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Vážení čtenáři Infolistů,
odměňování za vykonanou práci včetně odměňování
nelékařských zdravotnických pracovníků je pro Krajskou
zdravotní, a. s., její představenstvo a management, velmi
důležité téma. Proto věnujeme velkou pozornost příplatku 2 000 korun pro sestry a další nelékařské zdravotnické
pracovníky ve třísměnném nepřetržitém provozu. Příplatek je letos financován z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky, které naše společnost získá
jako dotaci prostřednictvím Ústeckého kraje. Související
postup, kdy bylo nutné o tyto prostředky požádat a následně muselo jejich poskytnutí schválit krajské zastupitelstvo, byl kvůli pravidlům nastaveným ministerstvem poměrně zdlouhavý, nicméně
jej máme úspěšně za sebou. Zvláštní příplatek 2 000 korun měsíčně pro sestry pracující bez odborného dohledu ve třísměnném nepřetržitém provozu tak bude vyplácen
od září ve výplatním termínu 12. října. Příplatek 2 000 korun za měsíce červenec
a srpen bude vyplacen ve zvláštním výplatním termínu na konci září v souladu s pravidly Ministerstva zdravotnictví České republiky. Připomínám, že stejně jako další
příplatky, které zaměstnanci dostávají, jsou i tyto kráceny, pokud v daném období
zaměstnanec čerpá dovolenou nebo je v pracovní neschopnosti.
Dotační program pro tyto příplatky ministerstvo nenastavilo ideálně, a tak nemohly
příplatky získat například vrchní a staniční sestry, které vedou oddělení a řídí pracovníky, kteří příplatek dostanou. Vedení Krajské zdravotní proto rozhodlo, že tyto vrchní
a staniční sestry dostanou 2 000 korun měsíčně také, a to zpětně od letošního července. Naše společnost bude v jejich případě příplatek financovat z vlastních zdrojů,
společně s Ústeckým krajem.
Vrchní a staniční sestry ale nejsou jedinou skupinou zaměstnanců, která nemůže podle pravidel ministerstva příplatek získat. Pracujeme na tom, abychom od Ústeckého
kraje obdrželi prostředky na dvoutisícové příspěvky i zaměstnancům, kteří pracují
v jedné směně, kdy nepřetržitý provoz je na jejich pracovištích řešen přesčasovou
prací. Předpokládáme, že tyto skupiny zaměstnanců by měly příplatek 2 000 korun
mít od posledního čtvrtletí letošního roku.
Zmíněná řešení nejsou dokonalá a neřeší všechny nespravedlnosti, které se mohou
objevit, přesto je nutné zdůraznit, že se snažíme maximálně rozšířit skupinu nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří příplatek obdrží. Zároveň je potřeba dodat, že
v příštím roce už nebude podle dostupných informací možné na příplatek získat dotaci od Ministerstva zdravotnictví České republiky a Krajská zdravotní jej bude muset
financovat z běžných příjmů od zdravotních pojišťoven dle úhradové vyhlášky.

Vybíráme z obsahu

Ing. Petr Fiala
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Výroční vědecká konference a 10 let společnosti Krajská zdravotní
Krajská zdravotní, a. s., uspořádala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka Výroční vědeckou konferenci Krajské zdravotní, a. s., spojenou s připomenutím 10. výročí vzniku společnosti. Nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí slavnostně převzali
ve čtvrtek 14. září 2017 v Rytířském sále na ústeckém hradě Střekov ceny Vědecké
rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2016.

tu naprosto špičkoví odborníci ve všech
úrovních zdravotnictví. Těší mě, že se tu
podařilo zachovat komplexní onkologické centrum. Dodnes nechápu, jak mohli
ministři hovořit o tom, že onkologicky
nemocní lidé mohou jezdit za léčbou
do Liberce, Prahy či Plzně. Ti lidé přišli

Pamětní list a plaketu u příležitosti 10. výročí vzniku Krajské zdravotní převzaly významné osobnosti spojené s činností
této společnosti – Oldřich Bubeníček, RSDr. Stanislav Rybák, Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Fiala, MUDr. Josef Liehne,
Ing. Luděk Rückl, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., MUDr. Milouš Derner, Mgr. Anna Marie-Malá
a Ing. Ivana Břeňková

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké
práce v daných kategoriích slavnostně
vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za účasti hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka, RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Nováka, předsedy
představenstva KZ, a. s., PhDr. Mgr. Leoše Moravce, předsedy dozorčí rady

KZ, a. s., Ing. Petra Fialy, generálního
ředitele KZ, a. s., MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče
KZ, a. s., doc. Ing. Martina Nováka, Ph.D.,
prorektora pro vědu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalších hostů
z akademické, profesní i veřejné sféry.
„Krajská zdravotní je dnes společnost,
která je vysoce respektovaná nejen v Ústeckém kraji, ale v celé republice. Jsou

o zdraví zde, a to i díky těžbě uhlí a elektrárnám vyrábějícím elektřinu pro celou
republiku. Ti lidé zde žili, a proto si tu maximální péči zaslouží ve svém kraji. Toto
vedení Ústeckého kraje udělá vše pro to,
aby Krajská zdravotní měla i v dalších letech maximální podporu,“ slíbil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
pokračování na str. 14

VĚDECKÁ RADA
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
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Nemocnice Teplice

Investice Krajské zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., má v teplické nemocnici pro následující období naplánováno několik investičních
akcí. Zdravotnická pracoviště projdou postupnou obnovou a rekonstrukcí odpovídající požadavkům moderní
medicíny.

VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE
Nejvýznamnější investiční akcí v teplické nemocnici je výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace, která
odstartovala v minulých týdnech úpravou terénu pro
základy budovy. Nový pavilon bude mít pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. Vystavěné operační
sály poslouží pro veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny
a provádět laparoskopické zákroky. Nyní mají lékaři
v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů,
u čtyř z nich počítá Krajská zdravotní, a. s., s dalším používáním i po realizaci výstavby nových sálů. Dosavadní prostory tak budou zachovány pro operační výkony
v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické
operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit
k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí. Projekt
počítá také s výstavbou 92 parkovacích míst pro osobní auta zaměstnanců, dvě z nich budou vyhrazena pro
tělesně postižené. Díky tomu dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím
areálu. Cena díla je 184 840 134,08 Kč vč. DPH.

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA – PACIENT
Předmětem veřejné zakázky je
dodávka, montáž a zprovoznění
komunikačních systémů sestra – pacient a s tím související
stavební práce v teplické nemocnici. Krajská zdravotní, a. s.,
požaduje zařízení, které umožní
spojení mezi hlavní ústřednou,
pacienty, lékaři a ostatními propojenými hlavními terminály
po strukturované kabeláži, využívající technologii zobrazující
informace na displeji. Probíhá
hodnocení veřejné zakázky,
kdy odhadovaná cena díla je
2 347 400 Kč vč. DPH.

ilustrační foto

Zdravotní sestry se již těší na nový
komunikační systém s pacienty

INVESTICE VE FÁZI PŘÍPRAV
neurologické ambulance (MS centrum),
kdy se změní dispozice prostor, dojde
k výměně oken, rozvodů technického zařízení a elektrotechnické instalace.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Výstavba operačních sálů vstoupila do další fáze

VYBUDOVÁNÍ NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU
Krajská zdravotní, a. s., v teplické nemocnici rovněž vybuduje nízkoprahový urgentní příjem. Půjde o budovu
s plochou střechou, která bude navazovat na stávající pavilon F. Nízkoprahový urgentní příjem po vybudování
poskytne pacientům ambulantní péči
v oblasti interny a neurologie. Dále
zde bude expektační pokoj se třemi
lůžky a potřebné zázemí pro pacienty a personál. Součástí investiční
akce je i výstavba obratiště, které
poslouží výhradně sanitním vozům.
Prostor bude zastřešen lehkou ocelovou konstrukcí včetně zřízení nového ocelového venkovního schodiště.
V současné době probíhá veřejná
zakázka na zhotovitele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je
16 631 171 Kč vč. DPH.

Vizualizace
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Původní výtah

Krajská zdravotní, a. s., má pro nadcházející období v teplické nemocnici naplánovanou řadu dalších investičních
akcí. Například vybudování vzduchotechniky v kuchyni
stravovacího provozu, kde dojde k instalaci nové technologie, která zvýší kapacitu současné vzduchotechniky
na trojnásobek. Cena je podle poptávkového řízení odhadována na: 665 696,02 Kč vč. DPH. Modernizací projde
výtah v budově chirurgie, čímž bude zároveň splněna nová
evropská legislativa. Plánovány jsou také stavební úpravy

Rekonstrukce výtahu
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Nemocnice Most

Hlavní sestrou mostecké nemocnice se stala Mgr. Šárka Gregušová

Hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Šárka Gregušová

Jmenuji se Šárka Gregušová. Mám představit sebe a můj vztah k profesi zdravotní sestry, kterou vykonávám, a to zejména nyní, v situaci, která je významným
zlomem v mé pracovní kariéře.
Pracuji už od maturity jako zdravotní
sestra v mostecké nemocnici, s tříletou
přestávkou, kdy jsem pracovala na pozici
vrchní sestry Oddělení centrálních operačních sálů a jednodenní chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Nastoupila jsem jako všeobecná sestra
na chirurgické oddělení mostecké nemocnice a díky tomu, že chirurgie je jeden ze základních oborů medicíny, jsem
mohla poznat toto nejstarší zdravotnické
řemeslo ze všech úhlů, tedy nejen okamžiky radosti při úspěšné léčbě a péči
o uzdravující se pacienty, ale i smutné
chvíle, slzy smutku a utrpení, když byla
nemoc nad síly a medicínské umění lékařů a ošetřovatelskou péči sester. Nicméně jak kladné, tak zvláště ty negativní
zkušenosti v člověku zanechají určité následky ve smyslu rčení: „Co tě nezabije,
to tě posílí“ (F. Nietzsche). Při komunikaci s pacienty i jejich příbuznými jsou
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samozřejmě jednodušší situace, kdy se
zdravotní stav vyvíjí příznivě, ale z hlediska rozvoje umění komunikačních dovedností je situace, kdy je nutno pacientovi
nebo jeho příbuzným sdělit nepříznivou
zprávu o jeho zdravotním stavu jednou

z nejtěžších a nejdůležitějších. Chci
tím říci, že kromě odborných vědomostí
a profesní zdatnosti je jednou ze základních nutností úspěšného profesního
růstu schopnost komunikace a zvládání
stresových a konfliktních situací, jež jsou
v běžném provozu na oddělení na denním pořádku.
Dalším krokem mého profesního růstu byl přechod na oddělení centrálních
operačních sálů a sterilizace, kam jsem
nastoupila na vlastní žádost po třech letech práce na standardním chirurgickém
oddělení. Ne, že by mne péče o pacienty přestala naplňovat, ale v rámci péče
o operované pacienty jsem se začala zajímat o operační nástroje, instrumentování a věci s tím související. Po základním
zácviku na místo instrumentářky jsem
brzy zvládla techniku instrumentování
při všech operačních výkonech, které se
v té době v mostecké nemocnici prováděly. Po deseti letech praxe jsem začala
zastávat funkci staniční sestry operačních sálů. Také jsem začala na popud své
starší kolegyně (za což jsem jí doposud
vděčná) studovat dálkově vysokou školu
se zaměřením na personalistiku a vzdělávání dospělých a po pěti letech jsem
úspěšně složila magisterské zkoušky.

Díky zkušenostem a pracovním výsledkům jsem pak byla vybídnuta, abych se
zúčastnila výběrového řízení na pozici
vrchní sestry Oddělení centrálních operačních sálů Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem. Byla jsem vybrána
a během tří let, kdy jsem zastávala tuto
odborně, a zvláště personálně náročnou funkci, se mi podařilo ve spolupráci
s kolektivem spolupracovníků vybudovat
v rámci oddělení operačních sálů i nové
oddělení jednodenní chirurgie. Poté
jsem se z osobních důvodů opět vrátila
na původní místo instrumentářky na Oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Most.
Po dalších několika letech práce na místě instrumentářky COS mostecké nemocnice jsem se přihlásila do výběrového
řízení na pozici vrchní sestry otorinolaryngologického oddělení (ORL). Zde jsem
mohla uplatnit své zkušenosti ze sesterské práce s pacientem, dovednosti

Nemocniční lůžko na novém oddělení

v průběhu
ve vedení
mimo jiné
počáteční

letošního roku. Při změnách
naší nemocnice se uvolnilo
i místo hlavní sestry a přes
velké pochybnosti jsem se

Nové parkoviště za pavilonem B

Centrála NIP

instrumentářky při operačních výkonech
a samozřejmě jako vrchní sestra i manažerské zkušenosti z práce na místě vrchní
sestry COS v Ústí nad Labem a poznatky
z personalistiky získané během studia
vysoké školy.
Poslední výzva a zlom, o kterém jsem se
zmínila na začátku tohoto článku, nastal

přihlásila do výběrového řízení, i když
jsem věděla, že uspět znamená méně
klidu, méně času, více práce, starostí,
problémů, konfliktů s lidmi atd. Ale zároveň jsem dostala velkou příležitost
k tomu, abych mohla některé věci zkusit
řešit tak, jak si myslím, že je to na základě mých zkušeností, získaných za léta

práce v nemocnici, nejlepší. Nemocnice
prochází v současnosti rozsáhlými změnami. Některé jsou příznivé, např. přestavby uvnitř budov, na odděleních, ale
i vně nemocnice, stavební úpravy okolí,
nové parkoviště pro pacienty apod. Jiné
změny jsou méně příznivé, např. rozhodnutí mnoha pracovníků o odchodu z nemocnice, nejčastěji z finančních důvodů,
a to lékařů, sester i jiných profesí.
Nicméně existuje mnoho věcí, které
mohou pomoci toto rozhodnutí změnit a k nimž není tolika peněz potřeba,
např. zlepšení pracovního prostředí,
lepší organizace práce, přátelské vztahy
na pracovišti. A to je podle mého názoru prostor, kde bych mohla uplatnit své
zkušenosti z jednání s lidmi a představy
o tom, jak by mohla nemocnice lépe fungovat. Aby se z nemocnice stalo místo,
kde by se cítili dobře zaměstnanci a jejich
spokojenost by se pak odrazila na kvalitě
péče o pacienty. Ti by si pak méně stěžovali na kvalitu péče a jednání zdravotnických pracovníků, např. v MHD a na sociálních sítích. Aby nemocnice opět získala
kredit, který měla v době, kdy se tu natáčel dnes již téměř historický seriál. Aby
se zaměstnanci do práce těšili a aby se
pacienti v nemocnici nebáli nechat léčit.
Mgr. Šárka Gregušová
hlavní sestra Nemocnice Most, o. z.
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Prvenství v oboru úrazové chirurgie
REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ
UŽITÍ SYSTÉMU TALARLOCK/PANTALARLOCK K DÉZE ZADONOŽÍ

1.

5.

Dézou rozumíme chirurgické znehybnění a spojení jinak pohyblivých součástí kloubu. Jejím cílem je především omezit bolestivý pohyb v kloubu, zlepšit osu a postavení končetiny a umožnit
její opětovné používání. Důvodem k provedení dézy je nejčastěji poúrazová artróza či odúmrť
kosti jako důsledek zlomenin, méně často se déza používá primárně v řešení nerekonstruovatelných nitrokloubních zlomenin. Spektrum dézových výkonů zahrnuje artroskopicky asistované výkony, miniinvazivní výkony a konečně otevřené výkony s užitím titanových hřebů či
dlah. V oblasti dolního konce bérce a nohy poskytuje naše klinika díky dlouholetému úsilí
týmu chirurgie nohy komplexní péči na špičkové světové úrovni, v technikách dézy zadonoží
a středonoží jsme v rámci naší republiky skutečnými průkopníky. V minulosti jsme ve spolupráci s předními světovými odborníky provedli na našem pracovišti několik republikově unikátních operací, například dézu zadonoží z předního přístupu (obrázek 1, 2) či korekční dézy
středonoží.
Je tedy přirozené, že i technika dlahové dézy systémem Talarlock/Pantalarlock byla jako první v republice užita lékaři naší kliniky. Tento inovativní systém umožňuje odstranit nevýhody
dézových výkonů z předního přístupu, kdy byly masivní implantáty umisťovány těsně pod kůži,
čímž se zvyšovalo riziko raných komplikací. Na rozdíl od systému dézy hřebem navíc umožňuje
spojit jen část kloubů zadonoží a tím ušetřit zdravé a pohyblivé součásti nohy. Nová dlaha byla
vyvinuta v Německu a ihned nabídnuta k testování naší klinice.
Systém vyžaduje umisťování kovu ze zadní strany hlezna, což poněkud znesnadňuje přípravu
kloubu k déze. Obrovskou výhodou je však lepší biomechanika implantátu, vyšší mechanická
pevnost konstrukce a v neposlední řadě lepší měkkotkáňový kryt v místě operace. Pacient je
uložen v pronační poloze, v terénu bezkreví posterolaterálním přístupem pronikáme ke kloubům zadonoží, které speciálními dláty a dalšími nástroji zbavujeme chrupavek a kostěných
výrůstků (obrázek 3). Po přípravě kloubu je naložena titanová dlaha, která je následně pevně
spojena s kostí kompresními a zámkovými šrouby. Systém umožňuje variabilně měnit úhel
zavedení zámkových šroubů, což velmi zjednodušuje implantaci (obrázek 4). Po výkonu není
třeba kloub dodatečně fixovat sádrou ani ortézou a po zhojení ran, tedy za 14 až 21 dní, je
možné končetinu postupně do bolesti zatěžovat. Jedná se tedy o průlomovou metodu zvyšující
výrazně komfort pacienta a zrychlující jeho návrat do běžného života.
Doposud jsme implantovali dlahu Talarlock/Pantalarlock deseti pacientům, což je republikově
zdaleka nejvíce, všichni pacienti se zahojili (obrázek 5, 6). Jako první v republice a třetí na světě jsme rovněž implantovali na míru vyrobenou dlahu, kterou jsme řešili složitou zlomeninu
dolního konce bérce (obrázek 7, 8).

VZDĚLÁNÍ
• 1993–1997
• 1994
• 1997–2003
• 2003
• 2004
• 2009
• 2009

6.
2.

Obrázek 2
Déza zadonoží dlahou z předního
přístupu, patrný masivní implantát těsně
pod kůží

Obrázek 5
Užití dlahy Talarlock umožňuje ušetřit kloub
mezi hlezenní a patní kostí, který zůstává nadále
pohyblivý
Obrázek 6
Užití dlahy Pantalarlock znehybňující celé zadonoží

Obrázek 7
Obrázek 3
Nerekonstruovatelná zlomenina dolního konce
Příprava kloubu mezi holenní a hlezenní bérce
kostí pomocí rozvěráků a speciálních dlát
Obrázek 8
Řešení nerekonstruovatelné zlomeniny
Obrázek 4
přemostěním na míru vyrobenou dlahou Talarlock
Naložení dlahy Talarlock s možností
variabilního zavedení zámkových šroubů (3. implantující pracoviště na světě)
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Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Státní zkouška z anglického jazyka
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Titul MUDr. s vyznamenáním
Jazyková zkouška Deutsch als Fremdsprache
AO Trauma Course – Advances in Fracture
Management
Atestace z traumatologie s vyznamenáním

• 2006–2011 Postgraduální studium biomedicíny, 3. LF UK
• 2010, 2011 Státní zkouška a následně dizertace v postgraduálním studiu, zisk
titulu Ph.D.
• 2011
AO Trauma Masters Course – Lower extremity
• 2014
AO Trauma Europe Masters Course with Anatomical Specimen – Pilon
• 2014
AO Faculty Educational Program Curych
• 2015
AO Trauma European Faculty Seminar Davos
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
• 2001
Carl-Franzens Universität Graz, Rakousko
• 2003
Eberhard-Karls Universität Tübingen, SRN
• 2008, 2010 Universitätsklinikum Carl-Gustav Carus, SRN
KARIÉRA
• 2012

7.

• 2014
• 2017
• 2017

3.

• 2017
• 2017

Vzhledem ke zkušenostem našeho týmu jsme následně byli přizváni konstruktéry dlahy k evropskému technologicko-klinickému setkání, kde jsme měli jako jediní z České republiky možnost úspěšně prezentovat naše výsledky, a dokonce navrhnout technické inovace vycházející
ze zkušeností s užitím implantátu. V užívání tohoto systému jsme se rovněž stali školicím
a referenčním pracovištěm pro celou Českou republiku.
Obrázek 1
Déza zadonoží dlahou z předního
přístupu, bočný rtg. snímek po operaci

MUDr. LUBOMÍR KOPP, Ph.D.

• 2017

Vedoucí lékař stanice, Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Koordinátor Traumanetzwerk Ostsachsen pro Traumacentrum Masarykovy
nemocnice
Vedoucí lékař Artroskopického centra Masarykovy nemocnice
Zástupce přednosty Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pro vědu, výzkum a vzdělávání
Odborný asistent Ústavu anatomie 2. LF UK
Odborný asistent Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
2. LF UK
Školitel postgraduálního studia v biomedicíně, obor Experimentální
chirurgie

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH
ČLS JEP, Česká společnost úrazové chirurgie, AO Trauma Czech, od r. 2012 člen Faculty National, od r. 2013 člen Faculty International, od r. 2017 člen výboru společnosti

8.
4.

ODBORNOST
Celé spektrum muskuloskeletární chirurgie se zaměřením na miniinvazivní úrazovou a rekonstrukční chirurgii a artroskopickou operativu ramene, lokte, zápěstí, kyčle, kolene, hlezna a paty, součást týmu chirurgie nohy v rámci KÚCH se specializací na úrazovou a rekonstrukční chirurgii dolního konce bérce, zadonoží, středonoží a předonoží. Celé spektrum
traumatologické specializace, tedy zvláště řízení péče a koordinace traumatýmu při léčbě
polytraumatizovaných a těžce poraněných pacientů s přesahem do ošetřování dutinových
poranění, zvláště v oblasti hrudníku a břicha. V rámci této odbornosti úzká spolupráce s intenzivisty, anesteziology, ortopedy, viscerálními, cévními a hrudními chirurgy, neurochirurgy, stomatochirurgy, invazivními radiology, urology a dalšími. Odborný garant Artroskopického centra Masarykovy nemocnice. Školitel postgraduálního studia. Autor a spoluautor
desítek publikací v zahraničních i domácích časopisech, autor několika kapitol v monografiích, autor a spoluautor stovky zahraničních a domácích odborných sdělení.
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DLAHA CLP 2,7 mm V LÉČBĚ ZLOMENIN PATNÍ KOSTI
v rozptylu až 30 stupňů, vyšším počtem
9.
otvorů pro šrouby v dlaze, pokročilejším
instrumentáriem pro implantaci a dokonalejším materiálem z titanové slitiny
(obrázek 10).
Prvním pracovištěm v republice, pověřeným pilotním testováním zcela nového
systému, byla díky historicky největším
zkušenostem s operativou kalkanea klinika úrazové chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici. Od nasazení do praxe
jsme již implantovali více než 30 těchto
moderních dlah (obrázky 11, 12) a poskytli výrobci velmi cenné informace sloužíDalším republikovým prvenstvím bylo cí k vylepšení designu implantátu. Naši
užití implantátu Calcaneal Locking Pla- specialisté jsou v úzkém kontaktu s techte 2,7 mm k stabilizaci zlomenin patní niky výrobce a připravují modifikace
kosti. Tým chirurgie nohy na Klinice úra- dlahy, které by měly ještě zvýšit její přízové chirurgie Masarykovy nemocnice nos pro pacienty. Díky velkému souboru
má dlouholeté zkušenosti s ošetřová- pacientů jsme rovněž schopni zavčasu
ním zlomenin patní kosti, za posledních identifikovat potenciální rizika, souvise12 let jsme úspěšně operovali více než jící s učební křivkou užití této techniky,
650 pacientů s touto diagnózou.
a formou odborných sdělení je předat šiV minulosti jsme k fixaci zlomenin řeše- roké odborné veřejnosti.
ných krvavou repozicí a vnitřní syntézou Díky nasazování nových implantátů
užívali masivnějšího zámkového im- a zdokonalování technik rekonstrukcí
plantátu, který neumožňoval variabilní akutních úrazů i řešení dlouhodobých
úhel zavedení zámkových šroubů, což následků zlomenin v oblasti zadonoží
implantaci ztěžovalo. Rovněž počet ot- a středonoží si klinika úrazové chirurvorů v dlaze znemožňoval pohodlnou fi- gie udržuje vedoucí pozici mezi pracoxaci všech úlomků a dlaha často dráždila višti chirurgie nohy v České republice.
okolní měkké tkáně (obrázek 9). Řešením I z tohoto důvodu jsme byli vybráni pro
byl vývoj zcela nového systému s řádově pořádání republikově prvního speciavyšší mechanickou pevností konstrukce, lizačního kurzu chirurgie nohy v rámci
možností naložení zámkových šroubů AO Trauma v roce 2019 a rovněž jsme
10.

11.

byli osloveni věhlasnými zahraničními
kolegy s žádostí o spoluautorství Manuálu AO Foot. Je pro nás mimořádnou ctí
stát u zrodu této „bible“ světové komunity muskuloskeletárních chirurgů.
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie
Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Obrázek 9
Starší systém masivní ocelové dlahy
s menším počtem šroubů, bez možnosti
variabilního úhlu zavedení zámkových
šroubů a s mechanicky méně odolným
designem. Tvarování dlahy se muselo
provádět mimo kost pacienta
Obrázek 10
VA-CLP 2,7 mm, moderní titanový implantát
k fixaci zlomenin patní kosti, pokročilý systém
zachytávání úlomků pomocí tzv. „paciček“,
tvarovaných přímo na kosti pacienta, a velké
množství šroubů pro fixaci všech částí
zlomeniny
Obrázek 11
První implantovaná dlaha VA-CLP 2,7 mm
v České republice, 55letý pacient s tříštivou
dislokovanou mnohaúlomkovou zlomeninou
patní kosti
Obrázek 12
3D CT rekonstrukce patní kosti po naložení
dlahy, patrná dokonalá repozice v kloubní
ploše k hlezenní a krychlové kosti (šipky)

12.

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ING. JIŘÍ NOVÁK
ZÍSKAL CENU MĚSTA MOSTU
Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák získal Cenu města Mostu
za rok 2016 za svou dosavadní činnost ve vedení Krajské zdravotní, a. s., kde se neustále
zasazuje o zvyšující se kvalitu poskytované zdravotní péče nejen v mostecké nemocnici, ale
i v ostatních nemocnicích spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s.
O udělení ceny rozhodlo ve čtvrtek 7. září 2017 Zastupitelstvo statutárního města Mostu. Cena
je podle svého statutu hlavně morálním oceněním za výrazná umělecká, vědecká nebo jiná
díla, mající vztah k městu, a za přínos k jeho rozvoji ve všech oblastech života.
Blahopřejeme!
redakce Infolistů

Rekonstrukce dětského pavilonu je v plném proudu

Masarykova nemocnice

Stavební práce pokračují na dětském pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice, kde byla předáním staveniště v minulém měsíci
zahájena významná rozsáhlá rekonstrukce budovy. V první etapě dochází k výměně oken na zdravotnických pracovištích, kde
nebyla dosud nahrazena při předešlých dílčích obnovách. „Většinu oken již stavební dělníci vyměnili. V těchto týdnech již začalo
bourání původní střechy pavilonu, kde bude přistaveno podlaží. Řemeslníci také provádí práce na zateplení pláště budovy,“
uvedl Miroslav Machala z Odboru přípravy a realizace investic Krajské zdravotní, a. s.
Z důvodu realizace stavby je od 7. srpna 2017 omezen provoz stanice větších dětí Dětské kliniky Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Lůžková část stanice se přesunula do prostor oční kliniky
v budově G. Po celou dobu výstavby je u dětského pavilonu
omezeno parkování. Žádáme návštěvníky ústecké Masarykovy nemocnice, aby se řídili přechodným dopravním značením.
Rozsáhlá rekonstrukce dětského pavilonu je pokračováním předešlých etap rekonstrukcí, při kterých došlo mimo
jiné k vybudování nových ambulancí dětské úrazové chirurgie, dětského stacionáře, dětské rehabilitace a šaten pro
zaměstnance.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Bourací práce na střeše dětského pavilonu

Revitalizace budovy I vstoupila do další fáze

Nemocnice Děčín

Do další fáze vstoupila kompletní revitalizace budovy I, kterou Krajská zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici realizuje. „Připravujeme se na kompletní rekonstrukci střechy budovy včetně svodů dešťové vody a přemístění nainstalovaných antén. Zároveň
probíhají řemeslnické práce v sedmém nadzemním podlaží na lůžkové části neurologického oddělení a na jednotce intenzivní
péče,“ uvedl Petr Kronus, vedoucí Oddělení správy a údržby nemovitostí Nemocnice Děčín.
Krajská zdravotní revitalizaci budovy I v děčínské nemocnici zahájila začátkem června letošního roku. Předmětem realizace díla je
mj. zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken, výměna výtahů, výměna radiátorů a nová výměníková stanice. Cena dle
veřejné zakázky je 27 milionů korun včetně DPH.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Krajská zdravotní má již devátou kliniku
Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje
od pondělí 4. září 2017 devět klinik. Nově k současným osmi klinickým pracovištím přibyla Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií
UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Na snímku uprostřed předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří
Novák, vlevo místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek
Scherfer a vpravo rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí
nad Labem začala v roce 2008, kdy byly
v ústecké nemocnici ustaveny první dvě
kliniky – kardiologická a neurochirurgická.
O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších
pět klinik – dětská, oční, úrazové chirurgie,
urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.
„Vedením kliniky je pověřen MUDr. Karel Sláma, Ph.D., který převzal primariát po svém
otci, emeritním primáři MUDr. Karlu Slámovi. Ten svou vynikající prací posunul ORL
v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic. V tradici, kterou pořádáním
celostátní odborné konference založil a jíž
23 let předsedal, jeho syn také pokračuje.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku se statutem krajského pracoviště pro 1,5 milionu
obyvatel bude i nadále zajišťovat jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky,“ přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Krajská zdravotní společně s univerzitou
usiluje o to, aby se ústecká Masarykova
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nemocnice stala fakultní nemocnicí. Memorandum, které jsme společně s Ústeckým
krajem před dvěma lety podepsali, nás zavazuje, abychom v první etapě usilovali dál
o získání detašovaného pracoviště lékařské
fakulty v Plzni, která je součástí pražské Karlovy Univerzity. Opravňují nás k tomu slova
ministrů zdravotnictví Němečka i Ludvíka,
kteří při návštěvě Masarykovy nemocnice
konstatovali, že má úroveň fakultní nemocnice,“ připomněl Ing. Jiří Novák s tím, že
Krajská zdravotní vítá záměr UJEP postavit
nové budovy pro Fakultu zdravotnických
studií a je připravena poskytnout pozemky
přímo v prostorách Masarykovy nemocnice.
Dodal také, že se Krajská zdravotní, a. s.,
snaží pro Masarykovu nemocnici získat statut komplexního kardiovaskulárního centra
a že představenstvo společnosti rozhodlo
o dostavbě nemocnice podle původního
projektu, v němž je zahrnuto vybudování
operačních sálů pro kardiochirurgii, kde
právě probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci na dostavbu.
„Děkuji vedení univerzity za spolupráci při
ustavení kliniky, děkuji primáři MUDr. Karlu Slámovi, Ph.D., všem lékařům, sestrám

a pomocnému personálu za příkladnou práci,“ řekl předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.
K poděkování se připojil náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák:
„Chci poděkovat celému kolektivu ORL,
a především poblahopřát emeritnímu primáři MUDr. Karlu Slámovi, který působil
v čele oddělení 24 let, k dosažení jednoho
z jeho životních cílů, jímž jistě vznik kliniky
byl. Chtěl bych také ocenit spolupráci, kterou má UJEP s Krajskou zdravotní, kdy společně s Ústeckým krajem se snažíme, aby
celá Krajská zdravotní, a především Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem jako její
vlajková loď, poskytovala špičkovou zdravotní péči občanům celého Ústeckého kraje
a v některých případech i z jiných krajů.“
Rektor univerzity doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., mimo jiné informoval o dosavadních a nejbližších chystaných krocích
v přípravě výstavby objektů fakulty v areálu
ústecké nemocnice. „Bereme to skutečně
velmi vážně. Do této chvíle jsme během asi
jednoho roku činnosti získali zhruba miliardu finančních prostředků z evropských
fondů. Věřím, že to povede k větší akceleraci spolupráce a provázanosti. A podpora
Ústeckého kraje je letos v takové intenzivní
míře, ve které historicky nikdy nebyla. Směřujeme ji do přípravy zdravotnického personálu, studentů na Fakultě zdravotnických
studií,“ řekl doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., mají
stěžejní důležitost rovněž pro Fakultu zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.
„Jako zdravotnická fakulta usilujeme o to,
aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí. To zatím, bohužel, není podle
současné legislativy možné, a proto jdeme
cestou postupného ustanovování klinik,“
uvedl doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan
fakulty.
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., poděkoval všem zaměstnancům
oddělení, nyní již kliniky, ale i předcházejícím přednostům, bez jejichž práce by při
současném nedostatku ORL pracovišť v kraji
dnes nebyla na tak vynikající úrovni. Primář
MUDr. Karel Sláma, Ph.D., poté v prezentaci
přiblížil historii oddělení ORL v ústecké nemocnici, její milníky a osobnosti.

ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
se statutem krajského pracoviště jako spádového pro 1,5 milionu obyvatel, zajišťovalo jak specializovaná ambulantní vyšetření,
tak operační zákroky v oblasti hlavy a krku
Lékaři, sestry a další zdravotnický personál
pečovali o hospitalizované pacienty, pro
něž měli k dispozici 16 lůžek. Prováděli
také konziliární vyšetření pacientů ležících
na jiných odděleních nemocnice, případně
odeslaných z jiných odborných ambulancí
a zajišťovali ORL pohotovostní službu. Ustavením kliniky se jejich úkoly nijak nemění.

slinné žlázy a uzliny. Operačně řeší taktéž
nádory postihující krční mandle a nosohltan. Mezi další prováděné výkony patří
endoskopické nebo mikroskopické zákroky
v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin
při jejich chronických zánětech a polypech
(tzv. FES zákrok). Specialisté ORL ve spolupráci s očními lékaři operačně zprůchodňují slzné cesty (tzv. DCRS). Odstraňují také
polypy, uzlíky a další afekce na hlasivkách.
Další spektrum operačních výkonů zahrnuje zákroky v oblasti uší. Zejména jde o sanační operace při chronických zánětech
středouší, dále náhrady bubínku při jeho

Na snímku vpravo primář zmocněný k vedení kliniky MUDr. Karel Sláma, Ph.D.,
se svým zástupcem MUDr. Jiřím Kalhousem
Vybavení specializované ORL ambulance
umožňuje vyšetření sluchu (audiometrie,
tympanometrie, otoakustické emise u dětí),
dále vyšetření poruchy rovnováhy, poruchy hlasu, zdejší specialisté dispenzarizují
onkologické pacienty, provádějí také preventivní prohlídky a v rámci ambulantního
ošetření i chirurgické výkony (vyřezávání
různých kožních lézí, např. bazaliomů, bradavic, odstraňování atheromů, drobných
uzlin, lipomů, hemangiomů, pih, mateřských znamének atd.).
Z operačních výkonů provádějí zejména
onkologické operace, jako např. totální laryngektomii (odstranění hrtanu pro nádorové onemocnění), blokové krční disekce
(odstranění metastaticky postižených uzlin
na krku), robotické odstraňování kořene
jazyka při jeho nádorech, dále odstraňují
částečně nebo úplně nádorově postižené

postižení (tzv. myringoplastika), aplikaci
tubiček ke zprůchodnění středouší (tzv. stipuly a L-T tuby).
Od ledna roku 2012 byla otevřena foniatrická ambulance, zabývající se poruchami
řeči a sluchu. Odborníci se zde věnují i diagnostice a léčbě tzv. Sleep apnoe syndromu
(syndrom dechových pauz během spánku
projevující se zejména chrápáním). Mezi
další prováděné výkony patří roboticky asistované zákroky systémem Da Vinci (např.
zmenšování kořene jazyka při jeho zbytnění nebo nádorovém postižení). Pomocí
moderní endoskopické věže zde provádějí

zákroky na nosu a vedlejších nosních dutinách. Věnují se i dětské ORL problematice,
např. odstraňování krčních a nosních mandlí, zmenšování krčních mandlí, sanační zákroky uší, plastiky boltců atd.
Lůžkové oddělení a ambulance ORL jsou vybaveny vyšetřovacími jednotkami UNIT ATMOS, OTOREAD k vyšetření akustických
emisí u dětí, CELOM + monitorem k vyšetření Sleep apnoe, operačními mikroskopy,
ušními frézami, myčkou na fibroskopy, Shaverem a dalšími přístroji.
V roce 2016 se dočkaly modernizace v přízemí pavilonu D1 prostory otorinolaryngologických ambulancí. Rekonstrukcemi
chodby a ordinací v přízemí nemocničního
pavilonu vzniklo příjemné prostředí jak pro
pacienty, tak pro lékaře. Požadavky na moderní pracoviště 21. století splňuje i nově
pořízená audiometrická komora.
Již třetí desetiletí mají čeští specialisté
z oboru otorinolaryngologie spjato Ústí nad
Labem s podzimní celostátní odbornou
konferencí, která se v posledních letech
koná v krásném prostředí zámečku Větruše. Třiadvacet let akci organizoval dlouholetý primář oddělení ORL a chirurgie hlavy
a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Karel Sláma. Jako projev uznání
jeho práce nese konference od roku 2015,
na návrh předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
název „Slámův den“. V tradici, kterou
MUDr. Karel Sláma starší založil, pokračuje jeho syn MUDr. Karel Sláma, Ph.D., nyní
pověřený vedením nově ustavené Kliniky
ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Je zároveň odborným garantem konference,
jež se koná pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP letos již po čtyřiadvacáté,
tentokrát ve dnech 12.–13. října jako „Německo-české ORL dny – Slámovy ORL dny“.
redakce Infolistů

Pozvánku na Německo-české ORL dny – Slámovy ORL dny najdete na straně 25
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Na snímku prof. MUDr. Martin
Sameš, CSc., předseda Vědecké rady
Krajské zdravotní, a. s.

pokračování ze str. 3
Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské
zdravotní, a. s., za rok 2016 výroční ceny
za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena
předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let
(cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy
dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena
náměstka pro řízení zdravotní péče).
„Letos si připomínáme deset let od vzniku Krajské zdravotní. Společnosti se díky
dlouhodobě pozitivnímu trendu hospodaření a významné investiční podpoře
Ústeckého kraje jako jediného akcionáře
daří v nemocnicích masivně modernizovat techniku a rekonstruovat objekty
i oddělení. Velké poděkování si zaslouží lékaři, sestry a ostatní zdravotnický
personál a všichni zaměstnanci Krajské
zdravotní. Bez jejich velkého nasazení
bychom na dobré výsledky v posledních
letech jistě nedosáhli,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.
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Předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák předává
ocenění MUDr. Petru Obrubovi

Ceny letos Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., předávala již počtvrté. „Snažíme
se tak již tradičně vyzdvihnout práci našich kolegyň a kolegů, kteří dosáhli úspěchů při své vědecko-výzkumné činnosti.
I když oceněných může být jen několik,
rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří se do výzkumných projektů zapojují a jsou v této oblasti aktivní.

Naši lékaři jsou žádanými a platnými
členy vědeckých týmů a vědecko-výzkumná činnost tak bezesporu pomáhá
zviditelnit nemocnice z našeho ústeckého regionu. A to je potřeba právě proto,
že pověst a dobrý zvuk je jedním z dalších argumentů, kterými přesvědčujeme
mladé lékaře a absolventy lékařských
fakult, aby přišli pracovat právě k nám
do Ústeckého kraje. Personální situace
ve zdravotnictví je nedobrá a každý další
plusový bod, který udělá naše nemocnice v tvrdé konkurenci atraktivnější je tedy
více než žádoucí. Poděkování všem těm,
kteří se podílejí na vědecko-výzkumné
činnosti je tedy na místě, a proto ještě
jednou děkuji,“ uvedl ve svém projevu
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
„Věřím, že i budoucnost Krajské zdravotní, a. s., a jejích nemocnic bude úspěšná
a že i nadále bude pro pacienty garancí
kvalitní a dostupné zdravotní péče. Ambice Krajské zdravotní, a. s., však nekončí
u zdravotní péče. Plán na výstavbu nové
budovy pro fakultu zdravotnických studií
v areálu ústecké Masarykovy nemocnice,
na kterém spolupracujeme s našimi kolegy z ústecké Univerzity J. E. Purkyně,
bude pro rozvoj této oblasti významným

impulsem. Stejně prospěšný pak jistě
bude další rozvoj spolupráce s lékařskými fakultami a rozšíření výuky mediků
v našich nemocnicích. Jsem přesvědčen,
že budeme úspěšní a dotáhneme tyto
plány do konce. Bylo by pěkné předávat v budoucnu výroční ceny za vědeckou činnost v nové aule přímo v Krajské
zdravotní, a. s., v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem,“ dodal Ing. Petr Fiala.
Před samotným vyhlášením nejlepších vědeckých prací představil předseda Vědecké rady Krajské zdravotní
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., nově

V soutěži o Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se
na 1. pozici umístil MUDr. Petr Obruba
z Kliniky úrazové chirurgie MNUL, o. z.,
na 2. pozici MUDr. Petr Vachata, Ph.D.,
MBA, a na 3. místě MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., – oba z Neurochirurgické kliniky MNUL, o. z. Zvláštní ocenění získal
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC,
FSCAI, za monografii Koronární cirkulace
(spoluautoři doc. Mates, dr. Kala).
První místo a Cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře
do 35 let získala MUDr. Alena Sejkorová

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák předává
cenu MUDr. Petru Vachatovi, Ph.D., MBA, společně s hejtmanem
Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem (na snímku vpravo)

jmenované členy vědecké rady, zhodnotil její dosavadní činnost a celkové
výsledky jednotlivých pracovišť Krajské
zdravotní, a. s., v roce 2016. Následovalo
vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské
zdravotní, a. s. Ocenění v každé kategorii
získali kromě diplomu, plakety a symbolických věcných darů i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

Vybraní ocenění zdravotníci na Výroční vědecké konferenci Krajské zdravotní, a. s.

V soutěži o Cenu náměstka pro řízení
zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe Bc. Svatava Nováková z Chirurgického
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem. Druhé místo v této kategorii obsadily Bc. Monika Tesařová a Petra Jelínková z Neurochirurgické kliniky
MNUL, o. z., a 3. skončila Lucie Kolářová
z Dětské kliniky MNUL, o. z.
Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., která
v současné době pracuje v následujícím
složení: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala přeje k prvenství MUDr. Aleně
Sejkorové

z Neurochirurgické kliniky MNUL, o. z.,
cenu za 2. místo převzal MUDr. Tomáš
Radovnický ze stejného zdravotnického
pracoviště.
Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla udělena
PharmDr. Lucii Hromádkové, Ph.D., z Oddělení klinické farmacie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

– předseda, přednosta Neurochirurgické
kliniky FZS UJEP a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – místopředseda, přednosta Dětské kliniky FZS
UJEP a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a členové
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan
Fakulty zdravotnických studií UJEP,

VĚDECKÁ RADA
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
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Předseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s., PhDr. Mgr. Leoš Moravec předává
cenu PharmDr. Lucii Hromádkové, Ph.D., společně s náměstkem hejtmana
Ústeckého kraje RSDr. Stanislavem Rybákem (na snímku vpravo)

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., Interní
oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.,
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Klinika
urologie a robotické chirurgie FZS UJEP
a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., prof. Ing. Boris Šimák, CSc., z FEL ČVUT v Praze, MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční
kliniky FZS UJEP a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS
UJEP a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Pavel
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta
Kardiologické kliniky FZS UJEP a KZ, a. s.,
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.,
přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS
UJEP a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan
Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP
a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., MUDr. Marta Vachová,
primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Igor Greguš,
ambulance chronické bolesti Nemocnice
Most, o. z., MUDr. Jiří Neumann, primář
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Neurologického oddělení Nemocnice
Chomutov, o. z., MUDr. Jan Rejholec,
primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Vlasta Čejnová,
Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,

MUDr. Karel Sláma, Ph.D., primář Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP
a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., a prof. MUDr. Vladimír
Černý, Ph.D., FCCM, přednosta Kliniky
anesteziologie, perioperační a intenzivní
medicíny FZS UJEP a KZ, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Pamětní list a plaketu u příležitosti 10. výročí vzniku Krajské zdravotní
převzaly významné osobnosti spojené
s činností této společnosti – Oldřich Bubeníček, RSDr. Stanislav Rybák, Ing. Jiří
Novák, Ing. Petr Fiala, MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Ing. Luděk Rückl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling Krajské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
MUDr. Jan Schraml, Ph.D., MUDr. Milouš
Derner, primář Radiodiagnostického
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., Mgr. Anna-Marie Malá,
hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o. z.,
a Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.
redakce Infolistů

Náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki
předává cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství Bc. Svatavě
Novákové

Výstava k desetiletí Krajské zdravotní
Krajská zdravotní, a. s.
Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní, a. s., uvidí návštěvníci postupně ve všech
pěti nemocnicích, které společnost spravuje. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo
v pondělí 11. září 2017 na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, náměstka hejtmana RSDr. Stanislava Rybáka a zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. Výstava se na 20 panelech
zaměřuje na významné momenty z desetileté historie Krajské zdravotní, a. s., která
je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří
mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

Pět nemocnic, spadajících v době před
transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se
z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s.
Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad
Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici
Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem
na geografické rozmístění v regionu tvoří
nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý
Ústecký kraj.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Zleva hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a místopředseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer

„Protože jsme na půdě Krajského úřadu
Ústeckého kraje, rád bych poděkoval
panu hejtmanovi za to, že Krajská zdravotní je v tuto chvíli v takové kondici
i díky tomu, že Ústecký kraj se o ni velmi
dobře stará. Myslím si, že investice v řádech miliard korun, které v Krajské zdravotní probíhaly v posledních letech, jsou
toho důkazem,“ zdůraznil Mgr. Radek
Scherfer, místopředseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.
„Deset let je už doba, kdy může člověk
bilancovat a hodnotit. Myslím si, že zdravotní péče v našem kraji šla od té doby
úrovní hodně nahoru, zvlášť Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, která je brána jako krajská nemocnice, poskytuje pacientům nadstandardní podmínky,“ řekl
v proslovu hejtman Oldřich Bubeníček.
Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září
2007 transformací pěti nemocnic
do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace
přinesla významnou změnu zabezpečení

zdravotní péče v Ústeckém kraji. Ústecký
kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s., a ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.

Informační postery ve stojanech
zachycují významné momenty
společnosti

PUTOVNÍ VÝSTAVA K DESETI LETŮM KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
DATUM

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
Nemocnice
18. 9.–24. 9. 2017
Děčín, o. z.
Nemocnice
25. 9.–1. 10. 2017
Chomutov, o. z.
Nemocnice
2. 10.–8. 10. 2017
Teplice, o. z.
Nemocnice
9. 10.–15. 10. 2017
Most, o. z.
Masarykova nemocnice
16. 10. – 2018
v Ústí nad Labem, o. z.

UMÍSTĚNÍ
budova C, prostor
u pokladen
budova B, chodba
u dětského koutku
budova A, vstupní
vestibul Polikliniky
budova B, chodba
za modrým salónkem
budova B, Atrium

VERNISÁŽ
18. 9. 2017
12.30 hodin
25. 9. 2017
13.00 hodin
2. 10. 2017
13.00 hodin
9. 10. 2017
13.00 hodin
16. 10. 2017
14.00 hodin
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Návštěva zahraniční delegace

Nemocnice Děčín

Den otevřených dveří na klinice anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny

Masarykova nemocnice

Nemocnici Děčín, o. z., navštívila ve čtvrtek 24. 8. 2017 mezinárodní odborná delegace představitelů zdravotnických center Volyňské správní oblasti na Ukrajině. Ředitel zdravotní péče MUDr. Michal Hanauer, MBA, a hlavní sestra Mgr. Danuše Tomášková
přivítali její členy Valerie Katsmana, vedoucího regionálního oddělení pro zdravotnictví, Michaila Behala, ředitele Ratnivské
nemocnice a člena Volyňské regionální rady, Oleha Samchuka, ředitele Kovelské zdravotnické správy, Valerie Koba, ředitele
Horohivské nemocnice a Sergie Konovala, ředitele městské nemocnice v Lutsku.
Po úvodní prezentaci děčínské nemocnice, představení jejího vybavení a nastínění budoucího vývoje následoval diskuzní panel se všemi delegáty.
Otázky se týkaly organizace zdravotní péče v České
republice, povinností a práv poskytovatelů zdravotní péče, smluvních vztahů s veřejnými zdravotními
pojišťovnami a postavení regionálních nemocnic
s ohledem na Šluknovský výběžek.
V další části připraveného programu byli představitelé této delegace seznámeni s vybranými odděleními formou exkurze. Zaujalo je zejména gynekologicko-porodnické oddělení, hematologicko-transfuzní
komplement, spektrum prováděných operačních
výkonů na otorinolaryngologii (ORL) a radiodiagnostickém oddělení (RDG), velmi kvitovali vstřícné chování personálu.
Na závěr byly zodpovězeny dotazy ohledně investičních záměrů Krajské zdravotní, a. s., v děčínské
nemocnici s vizualizací konečného stavu. Delegaci
z Volyňské správní oblasti děčínská nemocnice natolik zaujala, že přislíbila další návštěvu.
redakce Infolistů

Hudební odpoledne

„Den otevřených dveří jsme pořádali poprvé. Dělali jsme ho
především kvůli studentům, aby se s naším pracovním prostředím sami seznámili, aby se sem nebáli chodit a aby viděli, že
jsme úplně normální lidé, kteří dělají zajímavou práci. Podívat
se ale přišlo i mnoho zájemců z řad veřejnosti, stejně jako zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s.,“ uvedla vrchní sestra kliniky
Bc. Libuše Čočková.
Martin Klimeš, referent

Představení zdravotnického vybavení

Zahraniční návštěvu z Ukrajiny provázela po děčínské nemocnici hlavní
sestra Danuše Tomášková (druhá zprava)
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Den otevřených dveří uspořádala ve čtvrtek 31. srpna 2017
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice Děčín

Dne 30. 8. 2017 se konalo pod „taktovkou“ dobrovolníků
a hlavní sestry Mgr. Danuše Tomáškové v KZ, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., první Hudební odpoledne spojené
s malováním pro pacienty rehabilitačního oddělení. Dobrovolnice Viktorie Neumannová a Libuše Čejková dobře
naladěnému „obecenstvu“ pouštěly z gramofonu jejich
oblíbené skladby i mluvené slovo. Během poslechu někteří pacienti také využili přinesených omalovánek k procvičení motoriky prstů ruky a zápěstí. Místností zněly
skladby z různých filmů, Staropražská dechovka, písničky
Uhlíře a Svěráka, a nechyběl ani Jára Cimrman. Hudební
odpoledne se všem zúčastněným pacientům i přítomnému zdravotnickému personálu moc líbilo a už nyní se těší
na jeho další pokračování.

Hudební odpoledne

Komentované prohlídky prostor kliniky, představení přístrojového vybavení a nácvik neodkladné resuscitace na figuríně
používané pro výcvik zdravotníků si nenechaly ujít desítky návštěvníků z řad studentů a veřejnosti.

Libuše Čejková, koordinátorka dobrovolníků
Nemocnice Děčín, o. z.

XXVIII. ústecký oftalmologIcký den

20. října 2017, krajský úřad ústeckého kraje, ústí nad labem
http://www.kzcr.eu/konference/ocni2017/
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Robotická chirurgie v Krajské zdravotní slaví devět let

Masarykova nemocnice

V září je tomu devět let, co poprvé chirurgové vyoperovali pomocí robotického systému
nádor na ledvině. Od té doby provedli do počátku září letošního roku v oblasti urologie,
gynekologie, chirurgie, otorinolaryngologie celkem 2 505 robotických operací. Přednostou Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., je od samého začátku MUDr. Jan Schraml, Ph.D. Redakce Infolistů mu
položila několik otázek.
Kdy vznikl nápad operovat v ústecké nemocnici pomocí robotického systému
a kdo s ním přišel?
První nápad se zrodil v roce 2005, kdy
jsem byl vybrán a pozván na jednu z úplně prvních prezentací robota v Ženevě, kde
ukazovali první operaci robotem v urologii
v přímém přenosu. V těchto „pionýrských“
dobách roboticky asistované chirurgie byl
odhad velké perspektivy této operační metody odvážný, ale čas ukázal správnost tohoto hodnocení, a tak jsme se stali průkopníky v této oblasti nejen v České republice.
Jaký byl první typ robota v Krajské zdravotní, a. s., a jaké operační výkony se na něm
prováděly?
V roce 2008 jsme do Krajské zdravotní koupili první stroj, jednalo se v té době o nejmodernější typ v plném vybavení da Vinci
S HD. První operací na něm provedenou
byla robotická resekce ledviny, vyříznutí
„pouze“ nádoru z ledviny. Tato operace
byla úspěšná a započala éru robotické
chirurgie v Krajské zdravotní a její ústecké
Masarykově nemocnici.
Kdy vzniklo první školicí centrum robotické
chirurgie, kteří lékaři se jako první školili?
Díky našemu odbornému úspěchu a rozvoji robotické operativy, která byla sledována
i z okolních států, tehdejší distributor systému v České republice započal využívat
možností našeho centra k prezentaci našich operací. Toto záhy vedlo i k pozváním
našeho robotického týmu, aby ukazoval,
jak provádět tyto operace v nových centrech
a z toho přirozenou cestou vzniklo školicí centrum. Toto centrum má nyní i jako
jediné v naší zemi podepsanou smlouvu
o „Case observation“ s výrobcem IS a má
dva oficiální učitele pro urologii a obecnou

Přednosta neurochirurgické kliniky se zúčastnil prestižní konference

Masarykova nemocnice

Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., se v červenci zúčastnil prestižní konference „Sapporo Live Microneurosurgery Course“ v japonském Sapporu na ostrově Hokkaido. Na tento intenzivní, velmi žádaný a sledovaný kurz se sjelo 110 neurochirurgů
z 19 zemí světa, čtyř kontinentů.

Robot da Vinci Xi
republice, ale i na světě, což si občané Ústeckého kraje, naši pacienti, zaslouží.

přednášky pozvaných zahraničních hostů a japonských špičkových neurochirurgů z Tokia, Sappora a Kóbe,“ dodal
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Na „Sapporo Live Microneurosurgery
Course“ jsou každý rok zváni zahraniční
specialisté. „V letošním roce byl pozván
přednosta kliniky ze švýcarského Curychu
prof. Luca Regli a já, jako přednosta ústecké neurochirurgie. Týdenní pobyt na takto
vyspělém pracovišti přinese oboustranně řadu nových poznatků, strategií a detailů pro zlepšení péče o naše pacienty.
Nadále bude probíhat spolupráce obou
klinik v Ústí nad Labem a Sapporu, v organizování mezinárodních kurzů cévních
bypassů v České republice pod hlavičkou Světové federace World Federation

Jaké operace se v současné době provádějí
na robotickém systému?

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
chirurgii (pozn. redakce MUDr. Jan Schraml, Ph.D., a MUDr. Jan Rejholec).
Kdy a z jakých důvodů došlo k obměně robotického systému?
Vše jednou zastará a opotřebuje se, je to
například jako s automobilem. Velkou pozitivitou bylo, že i další vedení kraje a naší
společnosti Krajská zdravotní podpořilo
další rozvoj robotické chirurgie a umožnilo provést obnovu stroje v roce 2015
za poslední stroj opět v plném vybavení
včetně kompatibilního operačního stolu
– table mottion. Díky tomu je i nadále robotická chirurgie na špičce nejen v České

Určitou limitací co do rozsahu prováděné
péče je spektrum operací hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Běžně hrazené operace jsou pro rakovinu, a to radikální výkony – prostatektomie, odstranění
dělohy a nízká resekce střeva. Ostatní,
jako jsou například operace ORL pro rakovinu, se provádějí díky vstřícnosti vedení
Krajské zdravotní, protože náklady jdou
na vrub ústecké Masarykovy nemocnice.
Jaké jsou vize do budoucna v robotické chirurgii v ústecké Masarykově nemocnici?
Díky pomoci vedení Ústeckého kraje, Krajské zdravotní a podpoře přímého vedení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
i nadále pracujeme na dalším rozvoji a zavádění nových robotických technik. Nyní je
v přípravě zavedení metody single side,
tzn. provedení operace pouze jedním
vstupem do pacienta – jizva pouze v délce
20–25 mm. Ale nepředbíhejme a nechme
se překvapit, jak nám to půjde...
ptal se Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Operace v rámci konference „Sapporo Live Microneurosurgery Course“
Hlavním tématem a atraktivitou kurzu je
excelentní kvalita a jedinečná rychlost
a preciznost provedení mozkových bypassů, chirurgie aneurysmat a chirurgie baze
lební. „Hlavními proponenty této techniky jsou profesor Rokuya Tanikawa a jeho
učitel Hiroyasu Kamiyama. Oba neurochirurgové začínali v regionální nemocnici
na ostrově Hokkaido, jejich brilantní technika a filozofie revaskularizace mozku se
stala v posledních 10 letech fenoménem
a po otevření nové kliniky v olympijském
a kosmopolitním městě Sapporu se jejich
centrum stalo pojmem ve vývoji světové
neurochirurgie,“ uvedl přednosta ústecké
neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Kurz začal jednodenním tréninkem cévních anastomóz na anatomických preparátech na umělých cévách. „Profesor
Tanikawa demonstroval zásady, principy
a triky u tří druhů bypassů. V dalších pěti
dnech probíhaly „live operace“ na třech
až čtyřech sálech paralelně s vysvětlováním moderního zobrazení pomocí
4D Computed Tomography (CT), výkladem
anatomických podrobností a mikrochirurgických technik. Každý následující den
ráno byly všechny případy předchozího
dne znovu shrnuty na videosestřihu, referovány byly pooperační snímky na počítačové tomografii a magnetické rezonanci
i neurologický stav operovaných pacientů. V pozdním odpoledni následovaly

Přednosta neurochirurgické kliniky
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
of Neurosurgical Societies (WFNS). Tyto
kurzy a workshopy mají za cíl rozšířit
pokročilé techniky mozkových cévních
rekonstrukcí za dostupných podmínek
i pro evropské specialisty,“ uvedl závěrem
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Vzpomínky na Afriku – Návrat domů (2. část)

Nemocnice Most

V minulém čísle jsme vám přinesli první část rozhovoru s paní Helenou Krtičkovou, rozenou Reidlovou, která povyprávěla o zdravotnictví v poválečné době a o tom, jak se
dostala do Afriky. V tomto vydání přinášíme volné pokračování jejího příběhu.
Psal se rok 1961 a po dlouhé době příprav
se ocitli ve státě Guinea v nemocnici krajského města Siguiri s 15 tisíci obyvateli
a spádovou oblastí 150 tisíc obyvatel.
„Slibovali nám zařízený domek po předchozích lékařích, ale ti odešli již před půl
rokem, takže domek byl zcela bez zařízení.
Ráno jsme se šli podívat do nemocnice,
kde jsem musela zprovoznit prostory pro
gynekologii a chirurgii. Začali jsme s dvěma ošetřovateli a porodní asistentkou.
Můj muž začal obcházet místní obyvatele
a zjišťoval, s jakými chorobami se zde budeme potýkat. Ještě doma jsem měla možnost zabalit si nástroje, antibiotika a různý zdravotnický materiál, o kterém jsem
si myslela, že bychom ho mohli využít.
Samozřejmě jsme nepočítali s tím, že nebudeme mít v Africe elektřinu. Měla jsem
také možnost nafasovat si v místní lékárně
různé věci. Překvapilo mě, že jsem tam našla sterilně balené rukavice, stříkačky, jehly, infuze v plastovém obalu, atraumatické
jehly s návlekem (také sterilně balené),
operační pláště, bubny podávky atd. Našla
jsem i anesteziologický přístroj, ale nebyl
nám k ničemu, protože jsme neměli plyny

Doktor Krtička a
nemocnice
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k anestezii. Jediné, co jsem našla, byla taková ta drátěná maska, do které se vkládala rouška a kapal se na ni éter.“
Nedá se ani popsat, co všechno paní Krtičková musela vymyslet v podmínkách, které si ani nedovedeme představit. Od šití
operačních čepic a ústenek, samozřejmě
všechno v ruce, protože stroj neměla. Sterilizaci nástrojů, přeměnu užitkové vody
v pitnou, praní operačního prádla…
„Když se mě muž ptal, jestli jsme schopni
operovat, tak jsem mu řekla, že prostory
jsou zprovozněné, ale není kde sterilizovat. Prošmejdila jsem všechny místnosti a našla vedle našeho sálu dva kovové
válce a na nich manometry. Pod válci byl
otvor. Ptala jsem se ošetřovatele, jestli
neví, na co to je a on po nějaké chvíli přinesl dvouvařič na petrolej a ukazoval mi,
že se to vsune do otvoru. Tak jsem naplnila
bubny se slovy, že jestli to bouchne, tak je
po všem. Seděla jsem u vařiče a pozorovala budíky a ono to fungovalo. Hlídala jsem
tlak, když šel nahoru, tak jsem povytáhla
vařič a zase ho vrátila zpátky. Po dvaceti
minutách jsem vařič vypnula a nějak se to
odvzdušnilo. Jestli to bylo sterilní nevím,
ale my jsme to za sterilní považovali. Vodu
z místní řeky, kterou nám vozila cisterna
do našich nádrží, jsem musela nechat překapat přes filtr, pak převařit a druhý den
znovu převařit. Potom jsem s ní mohla
zacházet jako se sterilní a připravovat si
roztok k lokální anestezii. Prášek prokain,
který mi nasáčkovali v infuzce, jsem si přivezla z domova. Zjistili jsme, že bez elektřiny to nepůjde, takže kvůli nám každý den
od 17 do 20 hodin pustili transformátor,
který byl na petrolej. Petroleje bylo dost.“
Po všech těchto přípravách se mohlo začít operovat. Operovali elefantiázy, kýly,
prováděli císařské řezy. Všechno většinou v lokále, ale císařský řez prováděli
kombinovaně. Éter na masku přikapávala
porodní asistentka, ale ve chvíli, kdy vybavili dítě, tak se asistentka věnovala dítěti
a buďto byla žena dostatečně uspaná anebo dokončili operaci v lokální anestezii.
Zajímavé bylo také zacházení s použitým
operačním prádlem. Místní ženy vypraly

prádlo v řece a sušily ho před nemocnicí.
Pak se složilo, dalo do bubnů a paní Krtičková vysterilizovala. V těchto podmínkách,
během kterých provedli asi 500 operací,
vydrželi pracovat rok. Po návratu domů
paní Krtičková nastoupila zpátky na operační sály mostecké nemocnice. „Doktor
Krumphanzl mi nabídl, zda bych nechtěla
spolu s ním založit něco jako pokoj s pooperační péčí. Určitou představu měl. Moc
dlouho jsem se nerozhodovala.

Poslali mě do pražských nemocnic, kde
podobné zařízení fungovalo. Sbírala jsem
zkušenosti, poznámek do bloku přibývalo.
Po měsíci jsem se vrátila a začali jsme dávat
dohromady představy a poznatky. Kreslili
jsme plánky, plánovali počty lůžek, personálu atd. Jednali jsme s údržbáři, truhláři.
Neměli jsme žádný sklad, vše muselo být
při ruce. Musela jsem si vybrat vhodný personál.“ To je jen zrnko práce, kterou musela paní Krtičková udělat, aby pooperační
pokoj mohl začít fungovat. Řekli byste, že
tím práce paní Krtičkové končí, ale věřte,
že vybudováním pooperačního pokoje neskončila. Protože se blížilo otevření nové
nemocnice, kde se počítalo s novým doposud neexistujícím oddělením centrálního
příjmu, byla paní Krtičková odvolána tehdejším hlavním bratrem panem Smetanou
z druhé mateřské dovolené zpět do práce,
aby se stala vrchní sestrou oddělení centrálního příjmu a samozřejmě si sama práci
na oddělení zorganizovala se vším všudy.
Od instruování řemeslníků až po výběr
personálu. Na co paní Krtičková vzpomíná,
a co v dnešní době chybí, je solidarita lidí.
„Když přivezli trauma, nebo jsme šli okolo nemocnice domů a viděli, že se na sále
svítí, tak jsme se zašli podívat, jestli není
něco potřeba.“
A co říci závěrem? Opravdu velké díky
za profesionály, kteří nejen nám pomáhají
růst v naší profesi a díky kterým můžeme
být lepší. Jsem ráda, že jsem mohla poznat paní Helenu Krtičkovou, o které jsem
nic nevěděla a vůbec netušila, jak velkou
osobností mostecké nemocnice je.
Bc. Michaela Šilhavíková, staniční sestra
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Nemocnice Most, o. z.

Management a týmová práce v ošetřovatelství

Nemocnice Chomutov

Výraz management pochází z angličtiny a běžně se nepřekládá. Znamená umění
řízení, působení na určitou soustavu, společnost nebo skupinu a řízení jejich
činnosti. Management je proces systematického plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí a následné kontroly za účelem dosažení vytyčeného cíle.
Self-management je management sama sebe – zvládat sám sebe, korigovat své
vlastní chování a jednání. Znamená schopnost plánování, dodržovat plán, dodržovat termíny, v oblasti práce s lidmi zvládat rychle jednat a rozhodovat se.
Techniky rozvoje dovednosti self-managementu jsou široce používány ve vzdělávacích institucích, při práci s dětmi, ale i s dospělými jedinci. Mohou být doporučovány pro zlepšení školního výkonu a prospěchu, zvýšení produktivity práce,
dodržování časové struktury a snížení výskytu rizikových forem chování (1, 3).
Self-management je popisován jako velmi komplexní pojem zahrnující mnoho
oblastí lidského života. Sebeřízení je ovlivňováno jak vnějšími, tak i vnitřními faktory. Mezi vnější můžeme zahrnout například výchovu, učení atd. K vnitřním řadíme osobnostní dispozice, dovednosti a schopnosti, jako například cílevědomost,
tvořivost, sebejistotu, flexibilitu, motivaci k činnosti aj. Jak vnější zdroje, tak
vnitřní dispozice mohou ovlivňovat naše chování a jednání. Pro optimální životní
náplň je samozřejmostí pomalý přechod od vnějších způsobů řízení k vnitřním
seberegulačním způsobům. Systém vnitřních mechanismů sebeřízení zahrnuje
výběrovou orientaci, zaměřenost, postoje, hodnoty, paradigmata a svědomí. (4).
Je důležité si uvědomit, že nově vytvořené plány, jak posilovat dovednosti, mohou na počátku vyžadovat větší úsilí a jejich osvojení může být velmi náročné,
protože se jedná o velkou změnu v pracovním i osobním životě.
Zdravotnický tým lze popsat jako skupinu lidí pracujících v oboru zdravotnictví.
Jejich společným cílem je poskytování kvalitní dostupné zdravotní péče. V ošetřovatelství je důležitým aspektem týmová práce. Je to způsob organizace práce
založený na společném zapojení se, spolupráci a zodpovědnosti členů týmu při
plnění stanovených úkolů a dosažení cílů. Ošetřovatelství je profese, kterou si lze
bez týmové práce těžko představit.
V době, kdy je kladen obrovský důraz na zvyšování produktivity a kvality, je pochopení významu týmové práce pro sestry velmi důležité. Týmová spolupráce
pomáhá poznat a porozumět rolím ostatních členů týmu. Kladně se hodnotí také
větší míra kontaktu a diskuzí se spolupracovníky. Lepší komunikace dovoluje zapojení celého kolektivu do ošetřovatelského procesu zaměřeného na nemocné.
Pracovní kolektiv je zrcadlem vedoucího pracovníka. Ten by si měl uvědomit, že
členy týmu jsou jedinci se svými individuálními osobními vlastnostmi, které je
potřebné respektovat, protože se podílejí na realizaci pracovních činností a výkonů. Pracovníci se od sebe odlišují také různými přístupy k práci. Z hlediska
vedoucího pracovníka je nutné tyto aspekty svých podřízených rozpoznat a umět
je v práci a v kolektivu vhodně využít. Práce s lidmi vyžaduje kreativní přístup.
Zároveň bylo prokázáno, že vyšší účast pacienta na řízení péče o své zdraví zlepšuje zdravotní výsledky. Podpora pacientem řízené péče byla uznána za nezbytnou a vyvíjející se úlohu poskytovatelů zdravotní péče.
Znalost zdravotnické problematiky hraje zásadní roli v pacientem řízené sebepéči. Aby byli jedinci schopni každodenního zvládání chronických či dlouhodobých
nemocí, musí být schopni pochopit a zhodnotit informace o zdravotním stavu,
plánovat a provést změny v životním stylu, informovaně se rozhodovat a vědět,
jak získat péči, pokud ji potřebují.

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

Použité zdroje:
1. KANAR, C. C. The confident student
(4th ed.). New York: Houghton Mifflin
Company. 2001. ISBN 13: 9780618046621. ISBN-10: 0618046623
2. LOJDA, J. Manažerské dovednosti.
Praha: Grada. 2011.
ISBN 978-80-247-3902-1.
3. PAYNE, E., WALKER, L. Developing
essential study skills. Harlow:
Financial Times/Prentice Hall. 2000.
ISBN 13: 978-0139558740. ISBN 10:
0139558748
4. VAVRYSOVÁ, L., SEITLOVÁ, K. 2014.
Self-management. Pracovní sešit.
Olomouc: UPOL. 2014.
Dostupné z: http://www.pdf.upol.
cz/fileadmin/user_upload/PdF/
aktuality/2014/Seitlova_FF_Self_
management.pdf
Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra
Bc. Jana Kubištová
hygienický asistent
Oddělení hlavní sestry
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Naše společnost se připravuje na zavedení eReceptu
e R E C E P T

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., se v těchto týdnech intenzivně připravuje ve všech svých pěti
nemocnicích – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově – na zavedení legislativou stanovenou povinnost od 1. ledna 2018 vystavovat výhradně elektronické recepty. Stejná povinnost platí pro lékárníky, kteří bez přijetí elektronického
receptu nejsou oprávněni lék pacientovi vydat.
Tzv. eRecept je recept vystavený lékařem v elektronické podobě. Ke každému
eReceptu je přidělen unikátní identifikátor, který lékař v podobě čárového kódu
vytiskne pacientovi na klasickém papírovém receptu přímo z NIS FONS Enterprise. Klasické razítko lékaře a podpis
nahrazuje elektronický podpis lékaře.
Veškeré údaje o vydaném léku jsou zároveň s vystavením uloženy do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů
(CÚER), které zřizuje a provozuje Státní
ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
„V současnosti jsou lékařům vystavovány kvalifikované osobní certifikáty, které
jsou nezbytné pro předepisování elektronického receptu. Druhou podmínkou
je elektronická registrace lékařů na Stát230x152.ai
1 14.2.2017
22:45:14 léčiv. Současný
ním ústavu
pro
kontrolu

pacient

e

lékař

e

Centrální úložiště SÚKL

lékárna

zdravotní pojišťovny

klinický informační systém FONS Enterprise, který používají lékaři v Krajské
zdravotní, již vydání elektronického
receptu umožňuje. Vzhled receptu se
nezmění, k stávajícím údajům přibude

placená inzerce

Lázně
Teplice
v

Fyzioterapie u novorozenců

Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

TEPLICE

pouze unikátní kód eReceptu ve formě
číselné řady a čarového kódu. Rutinně
však bude eRecept využíván až od 1. ledna 2018. Stejně tak se na tuto změnu připravují naše lékárny, které jsou však již
nyní schopny elektronický recept odbavit a elektronicky předepsaný lék vydat,“
uvedl MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek
pro řízení informačních systémů Krajské
zdravotní, a. s.
Tento vytištěný eRecept s unikátním
čárovým kódem následně může lékárník načíst čtečkou čárového kódu,
kde systém na pozadí ověří správnost
unikátního identifikátoru eReceptu
s CÚER a teprve na základě tohoto ověření je pacientovi vydán předepsaný
lék. Všechna data uložená v CÚER jsou
chráněna v souladu s požadavky zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
Zdenka Zimmermanová, referentka

ZE ZEMĚ
DO VANY
JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

Velká část novorozenců a kojenců vykazuje určité odchylky od ideálního pohybového vývoje, které se dají řešit individuálním cíleným cvičením. Cvičení v raném věku
je nejefektivnější, protože ještě nedošlo k zafixování špatných pohybových návyků.
Fyzioterapie je v současnosti pravidelnou součástí péče o novorozence.

Rehabilitace novorozence

Důležitý je handling a polohování – jedná se o správný způsob manipulace s dítětem při každodenní péči. Cílem je podpora motorického vývoje dítěte, kontrola
pohybu hlavy, regulace svalového napětí
a odbourávání nežádoucích pohybových
projevů. V handlingu a polohování postupně zaučujeme i rodiče. Jednou z dalších možností je dechová rehabilitace,
která je vhodná i u nedonošených novorozenců s bronchopulmonální dysplazií,

u dětí s bronchopneumonií či na ventilačních přístrojích. Kontaktní dýchání
slouží jako prevence atelektázy a hromadění hlenu či zánětu v plicích. Zlepšuje se
mobilita hrudníčku a navozuje se správný dechový stereotyp.
Orofaciální stimulace pomáhá při poruše
sání a polykání. Je to sestava několika
hmatů v oblasti obličeje a úst, kterou se
lehce můžou naučit i rodiče. Doporučuje

se provádět před každým krmením.
Na novorozeneckém oddělení probíhají
ortopedické screeningy, které vyhledávají vady nohou vznikající polohou končetin plodu v průběhu intrauterinního
vývoje. Projevují se řadou deformit a jsou
zpravidla ihned po porodu eliminovány
pravidelným korekčním cvičením. Zásadní metodou fyzioterapie u novorozenců
je Vojtova reflexní lokomoce. Vojtova metoda primárně neučí, nenacvičuje ani netrénuje „normální“ pohybové děje, jako
jsou uchopování, vzpřimování a chůze,
ale vysílá podněty do mozku a tím aktivuje „vrozené pohybové vzory“. To se
projeví jako koordinované pohyby trupu
a končetin. Předpokládáme, že opakovaným vyvoláváním těchto reflexních pohybů dochází v určité míře k uvolnění nebo
vytvoření nových „spojů“ ve funkční blokované nervové síti mezi mozkem a míchou. S novorozencem se cvičí 4x denně
po dobu 5–10 minut.
Pokud bude na začátku života psychomotorický vývoj novorozence něčím narušen
(jak z ortopedického, neurologického
či senzorického hlediska), dá se předpokládat, že si tyto „špatné“ stereotypy
a funkce člověk ponese celý život jako
následek. U většiny dětí je rehabilitace
dočasná záležitost. Čím dříve se s vhodnou fyzioterapií začne, tím dříve může
být ukončena.
Bc. Kristýna Zdráhalová a Pavla Holková
Rehabilitační oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Otorinolaryngologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
Vás zvou na

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK
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DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.
JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

MY

CY
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LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

Německo-české ORL dny – Slámovy ORL dny
čtvrtek 12. — pátek 13. října 2017 od 10.00 h (registrace od 9.00 h) – Zámeček Větruše v Ústí nad Labem

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA
POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ
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24. odbornou nadregionální konferenci s mezinárodní účastí

Odborní garanti:
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.

Konference je zařazena jako oficiální akce České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Konference se koná pod záštitou
náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.
Přihlášky, informace: www.kzcr.eu/konference/ORL2017
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www.kzcr.eu

DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA.
LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
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Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., Vás zve na

Traumatologickou konferenci

s mezinárodní účastí k 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem

+ AOTrauma sympozium – Infekt v kostní chirurgii

Odborné a vzdělávací akce

pondělí 16. října 2017 od 9 h (registrace od 8 h)

Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Odborní garanti:
Lékařská sekce: HOTEL CLARION V ÚSTÍ NAD LABEM
MUDr. Petr Obruba, Klinika úrazové chirurgie
FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: petr.obruba@kzcr.eu
Sesterská sekce: VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KZ, a.s.
Ing. Bc. Soňa Brabcová, Klinika úrazové chirurgie
FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: sona.brabcova@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.:
bez poplatku
Členové AO:
300 Kč
Lékařská sekce:
500 Kč
Oběd v hotelu Clarion (lékaři):
150 Kč
Sesterská sekce:
300 Kč
Společenský večer v hotelu Clarion: 300 Kč
Lékařská sekce: platba na místě
při registraci v hotovosti nebo kartou.
Sesterská sekce: platba na místě
při registraci pouze v hotovosti

Přihlášky, informace:
www.kzcr.eu/konference/trauma2017
Konference je zařazena do kreditního systému
dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře.

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory,
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., Vás zve
na odbornou konferenci

Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně a ortopedii
úterý 17. října 2017 od 9 h (registrace od 8 h), hotel Clarion
Akce probíhá pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.

Odborní garanti:
Lékařská sekce:
MUDr. Jakub Avenarius, Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: jakub.avenarius@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.:
bez poplatku
Ostatní účastníci:
200 Kč vč. DPH
Oběd:
150 Kč vč. DPH
Společenský večer 16. října: 300 Kč vč. DPH

Platba na místě při registraci v hotovosti nebo kartou.
Sesterská sekce:
Ing. Bc. Soňa Brabcová, Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP
Konference je zařazena do kreditního systému dle
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
platné legislativy pro lékaře i nelékaře.
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: sona.brabcova@kzcr.eu
Přihlášky, informace: www.kzcr.eu/konference/artroskopie

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory,
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Nemocnice Děčín, o.z.,
Vás zve na odbornou konferenci

5. Děčínský den komplexní interní péče
čtvrtek 19. října 2017, 14–21 h, zámek Děčín
Záštitu nad akcí převzali náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a primátorka města Děčín
Mgr. Marie Blažková.

Odborní garanti:
MUDr. Daniela Kallműnzerová a MUDr. Antonín Novák,
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Nemocnice Děčín, o.z.
Kontaktní osoby:
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
Lenka Halamová, e-mail: lenka.halamova@kzcr.eu
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Účastnický poplatek:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.:
bez poplatku
Ostatní účastníci:
200 Kč vč. DPH
Platba na místě při registraci v hotovosti
nebo kartou.
Konference je zařazena do kreditního systému
dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře.

odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Chemoterapie a její úskalí
Workshop Word – Excel
Základní neodkladná resuscitace pro lékaře
Workshop Word – Excel
Workshop Word – Excel
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Periferní žilní vstupy
Nemoci v průběhu staletí IV.
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Psychosomatická onemocnění, duševní choroby a poruchy
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základy první pomoci pro nezdravotníky
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Workshop Outlook
Workshop Outlook
Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře
Proč je užitečné znát sám sebe: mít zdravou sebedůvěru
a sebevědomí
26. 10. 2017 Workshop Outlook
26. 10. 2017 Předatestační kurz „Radiační ochrana“
30.–31. 10. 2017 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

místo konání
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – studovna
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

PŘIHLÁŠKY: Markéta Boráňová, tel.: +420 477 114 123, e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory
25. 9. 2017 Světový den srdce – „Skákejme pro zdravé srdce“
6.–7. 10. 2017 Sekce dětské ortopedie
12.–13. 10. 2017 Německo-české ORL dny – Slámovy ORL dny
16. 10. 2017 Traumatologická konference s mezinárodní účastí
k 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem
17. 10. 2017 Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně
a ortopedii – konference s mezinárodní účastí a live-surgery
19. 10. 2017 5. Děčínský den komplexní interní péče
20. 10. 2017 28. Ústecký oftalmologický den
3. 11. 2017 Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví
7. 11. 2017 VI. Internistický den v Ústí nad Labem
9. 11. 2017 14. Kardiologický den
9. 11. 2017 Onkologická konference
16. 11. 2017 Základy ošetřovatelství v geriatrii
23.–24. 11. 2017 Ústecké chirurgické dny
24. 11. 2017 Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví
30. 11. 2017 XIII. KORN a XI. Internistický den – konference registrovaných sester
7. 12. 2017 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2017
9. 12. 2017 9. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – Most 2017

místo konání
U kostela před OC Forum, Ústí nad Labem
Větruše, Ústí nad Labem
Větruše, Ústí nad Labem
Hotel Clarion, Ústí nad Labem
Hotel Clarion, Ústí nad Labem
Zámek Děčín
Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
Hotel Clarion, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
ONP Ryjice
Větruše, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
Divadlo Chomutov
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
Hotel Cascade, Most

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference/
Přihlášky, informace:
www.kzcr.eu/konference/internadecin2017

www.kzcr.eu
Pořadatel: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

datum
2. 10. 2017
3. 10. 2017
3. 10. 2017
3. 10. 2017
4. 10. 2017
4. 10. 2017
5. 10. 2017
9. 10. 2017
10. 10. 2017
10. 10. 2017
10. 10. 2017
11. 10. 2017
16. 10. 2016
17. 10. 2017
18. 10. 2017
18. 10. 2017
23. 10. 2017
24. 10. 2017
24. 10. 2017
24. 10. 2017
24. 10. 2017
25. 10. 2017
25. 10. 2017
25. 10. 2017

Statutární město Děčín

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2017–2018
studenti 4. a vyššího ročníku
vysokoškolského
prezenčního studia
v oborech
lékař, farmaceut

studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního
studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia
v oboru radiologický asistent

7 000 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního
studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia
v oborech všeobecná sestra,
fyzioterapeut,
zdravotnický záchranář

5 000 Kč/měsíc
studenti 4. ročníku
středoškolského prezenčního
studia v oboru
zdravotnický asistent,
praktická sestra

4 000 Kč/měsíc
Stipendium je určeno na úhradu
nákladů spojených se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být
doručena nejpozději do 10. 11. 2017 na
adresu:
Krajská zdravotní, a. s.,
Úsek řízení lidských zdrojů,
Sociální péče 3316/12 A,
401 13 Ústí nad Labem
(obálku označte „Stipendium“).

DĚČÍN

|

ÚSTÍ NAD LABEM

studenti 3. ročníku
středoškolského
prezenčního studia
v oboru
zdravotnický asistent,
praktická sestra

Bližší informace lze získat
u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121
nebo e-mail:
helena.klatovska@kzcr.eu.
Podmínky programu, formulář
žádosti a vzor smlouvy naleznete na
stránkách:
www.kzcr.eu/nadacni-fond/

2 000 Kč/měsíc

|

TEPLICE

|

MOST

|

CHOMUTOV

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, Středisko
Organizační
komunikace
a tiskové oddělení
KZ, a. s.,KZ,
tel.:a.477
s., tel.:
112 477
030,112
e-mail:
030,infolistykz@kzcr.eu
e-mail: infolistykz@kzcr.eu

