelem profesorem Martinem Samešem,“ pokračuje ve svém vyprávění MUDr. Štěpán Čapek.

Reakce na článek: Vzdělávání zdravotnických pracovníků

2. Podle zákona 561/2004 Sb. (školský
zákon) je vzdělávání na vyšší odborné škole (VOŠ) minimálně v rozsahu
3 roky v denní formě studia, 4 roky
v kombinované formě. Není a ani
v minulosti nebylo dvouleté a také
ne doplňkem vzdělání pro absolventy zdravotnických škol (kromě
oboru Diplomovaná sestra pro intenzivní péči, které bylo již dříve zrušeno). Od počátku je určeno všem
uchazečům, kteří úspěšně vykonali

maturitní zkoušku a mají zájem
o práci ve zdravotnictví.
3. Programy VOŠ plně vyhovují výše
citovaným Evropským směrnicím.
Proto není pravda, že by důvodem
zániku některých oborů na VOŠ byl
nesoulad s Evropskými směrnicemi,
jak autorka uvádí.
PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy
VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem

SMUTNÉ ZPRÁVY

MARCELA KŘIVÁNKOVÁ
S lítostí oznamujeme, že dne 8. 6. 2016 nás po krátké těžké nemoci opustila kolegyně Marcela
Křivánková. V Masarykově nemocnici pracovala od června 1976. Ve své profesi byla vždy důsledná
a profesionální.

MUDr. Štěpán Čapek

S úctou vzpomínáme.
Věda je v USA nezbytná. Neurochirurgie
je hodně kompetitivní a ročně prorazí
v průměru jen asi 5 neamerických uchazečů. Absolvent neamerické univerzity
je tak druhořadým uchazečem a věda je
jediná možnost, jak si vybudovat jméno. Krom vědy potřeboval český lékař
úspěšně složit nostrifikační zkoušky, a to
lépe než 80–85 % amerických studentů,
a dobré doporučující dopisy. Obojí se rozumí samo sebou, bez toho se uchazeč
ani nemusí hlásit.
„Na Mayo Clinic jsem spolupracoval
s profesorem Robertem Spinnerem
na výzkumu periferních nervů, konkrétně
na šíření nádorů podél periferních nervů.
A v průběhu jsem pořád vymýšlel, jak
tam zůstat: složit zkoušky z preklinických
i klinických předmětů (aneb zopakovat
si medicínu), získat dobré doporučující
dopisy a hlavně napublikovat dostatek
odborných článků. A hned jsem zjistil,
že bych vše během prvního roku nestihl, a tak jsem si stáž na Mayo prodloužil

12 abstraktů prezentovaných na národních i mezinárodních konferencích, David
Kline Peripheral Nerve Research Award
od Americké neurochirurgické společnosti a dobré doporučující dopisy. Takovýto
balíček odešlete na jednotlivá pracoviště, a pokud se jim líbí, tak si vás pozvou
na pohovor. Na rozdíl od České republiky
vám ale neřeknou, jestli vás berou nebo
ne, ale vytvoří si žebříček, koho chtějí
nejvíc a koho ne – stejně jako vy si seřadíte pracoviště podle toho, kam chcete
nejvíc. U mě byla na prvním místě Mayo
Clinic, na druhém University of Virginia
atd. Absolvoval jsem celkem 12 pohovorů. A pak už jen upínáte oči k 18. březnu, kdy počítač vyhodnotí, jestli jste se
někam dostal, nebo ne. Jestli jste se ‚zamatchoval‘. Naštěstí ano, dočetl jsem se:
Congratulations, you have matched! University of Virginia – Neurological Surgery,“ dodal závěrem MUDr. Štěpán Čapek.
redakce Infolistů

Kolektiv Protetického oddělení MNUL, o. z.

MONIKA ČÁPOVÁ
Dne 19. 5. 2016 nás náhle, ve věku 45 let, opustila naše kolegyně, kamarádka a staniční sestra invazivní
kardiologie Monika Čápová. Po maturitní zkoušce v roce 1988 nastoupila do ústecké nemocnice. Celou
dobu při péči o pacienty v kolektivu rozdávala radost a smích. O to víc teď její spolupracovníci a přátelé
z Kardiologické kliniky MNUL prožívají obrovský zármutek nad její ztrátou.
Kolektiv Kardiologické kliniky MNUL, o. z.

MUDr. OLDŘICH ZYKL
Primář odd. TRN v Chomutově, zemřel 18. 5. 2016 ve věku 67 let.
V chomutovské nemocnici pracoval od roku 1975. Jeho práce byla od počátku spjata s plicním oddělením. V roce 1987 atestoval v oboru tuberkulóza a respirační nemoci. Od roku 2002 působil jako
primář odd. TRN.
Krom jeho odborných dovedností je třeba ocenit jeho nekonfliktní a kamarádský přístup ke kolegům,
přirozený a lidský přístup k pacientům, jeho snahu pomoci i v době, kdy on sám nebyl v kondici.
Za jeho dlouholetou práci mu patří náš dík.
MUDr. Miroslav Šofr, zástupce ředitelky zdravotní péče, Nemocnice Chomutov, o. z.
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Lékaři uspořádali další letní sraz „Ústeckých minidětí“

FOTOSOUTĚŽ 2016

Masarykova nemocnice

Podporovat rodiče i blízké nedonošených dětí a na vlastní oči se podívat, jak se jejich pacientům daří, se i letos rozhodli lékaři a zdravotní sestry Novorozeneckého
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
V atriu pavilonu A ústecké Masarykovy nemocnice v sobotu 4. června uspořádali již
druhé letní setkání „Ústeckých minidětí“. Podívat se i mezi své bývalé pacienty přišel primář ústeckého novorozeneckého oddělení MUDr. Petr Janec.

Milí čtenáři, fotografové. Můžete nám nadále posílat poutavé snímky a nečekané
záběry z vašich fotoaparátů a zahrát si o hodnotné ceny.

Jarní zelená
Josef Štěpánek

Alpy – Salzbursko
– výjezd na Hundstein 2016
Jana Krajňáková

Psí oči
Ivana Boháčová
Opékání vuřtů

Vyhlášení Fotosoutěže 2016 proběhne v měsíci prosinci, kdy vítěz získá cenu věnovanou Krajskou zdravotní, a. s. Fotografie
s krátkým popiskem a jménem autora posílejte e-mailem na adresu infolisty@kzcr.eu.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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placená inzerce

Mezi malé pacienty zavítal také primář ústeckého novorozeneckého oddělení
MUDr. Petr Janec
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VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY | SÍLA TERMÁLNÍ VODY

CMY
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Léčíme
pohybové ústrojí

Léčíme
cévní onemocnění

Léčíme
nervová onemocnění

Poruchy
pohybového
aparátu
zánětlivého a degenerativního
původu, vertebrogenní syndromy,
onemocnění svalů, vazů a povázek,
stavy po úrazech a operacích pohybového ústrojí, vrozené ortopedické
vady, skoliózy, juvenilní chronická
artritida.

Choroby periferních cév, stavy po
zánětech žil a chronického lymfatického otoku, stavy po operacích cévního
systému, profesionální vazoneurózy,
hypertenzní choroba I. – III. stupně,
oběhové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Stavy po mozkových příhodách,
stavy po operacích páteře a mozku,
roztroušená skleróza, vrozená obrna,
dětská mozková obrna, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy,
svalová onemocnění, nervové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.
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daří jeho dítku, jak prospívají a co umí
ostatní děti,“ pochvalovala si maminka
Petra Straková, které se před třemi a půl
lety narodila v sedmadvacátém týdnu těhotenství dcera Ema, jejíž porodní váha
nedosahovala ani jednoho kilogramu.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

MUDr. Ing. Martin Pánek uvedl, že srazy
mají za úkol ukázat rodičům nedonošených dětí, že v tom takříkajíc nejsou sami.
„Akce pro ‚Ústecké miniděti‘, pořádaná
novorozeneckým oddělením ústecké Masarykovy nemocnice, se i přes nepřízeň
počasí vydařila. Pozitivně ji zhodnotili
jak rodiče a zdravotníci, tak i budoucí záchranáři a dentální hygienistky, kteří se
společně podíleli na výuce dětí na svých
stanovištích,“ řekl MUDr. Ing. Martin Pánek. Na akci dorazilo čtyřicet bývalých
malých pacientů ústeckého perinatologického centra i se svými rodiči.
Pro nedonošené děti a jejich rodiče byly
v atriu připraveny soutěže, naučná stanoviště, malování na KIWANIS panenky, malování na obličej a nechybělo ani
opékání vuřtů. „Na srazu ‚Ústeckých minidětí‘ se mi líbí, že jsem se tu potkala
s lékaři, sestřičkami a maminkami z porodnice. Člověk tak má srovnání, jak se

Nechybělo ani hromadné focení
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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

Nastartujte svou kariéru v našich nemocnicích!

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

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

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY

POŽADUJEME:
• vzdělání – SZŠ, VZŠ nebo VŠ
• odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• spolehlivost, flexibilnost
• schopnost samostatné a týmové práce
• znalost práce na PC (Word, Excel)
• ochotu k dalšímu vzdělávání

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

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

