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Obr. 3
Nemocnice z r.
1984, již v místě
budoucí Masarykovy
nemocnice. V popředí
bývalá budova H
(Krajská poliklinika)
a budovy I (vrátnice)
dva nejstarší
dochované objekty
z té doby. Pohled
z východu.
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Interna byla od počátků medicíny jedním ze základních oborů. I v Ústí nad Labem byla součástí všech zdravotnických
staveb, které byly budovány ve městě Ústí nad Labem (kromě nejstarších, které sloužily jen pro chudé a staré). Protože
jsem nenašel v historických materiálech Masarykovy nemocnice ucelený přehled zdravotnických staveb, týkajících se
interního oboru, dovolím si uvést následující:
Nejstarší zdravotnické zařízení pro nemocné vzniklo v Ústí
nad Labem mezi roky 1279–1290. Byl to špitál Křížovníků
s červenou hvězdou. Nebyl přímo ve městě, ale za hradbami
v místě dnešního Špitálského náměstí. Za husitských válek
byl zničen a obnoven až koncem století. Další doloženou
zdravotnickou stavbou byl Městský špitál sv. Materny, zvaný
Bethaus, již uvnitř hradeb, z r. 1670 (obr. čís. 1).
Až v 50. letech 19. stol. byla vystavěna nemocnice opět
na Špitálském náměstí (obr. čís. 2 – Druhý Špitál na Špitálském nám.).
Měla 55 lůžek, brzy však kapacitou nestačila a proto bylo
rozhodnuto postavit novou nemocnici, tentokrát na svažité
zelené louce, již na ploše, kde stála budoucí Masarykova
nemocnice. Byla slavnostně otevřena v říjnu 1894 formou
5 přízemních pavilonů pod sebou (obr. čís. 3 – Nemocnice
z r. 1894 z východu, obr. čís. 4 – Tatáž nemocnice ze západu).
K pavilonům patřila administrativní budova, která v pozměněné podobě stojí dodnes (bývalá budova H na Pasteurově ulici,
též Krajská poliklinika) a je spolu s vrátnicí (budova I) nejstarší
dochovanou součástí areálu (viz obr. čís. 3). Kapacita 130 lůžek opět nestačila rozvoji města, proto byly přistavěny další
pavilony – bývalá budova E, F1, F2 (obr. čís. 5, obr. čís. 6 a 7
– První sanita, personál nemocnice).
Tím dosáhla nemocnice 350 lůžek. V roce 1926 bylo rozhodnuto o výstavbě nové nemocnice, která byla vystavěna
na místě některých původních pavilonů. V roce 1930 byl otevřen interní pavilon, interna měla tehdy 113 lůžek. Chirurgický pavilon byl dostavěn v roce 1937 a nemocnice se stala
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Redakce Statimu děkuje autorovi MUDr. Michalu
Fejfušovi, CSc. za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
Současně poděkování patří všem primářům oddělení,
kteří poskytli podklady k sepsání historie interních oborů.
Děkujeme též paní Lídě Pletichové za péči, kterou věnovala
sestavení obrazové přílohy a vedení Muzea města Ústí nad
Labem za laskavé poskytnutí části fotografií.

Obr. 4

Tatáž nemocnice – pohled ze západu
(r. 1900)

Obr. 5

Pohled na nemocnici z r. 1925. V pozadí
interní a infekční pavilon.

Obr. 6

První ústecký sanitní vůz

Obr. 7

Personál nemocnice ve 20. letech 19.
stol.
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Obr. 8

Obr. 9

Slavnost položení základního kamene
nové (Masarykovy) nemocnice v roce
1926
Pohled na interní pavilon Masarykovy
nemocnice na Pasteurově ulici

Obr. 10 Doc. MUDr. Franz Bardachzi
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chloubou města, byla jedna z nejmodernějších v tehdejší republice. Byla pojmenována po prezidentovi T. G. Masarykovi.
(obr. 8 – základní kámen, obr. čís. 9 – Masarykova nemocnice
z 30. let 20. stol. – interní pavilon).
Primářem interního oddělení se stal doc. MUDr. Franz Bardachzi, který vedl oddělení i za německého záboru Sudet až
do r. 1945. Dle pamětníků to byl velmi slušný starý pán bez
politické příslušnosti. (obr. čís. 10 doc. MUDr. Franz Bardachzi)
Od roku 1945 vedl internu MUDr. Sutnar, primářem interny i infekce byl MUDr. Kolouch. Od února 1948 byl primářem oddělení MUDr. Max Winternitz, zaměřením především kardiolog.
Winternitz první popsal „P pulmonale“ na ekg (Winternitzovo P). V roce 1950 odešel do Prahy a stal se prvním ředitelem
Státního sanatoria. V roce 1951 se stal primářem interního
oddělení MUDr. A. Krondl, odbornou specializací především
gastroenterolog. V roce 1953 onemocněl a na oddělení se již
nevrátil. Kardiologickým konziliářem byl tehdy dojíždějící docent MUDr. Arnošt Mládek, který spolupracoval s kardiochirurgem prof. Bedrnou z FN v Hradci Králové a v ústeckém kraji
vybíral vhodné pacienty ke kardiálním operacím. První operovaná pacientka s mitrální stenózou v ČR pocházela ze severních Čech. Pamětníci vzpomínali na jeho vynikající odbornou
i pedagogickou činnost.
V roce 1953 nastoupil na primariát MUDr. J. Motl, za jehož působení se velmi zlepšila organizace práce na oddělení. Záhy však
vážně onemocněl a krajským internistou se stal MUDr. J. Suchomel v Teplicích, zástupci primáře na ústecké interně se stali
MUDr. Fafl a MUDr. Bitter. V 50. letech pracovali na interním
oddělení mj. MUDr. Rath a MUDr. Rathová, kteří posléze odešli
na pražská pracoviště a MUDr. Škarvan, který po emigraci se
stal profesorem v institutu pro anestezii v univerzitní nemocnici na basilejské univerzitě.
V roce 1956 nastoupil na primariát MUDr. Ota Dub a interna byla rozdělena na dvě oddělení. Primářem prvního byl
MUDr. Dub (současně byl krajským internistou), druhého
MUDr. Fafl. Na Dubovo oddělení tehdy nastoupil též MUDr. Jiří
Švejda, CSc., pozdější primář infekčního odd. MNUL. Z Mostu přišel do Ústí nad Labem MUDr. Pavel Jerie, který se stal
ordinářem pro kardiologii, MUDr. Bitter byl ordinářem pro
gastroenterologii, MUDr. Pátek pro diabetologii, MUDr. Kopáčková pro endokrinologii, MUDr. Beneš pro alergologii,
kterého po jeho odchodu nahradil MUDr. František Hynek,
zvaný Francesco /znalec historie Habsburků/, ordinářem pro
revmatologii MUDr. Rajšnerová (pro stále mrkání se jí říkalo
mrkačka). Vzniklou koronární jednotku vedl MUDr. Petr Hruda,
po jeho odchodu MUDr. Jan Nebáznivý. Na oddělení pracovala též MUDr. Helena Šedivá, pozdější revmatoložka v Ústecké
poliklinice. Nefrologie byla součástí II. interního oddělení, kde
pracovala též MUDr. Ivana Zdichyncová.
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Doc. MUDr. Ota Dub, CSc. (obr. 11)
Byl primářem interny v letech 1956–1975. Věnoval se především
diabetologii. Napsal též romány z lékařského prostředí, z nichž
neznámější byl „Lékař Viktora“ (1963). Lékaři o něm říkali, že je
vynikající spisovatel a spisovatelé, že je výborný lékař. Byl pohotový glosátor nečekaných situací, na jednom z celostátních
seminářů, pořádaných v Libochovicích, kde lékař ze Slovenska
oslovil publikum omylem „vážení príbuzní“ místo prítomní,
doc. Dub pohotově glosoval, že jsme opravdu jedné krve Češi
i Slováci a zachránil situaci. Vzpomínám na jedno jeho rčení
z vizit: „Starší organizmus léčíme jen lokálně“. To nekonvenuje
dnešní intervenčně-invazivní době, ale trocha pravdy na tom
je. Povahou byl oportunista.

12.

Prim. MUDr. Arnošt Fafl (obr. 12)
Byl dlouholetým primářem interního oddělení. Měl uhlazené
chování, při přivítání i loučení se opakovaně klaněl. Pocházel
z právnické rodiny, právnické myšlení uplatňoval i v medicíně.
Jednou mi říkal: „Když mi ve 23 hod. zavolají, že mám hodie
konzilium, je to vlastně statim“. Založil první, i když relativně
primitivní koronární jednotku na svém oddělení.
MUDr. Pavel Jerie (obr. 13)
Vynikající společník a řečník, spolu s MUDr. Bitterem byl oporou interny ve dvou základních oborech, kardiologii a gastroenterologii. V roce 1958 složil úspěšně atestaci z kardiologie
u obávaného examinátora doc. Broda mezi prvními v ČR. V roce
1964 napsal monografii „Kardiologie praktického lékaře“, která
byla tak moderní, že se z ní učili internisté na atestaci, za 3 roky
vyšlo druhé vydání. MUDr. Jerie v roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde působil ve firmě Sandoz (dnes Novartis). Byl publikačně činný v zahraničí a po r. 1989 také u nás. V roce 2009
vyšla jeho vzpomínková kniha „Pro koho je medicína?“ s rozsáhlým pojednáním o lékařích Krajské nemocnice. Vzájemný
vztah internistů a chirurgů se občas neobejde bez škádlivých
poznámek, kdy jedna odbornost popichuje druhou. Jednou se
vrátil MUDr. Jerie z konzilia na chirurgii, a protože měl pravdu
v jistém sporu s chirurgy, po návratu spokojeně pravil: „Opět
zase jednou vítězství ducha nad hmotou“. Nic však nezměnil
na tom, že jedna odbornost se neobejde bez druhé. Je čestným
členem České společnosti pro hypertenzi.
Po r. 1968 emigroval MUDr. Jerie a na jeho místo byl povolán MUDr. J. A. Tichý, CSc. z olomoucké kliniky. Byl chytrý, ale
zvláštní lékař, s doc. Dubem v průběhu času se přestali mít
rádi, Dub jej nazýval operetním lékařem. V roce 1976 odešel
na interní primariát do České Lípy. Kardiologický ordinariát
převzal MUDr. M. Fejfuša, CSc.

13.

Obr. 11 Doc. MUDr. Ota Dub, CSc.
Obr. 12 Prim. MUDr. Arnošt Fafl s prim.
MUDr. Žaludem
Obr. 13 MUDr. Pavel Jerie (vlevo)
s prof. MUDr. Karlem Škarvanem
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14.

Interna v Ústí nad Labem
MUDr. Michal Fejfuša, CSc. (str. 12, obr. 33)
Byl krajským kardiologem mezi léty 1977–1989. Zasloužil se o rozvoj rehabilitace kardiaků v ústecké nemocnici a ambulanci. Byl členem výboru
ČKS, je čestným členem České kardiologické společnosti a je „Clinical hypertension specialist“ Evropské společnosti pro hypertenzi. Nyní pracuje
jako privátní kardiolog a interní konziliář v Masarykově nemocnici.

15.

16.

V roce 1975 odešel doc. Dub do důchodu a primářem I. interního oddělení
a krajským internistou se stal MUDr. J. Bitter. Zástupcem mu byl MUDr. F.
Pátek, ordinářem pro gastroenterologii MUDr. Jan Hulec. V roce 1977 byl
zřízen ordinariát pro klinickou onkologii, ordinářem se stala MUDr. Jarmila Zuvačová. Po odchodu MUDr. Kopáčkové do důchodu převzala endokrinologický ordinariát MUDr. Jarmila Broulová. MUDr. Věra Vyleťalová
se stala ordinářkou pro diabetologii, MUDr. Jan Nebáznivý byl vedoucím
lékařem koronární jednotky a kardiostimulace. Na oddělení přišli v roce
1977 MUDr. Josef Dražka, MUDr. Julius Špičák a MUDr. Eda Cmunt, později hematolog ve VFN a ředitel nemocnice v Praze na Karlově náměstí, v roce 1980 přišli MUDr. Miroslav Zavoral, MUDr. Milena Kubíčková,
MUDr. Gražina Curylová, nyní privátní lékařka a MUDr. Máří Magdalena
Štorchová, nyní kardioložka v Ústecké poliklinice a privátní internistka
a kardioložka.
Prim. MUDr. František Pátek (obr. 14)
Nejprve diabetolog a staniční lékař, později zástupce primáře a mezi léty
1988–2003 primář II. interního oddělení. Byl vědeckým sekretářem Spolku lékařů v Ústí n. Labem. Má hluboké teoretické znalosti v celém interním
lékařství, ale současně výjimečnou schopnost vše aplikovat pro praktickou medicínu. Byl a je respektován kolegy na interně, ale i na chirurgických oborech, což nebývá vždy samozřejmostí. Dodnes uplatňuje své
zkušenosti jako interní konziliář v Masarykově nemocnici se schopností
věcných a koncízních závěrů. Pracuje nepřetržitě od roku 1960 v Krajské
a Masarykově nemocnici, patří k nejdéle sloužícím lékařům našeho ústavu.
MUDr. Ivana Zdichyncová (obr. 15)
Laskavá lékařka k pacientům i ke kolegům. Po celou dobu své profesní
dráhy pracovala na lůžkách, patří k nejdéle sloužícím zaměstnancům MN
– od roku 1965 dodnes. Nejprve byla zástupkyní primáře na II. interním
oddělení, nyní je zástupkyní primáře interního oddělení. V užší specializaci se věnuje nefrologii.

Obr. 14 Prim. MUDr. František Pátek
Obr. 15 MUDr. Ivana Zdichyncová
Obr. 16 Doc. MUDr. Jaroslav Bitter
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Doc. MUDr. Jaroslav Bitter (Obr 16)
Rodák z Bohušovic, ústecký patriot, impulzivní lékař s velkými zkušenostmi. Byl krajským gastroenterologem a později primářem interního oddělení. Byl žákem prof. Mařatky, u kterého se vyučil v tehdy začínajícím oboru
endoskopické gastroenterologie, která znamenala revoluci v diagnostice
i léčení chorob zažívacího traktu. Byl velkým znalcem i milovníkem přírody. Obdivuhodná byla životní dráha jeho žáků: MUDr. Julius Špičák je
profesorem vnitřního lékařství a přednostou gastroentelorogické kliniky
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17.

IKEM Praha, MUDr. Miroslav Zavoral je profesorem vnitřního lékařství,
přednostou interní kliniky ÚVN Praha a současně ředitelem nemocnice.
MUDr. Jarmila Zuvačová byla primářkou interního oddělení v Ústí nad
Labem, později primářkou interního oddělení v Děčíně, MUDr. Jiří Stehlík je primářem gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice,
MUDr. Karel Mareš je vedoucím gastroenterologem v pražské nemocnici Na Homolce, MUDr. Jan Hulec byl ordinářem pro hepatologii a nyní je
privátním gastroenterologem, MUDr. Libor Volejník byl hlavním lékařem
Ústecké polikliniky a je primářem interního oddělení a gastroenterologem
tamtéž, MUDr. Iva Přenosilová, nynější gastroenteroložka v Ústecké poliklinice. Jestli se o někom dá říci, že založil „školu“, pak to jistě byl doc. Bitter.
18.

Prim. MUDr. Jarmila Zuvačová (obr. 17)
Žačka prim. Zeise v Lounech a doc. Bittera. Energická lékařka, nejprve
byla ordinářem pro klinickou onkologii, poté primářkou ústecké interny
a po r. 1990 úspěšnou primářkou interny v Děčíně. Dodnes pracuje v Ústecké poliklinice, kde byla hlavním lékařem, nyní je internistkou a gasteroentrologem tamtéž.
Prim. MUDr. Jan Nebáznivý (obr. 18)
Koncem 70. let, kdy vznikala kardiostimulační centra v ČSR, se přes tehdejší mládí stal úspěšným vedoucím lékařem ústeckého centra, kde uplatnil manuální zručnost a úzký vztah ke zdravotnické technice. Nejprve byl
lékařem koronární jednotky, od roku 1973 vedoucí m lékařem koronární
jednotky, zástupcem primáře a v letech 2003–2011 primářem interního
oddělení. Byl členem výboru České kardiologické společnosti. Nyní je primářem oddělení následné péče, ambulantním lékařem kardiologické kliniky a privátním kardiologem.

19.

MUDr. Milena Kubíčková (obr. 19)
Vzácný typ „intervenční“ lékařky s manuální zručností. V letech 1988–2003
byla vedoucí lékařkou koronární jednotky, dodnes je vedoucí arytmologie
kardiologické kliniky. Tento obor spolu s MUDr. Nebáznivým v Krajské nemocnici zakládala.
V roce 1979 začala výchova studentů 6. ročníku LF KU v Praze. V 80. letech
přišli na oddělení MUDr. Petr Kessler, nynější primář oddělení hematologie a transfuziologie v Pelhřimově, MUDr. Karel Mareš, MUDr. Antonín
Novák, nynější primář interního odd. v Děčíně, MUDr. Vašková, nynější
zástupce primáře na oddělení klinické hematologie, MUDr. Andresová,
pozdější hematoložka v Krajské nemocnici a MUDr. Máchová, nynější diabetoložka v Ústecké poliklinice. V roce 1983 se stalo I. Interní oddělení Interní klinikou ILF a MUDr. Bitter získal docenturu. V roce 1988 se rozdělilo
II. int. odd. na dvě části. První měla umělou ledvinu a 12 lůžek a primářem
tohoto III. interního oddělení byl MUDr. František Brož (obr. 20), druhá část
byla přemístěna na Bukov a vytvořila II. interní oddělení, kde primářem
byl MUDr. Pátek, zástupcem primáře byla MUDr. Zdichyncová. Součástí
tohoto oddělení byl klinický farmakolog MUDr. František Kulič, MUDr. Jan
Hulec, ordinariář pro hematologii, (dnes je privátním gastroenterologem),

Obr. 17 Prim. MUDr. Jarmila
Zuvačová ve společnosti
gastroenterologů
Obr. 18 Prim. MUDr. Jan Nebáznivý
Obr. 19 Přednášející MUDr. Milena
Kubíčková, v první řadě (zleva)
MUDr. Jiří Holý
a MUDr. Jozef Jakabčin, PhD.
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20.

21.

Interna v Ústí nad Labem
lékařkou byla též MUDr. Zdena Buriánová, nynější revmatoložka, MUDr. Iva Hanková, nynější osteoložka interního oddělení MN, MUDr. Dáša Maršálková, nynější privátní diabetolog, MUDr. Milena Budíková, nyní endokrinologický konziliář
v MNUL a privátní internistka a endokrinoložka a MUDr. Petra Široká, nynější
diabetoložka v MNUL a privátní internistka. Na I. Interním odd. převzal gastroenterologický ordinariát MUDr. Zavoral. V roce 1988 odešel doc. Bitter do důchodu
a primářkou se stala MUDr. Zuvačová.
Po roce 1989 byly vypsány rekonkurzy a přednostou interní kliniky se stal
MUDr. Josef Dražka. MUDr. Zuvačová odešla na primariát do Děčína. Na oddělení přišli MUDr. Jiří Stehlík, nynější primář gastroenterologického oddělení MN,
MUDr. Stehlíková, nynější privátní angioložka, MUDr. Přemysl Pech, nynější privátní internista, MUDr. Jana Bednářová, (vynikající tenistka a lyžařka), nejprve
vedoucí lékařka koronární jednotky a nynější primářka odd. Emergency v MNUL,
MUDr. Pavel Dlouhý, nynější primář infekčního odd. MNUL, MUDr. Iva Přenosilová, MUDr. Volejník, MUDr. Petrová-Šestáková, nyní privátní kardioložka v Ústí n.
L, MUDr. Jana Mikulicová-Šebestová, nynější revmatoložka v Ústecké poliklinice
a MUDr. Marta Šifaldová-Hatinová, nynější primářka interního oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnici nad Labem.
Prim. MUDr. Josef Dražka (obr. 21)
Nejprve neinvazivní kardiolog, mezi léty 1990–2003 primář interního oddělení.
Elegantní muž, sportovec, po odchodu z primariátu pracoval ještě na kardiologické klinice a byl též privátní kardiolog. Po onemocnění odešel do důchodu.
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Obr. 20 Prim. MUDr. František
Brož
Obr. 21 Prim. MUDr. Josef Dražka
Obr. 22 MUDr. František Kulič
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MUDr. František Kulič (obr. 22)
Velmi pracovitý a erudovaný lékař. Medicína mu byla skutečným koníčkem, věnoval ji veškerý svůj volný čas. Pro široký rozhled v interním oboru byl oporou nejen
interního oddělení. Byl vědeckým sekretářem Spolku lékařů v Ústí n. Labem. Jako
klinický farmakolog byl velkým znalcem botaniky, přijímal do své pracovny rostliny svých kolegů k „léčení při hospitalizaci“. Bohužel zemřel v 59 letech na zhoubné onemocnění.
V roce 1990 bylo III. interní oddělení přiřazeno k II. internímu oddělení, primářem
zůstal MUDr. Pátek. U I. interního oddělení byla zřízena metabolická jednotka,
vedoucím lékařem byl MUDr. Michal Hondl (pozdější primář interního oddělení
v Děčíně). Metabolická jednotka zanikla v roce 2003 při stěhování nemocnice
na Severní terasu. Z II. interního oddělení se oddělilo nefrologicko-dialyzační
oddělení, kde primářkou se stala MUDr. Zuzana Bitterová. Téhož roku vzniklo
po příchodu MUDr. Pavla Červinky do Ústí kardiologické oddělení pod jeho vedením, obě oddělení se záhy přestěhovala do prostor nové nemocnice. Primářem všeobecné interny se stal MUDr. Jan Nebáznivý. Na oddělení pracoval m. j.
MUDr. David Smutný, který měl zájem o gerontologii a dnes pracuje jako staniční
lékař následné péče v Ryjicích.
V roce 2011 se stal primářem interního oddělení MUDr. Jiří Laštůvka, který přešel
z oddělení gastroenterologického. Oddělení je tvořeno 2 lůžkovými stanicemi
VIN 1 (18 lůžek) a VIN2 (21 lůžek), staničními lékaři jsou MUDr. Ondřej Soukup
a MUDr. Ivana Zdichyncová (současně zástupce primáře oddělení). Vzniklo Oddělení lůžek následné péče (20 lůžek), kde je primářem MUDr. Jan Nebáznivý.
Interní oddělení disponuje ambulancí diabetologickou (MUDr. Věra Vyleťalová
– též péče o těhotné diabetičky – MUDr. Petra Široká, MUDr. Lucie Radovnická,
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MUDr. Jakub Svěcený; klinický psycholog Mgr. Jan Pavlišta), revmatologickou
(MUDr. Zdena Buriánová), endokrinologickou (MUDr. Alice Sýkorová), nefrologickou (MUDr. Ivana. Zdichyncová), imunologickou (MUDr. Dalibor Jílek, CSc.)
a osteologickou (MUDr. Iva Hanková). Lékaři oddělení se podílejí na výuce mediků lékařské fakulty Karlovy univerzity, zúčastní se klinických studií. Sekretářkou
oddělení je pracovitá a iniciativní Šárka Smetánková – od roku 1981 dodnes.
Vrchními sestrami interního oddělení byly v časovém sledu Květuše Kočová, Mirka Dorotíková, Soňa Zubaničová, Miloslava Stavělová, Květoslava Hlavatá, nyní
Iveta Černohorská, na interně II Jiřina Ulmová, Hana Mužíčková a Eva Klečková.
Prim. MUDr. Jiří Laštůvka (obr. 23)
Nejprve pracoval jako vedoucí lékař gastroenterologického oddělení, později jako zástupce primáře tohoto oddělení. Po jmenování primářem na interním
oddělení svým vstřícným jednáním vytvořil přátelské ovzduší s důrazem na systematickou eruduci lékařů. Z jeho iniciativy vznikly pravidelné Internistické dny,
v roce 2014 bude jejich 3. ročník.
Kardiologická klinika
V roce 2003 došlo k zásadní změně ve struktuře interních oddělení. Bylo vyčleněno kardiologické oddělení a primářem byl jmenován MUDr. Pavel Červinka,
PhD., který přišel z kliniky v Hradci Králové. Měl zkušenosti z katetrizační laboratoře, které uplatnil při založení tohoto pracoviště v Masarykově nemocnici, která
se v té době přestěhovala na Severní terasu do moderního areálu a poskytla
dostatečné prostory pro rozvoj kardiologie. MUDr. Červinka se obklopil lékaři
s intervenčními zkušenostmi, takže byla zajištěna nepřetržitá 24 hod. služba
k zajištění léčby akutních koronárních příhod, která do té doby v Ústeckém kraji
chyběla. Také ostatní disciplíny kardiologie byly zajištěny materiálně i personálně-koronární jednotka, standartní oddělení, pracoviště neinvazivní kardiologie
a pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetření. V roce 2007 bylo
oddělení jmenováno kardiologickou klinikou Fakulty zdravotnických studií UJEP.
V roce 2008 se podařilo získat přístroj k podrobnému zobrazení věnčitých tepen
– optickou koherentní tomografii (OCT) a software pro automatické vyhodnocování intravaskulárního ultrazvuku. V roce 2009 ústecké pracoviště provedlo
náhradu aortální chlopně perkutánní cestou jako jedno z prvních v ČR vůbec
a v roce 2011 jako třetí v ČR zahájilo uzavírání ouška levé síně u nemocných
s kontraindikací pro dlouhodobou antikoagulační léčbu. Každým rokem je pořádán seminář „Ústecký kardiologický den“ s účastí předních odborníků z celé
ČR. Na klinice probíhá pregraduální výuka studentů medicíny Univerzity Karlovy
v Praze a Plzni i postgraduální školení lékařů v kardiologii, je realizována řada
mezinárodních multicentrických studií i vlastní výzkumné projekty za podpory
grantů IGA MZ ČR.
V roce 2013 byla zahájena léčba arteriální hypertenze radiofrekvenční ablací renálních tepen a u pacientů s fibrilací síní léčba izolací plicních žil. Jako druhé
pracoviště v ČR byla zavedena kryoablace využívající zmražení cílového místa
i metoda radiofrekvenční ablace, čímž se klinika zařadila ke špičkovým pracovištím ve státě. Byl otevřen druhý katetrizační sál vybavený nejmodernější angiolinkou. Dnešní kardiologická klinika je tvořena katetrizační laboratoří, kde
vedoucím lékařem je MUDr. Radim Špaček (obr. 25) a lékaři jsou MUDr. Marián Bystroň a Martin Kvašňák, koronární jednotkou, kde vedoucím lékařem
je MUDr. Jiří Herman a lékaři jsou MUDr. Andrej Kupec a MUDr. Jan Tureček,
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Obr. 23 Prim. MUDr. Jiří
Laštůvka
Obr. 24 Prof. MUDr. Pavel
Červinka, PhD., FESC
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Interna v Ústí nad Labem
na arytmologii pracuje MUDr. Milena Kubíčková jako vedoucí lékařka a MUDr. Jozef Jakabčin, PhD. a v týmu neinvazivní kardiologie pracuje MUDr. Věra Mullerová, MUDr. Olga Falion, MUDr. Sunil Adhikari, MUDr. Jiří Holý a MUDr. Lucie Vlažná.
Na oddělení též pracovali MUDr. Martin Běhounek, který odešel do Spojeného
království a MUDr. Jiří Jäger, který nyní pracuje ve Fakultní nemocnici v Hradci
Králové. Technickým pracovníkem arytmologie je Mgr. Hynek Volman. Vrchní sestrou kardiologie je Květoslava Hlavatá.

26.

27.

Obr. 25 Prim. MUDr. Radim
Špaček
Obr. 26 Prim. MUDr. Zuzana
Bitterová
Obr. 27 Prof. MUDr. Jan
Kvasnička, DrSc.
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MUDr. Pavel Červinka, PhD., FESC (obr. 24)
Velmi pracovitý a agilní lékař. Přišel z FN v Hradci Králové a zorganizoval intervenční část kardiologického oddělení v Ústí nad Labem „z ničeho“. V Ústí dosáhl
nejprve docentury a později byl jmenován profesorem. Odborné znalosti a pracovní elán imponovaly vedení FN v Hradci Králové a v roce 2013 byl jmenován
přednostou tamní I. interní kliniky. Má stále kontakt s ústeckým pracovištěm.
Nefrologicko-dialyzační oddělení
Dialyzační středisko v Ústí nad Labem bylo založeno v září 1976 prim. MUDr. Františkem Brožem jako první v tehdejším Severočeském kraji, do provozu byly uvedeny 4 přístroje Travenol. Po otevření střediska v Liberci byl region rozdělen
na dvě části, narůstal počet pacientů i směn a počet dialyzačních lůžek byl zvýšen na šest. Zástupkyní primáře střediska byla MUDr. Ivana Zdichyncová, která iniciovala vznik nefrologické ambulance. Do r. 1990 ještě vznikla střediska
v Mostě a České Lípě, po r. 1990 byla zakládána střediska ve všech okresech.
Po odchodu prim. Brože se stal vedoucím dialyzačního střediska MUDr. Karel
Bařinka při II. interním oddělení prim. Pátka a od roku 1993 byla vedoucí lékařkou střediska MUDr. Zuzana Bitterová. V roce 2000 se středisko přestěhovalo do prostor v nové nemocnici na Severní terase, počet lůžek se rozšířil na 12
chronických a 1 akutní a vzniklo samostatné Nefrologicko-dialyzační oddělení
pod vedením primářky MUDr. Zuzany Bitterové s lékaři MUDr. Tomášem Hankem, MUDr. Evou Svítilovou a vrchní sestrou Evou Jeřábkovou. V roce 2009 došlo k dalšímu rozšíření kapacity na 16 chronických a 1 akutní lůžko. V současné
době je dialyzováno kolem 100 chronických pacientů a jsou poskytované akutní
dialýzy pro komplikované pacienty celého kraje hospitalizované na různých oddělení Masarykovy nemocnice. Jsou prováděny hemodialýzy, hemodiafiltrace,
je rozvinut program peritoneální dialýzy s kompletním servisem pro pacienty.
Počet výkonů přesahuje 10 000 na rok. Oddělení zajišťuje též péči v rámci klinické nefrologie, predialyzační péči a potransplantační péči ve spolupráci s IKEM
a VFN Praha. Oddělení je akreditovaným pracovištěm, podílí se na výuce mediků, postgraduální výuce lékařů, účastní se mezinárodních klinických studií.
Prim. MUDr. Zuzana Bitterová (obr. 26)
Přes své mládí, v kterém se stala primářkou nefrologicko-dialyzačního oddělení,
úspěšně zvládla tuto funkci. Je členkou výboru České nefrologické společnosti, je
vynikající sportovkyní.
Oddělení klinické hematologie
V roce 1949 byla zřízena transfuzní stanice pod vedením prim. MUDr. Jaroslava Matouška. Součástí transfuzního oddělení se stala v roce 1957 i hematologie. Od roku 1972 vedl transfuzní i hematologické oddělení prim. MUDr. Jan
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Kvasnička. Zasloužil se o vybudování nové budovy, do které se oddělení přestěhovalo v roce 1979 a pod jeho vedením došlo k velkému rozvoji klinické i laboratorní hematologie.
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (obr. 27)
Po odchodu do Prahy se stal primářem Centrální hematologické laboratoře
a Trombotického centra ve VFN Praha. Působil jako hlavní odborník pro obor hematologie a transfuzní služba, nyní je předsedou České společnosti pro trombózu a hemostázu. Je autorem 2 monografií a četných odborných článků.
V roce 1980 se stala primářkou hematologického a transfuzního oddělení MUDr. Jarmila Rennerová. V roce 1991 se oddělilo hematologické oddělení
od transfúzního a primářem hematologie se stal MUDr. Jiří Libiger. V roce 1991 se
oddělení přestěhovalo nejprve do provizorních prostor v přízemí dětské kliniky
v nové nemocnici na Severní terase a po dostavbě budovy C, která je věnována
laboratornímu komplementu, se oddělení přestěhovalo do 4. podlaží této budovy. Byly získány větší prostory pro laboratoře i hematologickou ambulanci a oddělení bylo vybaveno novými sofistikovanějšími přístroji, čímž byla zpřesněna
diagnostika a bylo vyhověno nárůstu požadavků. Vybavení novými mikroskopy
na úseku speciální morfologie a cytochemie usnadnilo praktickou výuku studentů i externích pracovníků. Oddělení úzce spolupracuje s dětskou hematologií
MNUL a onkologickým oddělením.
V září 2012 se ujal hematologického pracoviště v Teplicích prim. MUDr. Jiří Libiger
(obr. 28) a do funkce primářky oddělení klinické hematologie byla jmenována
MUDr. Jana Ullrychová (obr. 29). V roce 2013 byla ambulantní část hematologie rozšířena o dvě nové ordinace, takže v ambulanci pracují kromě primářky
MUDr. Alena Vašková (zástupce prim. oddělení) a MUDr. Jana Šandrejová. Byl
vybudován stacionář pro aplikaci léčby hematoonkologických pacientů a v témže roce získala laboratoř akredikaci ČIA. V roce 2014 byl oddělení přiznán statut
hemofilického centra pro dospělé pacienty. Dlouholetou nelékařskou vysokoškolskou vedoucí hematologických laboratoří byla RNDr. Alena Rosenauerová,
do důchodu odešla začátkem r. 2014. Vedoucí laborantkou byla Helena Zímová,
nyní je Pavla Bradáčová.
Transfuzní oddělení
V Ústí nad Labem byla transfuzní stanice zřízena v roce 1949. Prvním primářem
byl jmenován MUDr. Jaroslav Matoušek, který se zasloužil o vytvoření základní
organizační struktury transfuzní služby v Severočeském kraji. První odběry krve
byly provedeny v červnu 1949 do vakuových lahví pomocí odběrových souprav,
které pocházely z válečných zásob západních armád. V roce 1951 byl zřízenodběrový box se skleněnými přepážkami.
V roce 1957 byly k transfuzní stanici přičleněny hematologická ambulance i laboratoře. Tak vzniklo oddělení klinické hematologie a krevní transfuze. V roce
1972 se primářem tohoto oddělení stal MUDr. Jan Kvasnička (viz kapitola Klinická hematologie). V roce 1980 se stala primářkou MUDr. Jarmila Rennerová.
Došlo k rozvoji automatizace, aferetických metod a výpočetní techniky. K výrazné změně činnosti transfuzní služby dochází po roce 1989, kdy došlo k používání průmyslově vyráběných odběrových vaků a diagnostických sér. Došlo
též k prodlužování doby použití transfuzních přípravků, u erytrocytů z 21 na 42
dní, u plazmy z 12 měsíců až na 3 roky. V polovině 80. let bylo zavedeno rutinní
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Obr. 28 Prim. MUDr. Jiří Libiger
Obr. 29 Prim. MUDr. Jana
Ullrychová
Obr. 30 Prim. MUDr. Jarmila
Rennerová

11

interní oddělení V úSTÍ NAD lABEM
Interna v Ústí nad Labem

31.

historie a současnost

vyšetřování HIV u dárců, začátkem let devadesátých pak vyšetřování hepatitidy
C, což výrazně snížilo riziko přenosu těchto závažných chorob krevní transfuzí.
V roce 1991 dochází k rozdělení pracoviště na oddělení klinické hematologie
a transfuzní oddělení, v jehož čele setrvala prim. MUDr. Rennerová (obr. 30).
V roce 1997 se oddělení přestěhovalo do nových prostor na Severní terase.
Počátkem roku 2000 odešla prim. MUDr. Rennerová do důchodu a primářem
transfuzního oddělení se stal MUDr. Jiří Masopust (obr. 31). V posledním období dochází k dalšímu technickému i technologickému rozvoji oddělení, k rozvoji
aferetických odběrů, zavádění nových vyšetřovacích metod včetně zřízení molekulárně genetické laboratoře s celokrajnou působností, implementaci systémů
kvality ISO a k organizačním změnám, vedoucím k rozšíření působnosti v Ústeckém regionu. Vrchní sestrou oddělení je Eliška Pešková, vrchním laborantem je
Zdeněk Truhlář.

32.

Gastroenterologie
Gastroenterologie byla vyčleněna z interny jako samostatné oddělení. Po krátké době, kdy byl primářem MUDr. Axman, byl vedoucím oddělením MUDr. Jiří
Laštůvka. Po vypsání konkurzu se stál primářem MUDr. Jíří Stehlík, který přišel
z ÚVN Praha. Na oddělení pracují lékaři MUDr.Jiři Tichý, PhD.,MPH, MUDr.Marek
Ostrožník a MUDr.Monika Černá. Vrchní sestrou byla nejdříve Květoslava Hlavatá, v současné době funkci vykonává Iva Kolihová. Oddělení disponuje lůžkovou
částí a veškerou moderní endoskopickou metodikou a technikou k provádění
ERCP. Oddělení pořádá každoročně „Gastroenterologický den“.
Co je to Interna a kde ji najdete
Interní oddělení pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast
interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, chorobami ledvin, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace.
S nadregionální působností pracuje Diabetologické centrum a také Osteologické
centrum s denzitometrií a revmatologie.
Oddělení úzce spolupracuje se všemi odděleními Masarykovy nemocnice, zvláště s Klinikou kardiologie, Gastroenterologickým a s Nefrologicko-dialyzačním
oddělením.
V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.
Umístění:
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Areál/pavilon:
Bukov, Budova: A, G:
• Stanice 1 interního oddělení je umístěna v budově A, 2. podlaží
• Stanice 2 interního oddělení je umístěna v budově G, 3. podlaží
Literatura:
• Vladimír Provazník: Ústí, město nad Labem. Severočeské nakladatelství 1983
• Pavel Jerie: Pro koho je medicína? Světem za lepšími zítřky. Academie Praha
2009
• Kolektiv autorů za redakce Kristiny Kaiserové a Vladimíra Kaisera: Dějiny měst
Ústí nad Labem. Zdeněk Dvořáček, Praha 1995
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Obr. 31 Prim. MUDr. Jiří
Masopust
Obr. 32 Prim. MUDr. Jiří Stehlík
Obr. 33. MUDr. Michal
Fejfuša, CSc.

