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Vrchní sestra Mgr. Marie Lulková je třetí Nej sestřičkou

Masarykova nemocnice
Vážení čtenáři Infolistů,
podzim každého roku je nabitý událostmi. Je určitě 
dobře, že vedle naší každodenní činnosti, boji o zá-
chranu zdraví a života každého z nás, zbývá řadě 
našich lékařských i nelékařských pracovníků čas 
a chuť věnovat se pedagogické, výzkumné a vědec-
ké práci.
S hrdostí jsem sledoval vyhlášení nejlepších vě-
deckých prací v rámci Výroční vědecké konference 
Krajské zdravotní, a. s. Už teď vím, že i za letošní 
rok bude co oceňovat, a to jak v květnu na Výroční 
vědecké konferenci ústecké Masarykovy nemoc-
nice v Clarionu, tak na podzim v rámci konference 
Krajské zdravotní, a. s.

Výborné výsledky v této oblasti jsou jistě i díky podpoře vědecké a výzkumné čin-
nosti Ústeckým krajem, představenstvem a vedením společnosti.
V těchto dnech grantová komise rozdělila další 3 miliony Kč ve třetím kole vnitřní 
grantové soutěže. Přihlášené projekty byly opět velmi kvalitní a pro ty, na které se 
v tomto kole nedostalo, přijde v krátké době další, v pořadí již 4. výzva k rozdělení 
dalších 3 milionů korun. Celková suma podpory tak dosáhne již 12 milionů v prů-
běhu dvou let, což je mimo fakultní nemocnice zcela nebývalé.
Přibývá rovněž množství odborných akcí pořádaných naším Střediskem konferenč-
ní a marketingové podpory Vzdělávacího institutu KZ, a to i v oborech, které dopo-
sud tato odborná klání nepořádala. 
Do stadia projektových prací se dostal záměr vybudovat v areálu ústecké Masa-
rykovy nemocnice v rámci Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem 
přednáškový sál pro 350 lidí, který umožní v Ústí nad Labem pořádat středně velké 
kongresy přímo v areálu nemocnice. Bude tak splněn dluh vůči nemocnici, neboť 
přednášková aula byla součástí původních plánů, které byly při dostavbě z ekono-
mických důvodů seškrtány.
Děkuji všem, kteří se na pedagogické, výzkumné a vědecké činnosti pro naši spo-
lečnost podílejí, neboť ji považuji za důležitou a zcela zásadní pro vytváření prestiž-
ního jména našich nemocnic na odborném poli v rámci celé republiky.

MUDr. Josef Liehne  
předseda Rady Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. 

ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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Mgr. Marie Lulková (vlevo) se umístila na krásném třetím místě

Mgr. Marii Lulkové k ocenění pogratulovali generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vlevo) a ředitel zdravotní péče ústecké 
Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne

Dvanáct sympatických zdravotních sester – finalistek soutěže BATIST Nej sestřička 
– usilovalo v sobotu 7. října 2017 o titul nejlepší sestřičky v republice. V prestižní 
soutěži nešlo jen o fyzickou krásu, ale hlavním kritériem byla odbornost a lidský pří-
stup. Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., reprezentovala Mgr. Marie Lulková z ústec-
ké Masarykovy nemocnice, která je vrchní sestrou na dětské klinice. 

Naše vrchní sestra se po zdolání všech dis-
ciplín umístila na krásném třetím místě. „Je 
to úžasné. Vůbec jsem takové umístění ne-
čekala. Jsem opravdu hrdá,“ uvedla jedním 
dechem Mgr. Marie Lulková.
Mgr. Marii Lulkové k jejímu krásnému umís-
tění pogratuloval generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala: „Blahopřeji 
vám k významnému osobnímu úspěchu 
a děkuji za reprezentaci našich nemocnic.“
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala společně s ředitelem zdra-
votní péče ústecké Masarykovy nemocnice 
MUDr. Josefem Liehnem předali jako podě-
kování Mgr. Marii Lulkové drobné dárky a fi-
nanční odměnu.
Se slovy díků se připojil i ředitel zdravot-
ní péče ústecké Masarykovy nemocnice, 
zasedající v porotě této soutěže: „V krás-
ném náchodském divadle panovala skvělá 

a bouřlivá atmosféra, soutěž byla nároč-
ná a vrchní sestra Lulková oslovila porotu 
svým šarmem, bezprostředností, doved-
nostmi a nadhledem. Jsem rád, že jsem 
mohl být mezi prvními gratulanty a už teď 
přemýšlím, koho nominovat do jubilejní-
ho desátého ročníku.“
Celkem o titul Nej sestřička soutěžilo 
541 zdravotních sester. Mezi porotci 
byli například místopředseda vlády ČR 
pro vědu, výzkum a inovaci MVDr. Pavel 
Bělobrádek, ministryně práce a sociál-
ních věcí ČR Mgr. Michaela Marksová, 
poslankyně Parlamentu České republiky 
Mgr. Soňa Marková či prezidentka České 
asociace sester PhDr. Martina Šochma-
nová, MBA.
Divákům v Náchodě se představili i zpě-
váci Martin Chodúr, Michaela Gemroto-
vá, Heidi Janků, Marian Vojtko, Standa 
Hložek, Hanka Křížková a trio s písněmi 
z muzikálu Mamma Mia! – Jitka Asterová, 
Míša Nosková a Bořek Slezáček.
V roce 2012 se do finále soutěže BATIST 
Nej sestřička probojovala z Krajské zdra-
votní, a. s., Mgr. Šárka Gregušová, nyněj-
ší hlavní sestra Nemocnice Most, o. z.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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KARDIOLOGICKÁ KLINIKA
Desáté výročí od svého vzniku slaví v letošním roce Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. K jejímu ustavení došlo v srpnu roku 
2007. Její zdravotnická pracoviště najdou pacienti a návštěvníci ústecké Masarykovy nemocnice v budově A v přízemí, kde sídlí 
lůžková část kliniky. Ambulantní poradny jsou umístěny v pavilonu B ve třetím podlaží.

Přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, při jedné z kardiologických operací

Kliniky v Krajské zdravotní Masarykova nemocnice

Tým ústecké kardiologické kliniky se 
za svou existenci může pochlubit něko-
lika republikovými prvenstvími. V loň-
ském roce jako první v České republice 
operoval dvě srdeční chlopně současně. 
Šlo o využití výkonu TAVI, což je perku-
tánní léčba (přes kůži) – náhrada aortál-
ní chlopně pro významné zúžení – a vý-
kon MitraClip, což je perkutánní léčba 
nedomykavosti mitrální chlopně. Každý 
z obou výkonů je sám o sobě velmi ná-
ročný a u jednoho pacienta se prakticky 
oba zákroky neprovádějí.
Kromě unikátních operačních zákroků 
slaví Kardiologická klinika Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., úspěchy ve vzdělává-
ní lékařů a zdravotních sester, ale také 
osvětou pro širokou veřejnost. Mezi 
nejprestižnější konference, které se 
účastní kardiologové z celé České repub-
liky, patří každoročně pořádaný Ústecký 
kardiologický den. Laická veřejnost ze 
spádové oblasti zase hojně každoročně 
vyhledává akci pořádanou ke Světovému 

dni srdce, kdy zdravotní sestry příchozím 
na základě měření krevního tlaku, hod-
not cholesterolu, hmotnosti, věku či kou-
ření vyhodnotí míru rizika vzniku kardio-
vaskulární příhody během následujících 
deseti let a zároveň je poučí o režimo-
vých opatřeních, která ke snížení rizika 
vedou.

Krajská zdravotní, a. s., chce v ústecké 
Masarykově nemocnici rozšířit statut 
„Centra vysoce specializované kardio-
vaskulární péče“, na „Centrum komplex-
ní kardiovaskulární péče“, tzn. součas-
né centrum rozšířit o kardiochirurgické 
pracoviště.

redakce Infolistů

Standardní pokoj lůžkové části kardiologické klinikyCentrální pult jednotky intenzivní péče a koronární jednotky

Lůžkový pokoj koronární jednotky

Od samého počátku kliniku vede přednosta 
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, 
s vrchní sestrou Květoslavou Hlavatou. Kardio-
logická klinika poskytuje obyvatelům Ústeckého 
kraje a přilehlé spádové oblasti odpovídající dia-
gnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších 
poznatků současné medicíny na poli kardiologie. 
Od počátku její existence vzniklo pod vedením 
prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI, 
moderní kardiologické pracoviště vybavené nej-
modernější technikou. Velkým přínosem bylo 
zahájení nepřetržité činnosti katetrizační labora-
toře a s tím spojené léčby zejména akutního in-
farktu myokardu, který je i v dnešní době hlavní 
příčinou úmrtí v České republice. Zdravotnické 
pracoviště sestává z několika oddělení, jako jsou 
koronární jednotky, standardního oddělení, pra-
coviště neinvazivní kardiologie, pracoviště inva-
zivní kardiologie a konečně pracoviště kardiosti-
mulace a elektrofyziologických vyšetřování. 
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SPECIALISTÉ KARDIOLOGICKÉ KLINIKY JAKO PRVNÍ V ČESKU OPEROVALI PERKUTÁNNÍ CESTOU (PŘES KŮŽI) DVĚ SRDEČNÍ 
CHLOPNĚ BĚHEM JEDNOHO SEZENÍ

REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

VZDĚLÁNÍ
 » 1978–1982 – Gymnázium Josefa 

Jungmanna, Litoměřice
 » 1982–1988 – Univerzita Karlova, 

Lékařská fakulta v Hradci Králové
 » 1991 – Atestace z vnitřního 

lékařství I. stupně 
 » 1995 – Nadstavbová atestace 

z kardiologie 
 » 1998 – Licence pro provádění 

intervenčních diagnostických 
i léčebných výkonů v kardiologii 

 » 2004 – Ph.D. titul s tématem: „Remodelace cév po implantaci beta-
radioaktivních stentů s vysokou aktivitou. IVUS studie“ 

 » 2005 – Fellow Evropské kardiologické společnosti (ESC)
 » 2005 – Fellow společnosti pro koronární angiografii a intervence 

(FSCAI)
 » 2005 – Docent vnitřního lékařství 
 » 2006–2009 a 2013 až dosud – Zvolen do předsednictva České 

asociace intervenční kardiologie České kardiologické společnosti
 » 2013 – Profesor vnitřního lékařství
 » 2015 – Zvolen do panelu pro kardiovaskulární choroby 

Agentury pro zdravotnický výzkum ČR
 » 2016 – Zvolen členem Akreditační komise pro kardiologii při MZ ČR 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: 
 » Od října 2014 – Přednosta Kardiologické 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.

 » 6/2013–9/2014 – Přednosta I. Interní kardioangiologické kliniky, 
FN Hradec Králové

 » 6/2003–6/2013 – Přednosta Kardiologické 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.

 » 2005 (červen–prosinec) – Post-doktorandské studium, 
Cardiovascular center, University of Florida, Shands, Jacksonville,  
FL, USA

 » 1990–5/2003 – Intervenční kardiolog, II. Interní klinika,  
FN Hradec Králové

 » 1988–1990 – Sekundární lékař, nemocnice v Opočně 

Prvenství v oboru kardiologie

Masarykova nemocnice

První kardiozákrok v České republice – TAVI plus 
MitraClip najednou

Tým kardiologické kliniky 

Naši kardiologové nechyběli na akci „Skákejme pro zdravé srdce“

Masarykova nemocnice
Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., měla své zastoupení na osvětové akci s názvem „Skákejme pro zdravé srdce“ pořádané 
Nadačním fondem Energie pomáhá. Ta se uskutečnila pod záštitou primátorky města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové v pon-
dělí 25. září 2017 na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem.

„Zdravé srdce je základem života, ale my všichni mu-
síme dnes a denně pro naše srdce zdravě žít – cvičte 
a trénujte svá srdíčka. A všichni to dnes odpoledne 
vyřiďte vašim rodičům a prarodičům a dohlédněte 
na ně, ať tuto zásadu dodržují. Jsem moc rád, že jste 
tady,“ pozdravil účastníky MUDr. Josef Liehne, ředitel 
zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice.
Dopolední program, kterého se zúčastnilo více než 
500 žáků z 11 ústeckých škol, obsahoval mimo jiné 
exhibici skákání přes švihadla, přes gumu, skákání 
panáka, zdravovědu a různé soutěže. Odpoledne če-
kaly na veřejnost kromě skákání například bike trial 
show, soutěže, koncerty i možnost vyšetření krevního 
tlaku a cholesterolu odborníky z kardiologické kliniky 
ústecké Masarykovy nemocnice. Jejich stánek během 
osvětové akce navštívilo na 150 zájemců. 

redakce Infolistů Michaela Šedá měřila zájemcům cholesterol

Kateřina Tušlová, DiS., měří krevní tlak jedné z návštěvnic

Tým ústecké kardiologické kliniky, pod vedením 
přednosty prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, 
FSCAI, provedl na konci března loňského roku jako 
první v České republice současně zákrok na dvou 
srdečních chlopních. Šlo jednak o využití výkonu 
TAVI, což je perkutánní léčba (přes kůži) – v tomto 
případě přes tříslo náhrada aortální chlopně pro 
významné zúžení – a výkon MitraClip, což je per-
kutánní léčba nedomykavosti mitrální chlopně. 
Každý z obou výkonů je sám o sobě velmi nároč-
ný a u jednoho pacienta se prakticky oba zákroky 
neprovádějí. 

„U naší pacientky se vyskytla obě poškození ch-
lopní, to znamená stenóza aortální chlopně čili její 
zúžení, a insuficience mitrální chlopně, což je její 
nedostatečné dovření. Onemocnění chlopní se vět-
šinou řeší kardiochirurgickým zákrokem – tzn. roz-
říznutím hrudníku a všitím chlopně nové. Operační 
riziko však bylo u naší pacientky příliš vysoké a kar-
diochirurgové výkon odmítli,“ vysvětlil tehdy profe-
sor Pavel Červinka.
Od té doby tým ústecké kardiologie touto metodou 
odoperoval tři pacienty, ale pouze u jedné nemocné 
byly chlopně operovány během jediného sezení. 

redakce Infolistů
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také vy – zdravotníci jednotlivých oddělení, spadajících pod inten-
zivní medicínu, jako jsou chirurgické obory, emergentní interna, 
neurologie a další,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA. 
Další nemocnicí, do které doputovala výstava k připomenutí kula-
tého výročí Krajské zdravotní, a. s., byla chomutovská nemocnice. 
V úvodu vernisáže jménem představenstva společnosti všechny 
přítomné přivítal místopředseda představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., Mgr. Radek Scherfer. „Výstava je průřezem všeho důleži-
tého, co se v Krajské zdravotní za dobu jejího působení odehrálo 
a co se udělalo pro obyvatele Ústeckého kraje. Jednotlivé postery 
zachycují mimo jiné i úspěchy a investice, za což bych chtěl po-
děkovat našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj, bez 
jehož významné podpory bychom se neobešli,“ řekl Mgr. Radek 
Scherfer.

Návštěvníci a zaměstnanci našich nemocnic v uplynulých týdnech zhlédli putovní výstavu k desetiletí Krajské zdravotní, a. s. Výstava 
na 20 panelech připomněla významné momenty z desetileté historie společnosti, která je v současnosti největším poskytovatelem 
zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

VÝROČÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
 

Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společ-
nosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém 
kraji. Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné 
hromady společnosti Rada Ústeckého kraje. 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 ohle-
dem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý 
Ústecký kraj.

Vernisáž putovní výstavy v děčínské nemocnici

Slavnostní zahájení výstavy v teplické nemocnici

Výstava k výročí společnosti putuje našimi nemocnicemi Krajská zdravotní, a. s.

operační sály a budeme v ní dále investo-
vat. Poděkování patří vám všem. Popřáli 
bychom, aby i tato výstava měla úspěch, 
aby se lidé sami přesvědčili na vlastní oči, 
že Krajská zdravotní je tu pro ně a má jim 
co nabídnout,“ řekla při zahájení výstavy 
Jitka Hanousková, členka představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. 

Se slovy poděkování se připojil i ředi-
tel zdravotní péče teplické nemocnice 
MUDr. Michal Hrubý. „Chtěl bych přede-
vším poděkovat Ústeckému kraji a předsta-
venstvu za podporu teplické nemocnice. 
Jsem rád, že po úvodních letech existence 
Krajské zdravotní, kdy převážná část in-
vestic směřovala spíše do přístrojového 
vybavení, začaly i stavební investice. Zahá-
jila je revitalizace plochy před poliklinikou, 

pokračují výstavbou pavilonu pro operační 
sály a urgentního příjmu. Naše vize v tomto 
ohledu pak směřuje k porodnici, k intenziv-
ní péči a ke spoustě dalších projektů. Chce-
me dospět k tomu, aby ta teplická byla mo-
derní, úspěšnou okresní nemocnicí v rámci 
Krajské zdravotní, poskytující vysoce kvalit-
ní péči, s několika excelentními pracovišti, 
a následnou péči navazující na vysoce spe-
cializovanou péči, převážně lokalizovanou 
v ústecké Masarykově nemocnici,“ přiblížil 
MUDr. Tomáš Hrubý při vernisáži výstavy.

Čtvrtým místem, kam v rámci svého „turné“ 
výstava doputovala, byla mostecká nemoc-
nice. „V roce 2007 tu bylo pět nemocnic 
a začátky Krajské zdravotní byly velmi těž-
ké, bylo více odpůrců než příznivců. Dnes 
mohu zodpovědně prohlásit, že ustanovení 

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., na jednotlivých vernisá-
žích připomněl, že veškeré významné investice a akce by nebylo 
možné realizovat bez podpory jediného akcionáře společnosti, 
kterým je Ústecký kraj. „Chci ale zdůraznit: můžeme stavět, mů-
žeme opravovat, můžeme kupovat techniku, ale bez lidí – lékařů, 
sester, dalšího personálu – a profesí by Krajská zdravotní fungovat 
nemohla. Takže ode mne jedno velké poděkování personálu, ať se 
vám daří,“ říkal při vernisážích směrem ke zdravotníkům Ing. Petr 
Fiala.
První zastávkou, kde zhlédla veřejnost dvacet výstavních panelů, 
byla děčínská nemocnice. Ředitel zdravotní péče děčínské ne-
mocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA, při zahájení výstavy podě-
koval celému vedení Krajské zdravotní, a. s., za finanční podporu 
a investice, zejména v posledních letech. „Když jsem nastupoval 
do své funkce, tak jsem byl jen v očekávání. Dnes již můžeme vidět 
realitu podpory, jako je v těchto dnech probíhající rozsáhlá rekon-
strukce budovy interních oborů. Dále nás čeká plánovaná výstav-
ba pavilonu intenzivní péče, kdy se na jeho tvorbě budete podílet 

Výstava v chomutovské nemocnici měla mezi zdravotníky 
úspěch

Ředitelka zdravotní péče chomutovské nemocnice MUDr. Irena 
Voříšková rovněž poděkovala celému vedení Krajské zdravot-
ní, a. s., za podporu. „Pevně věřím, že modernizace naší nemocni-
ce a našich zdravotnických pracovišť bude i nadále pokračovat,“ 
řekla MUDr. Irena Voříšková.
Hlavní sestra chomutovské nemocnice Mgr. Anna-Marie Malá 
poblahopřála desetileté „slečně“ Krajské zdravotní za všechny 
místní zdravotníky. „Věřím, že Krajská zdravotní bude i díky cho-
mutovské nemocnici prestižním zdravotnickým zařízením v České 
republice,“ dodala Mgr. Anna-Marie Malá.
Po děčínské a chomutovské nemocnici byla k vidění putovní výsta-
va v teplické nemocnici, kde zaplnila prostory zdejší polikliniky. 
„Je důležité poděkovat Ústeckému kraji, který je jediným akcio-
nářem společnosti, protože to, co se podařilo za deset let v rámci 
Krajské zdravotní vybudovat a investovat, je jeho velkou záslu-
hou. Samozřejmě na tom má významný podíl i management a pra-
covníci všech nemocnic. Výstava dokladuje, co se povedlo za de-
set let uskutečnit. V teplické nemocnici se začaly budovat nové 

Nové parkoviště pro zaměstnance v mostecké nemocnici je uvedeno do provozu

akciové společnosti byl dobrý krok. Za de-
set let prošla společnost velkými změnami, 
jako je například přechod realizační fáze 
veřejných zakázek od externích admini-
strátorů směrem k realizaci a zajišťování 
všech souvisejících procesů vlastními sila-
mi. Za největší úspěch pokládám zachová-
ní komplexního onkologického centra. My 
jsme se však nezastavili a dnes má Krajská 
zdravotní nejvyšší platový průměr u léka-
řů. Je však potřeba, abychom pokračovali 
a drželi se na špičce. Dalším úspěchem 
je, že jsme jedním z mála zdravotnických 
zařízení v České republice, které nečerpá 
od svého zakladatele, Ústeckého kraje, ani 
korunu na provozní výdaje. Přesto už čtvrtý 
rok všech pět nemocnic hospodaří v zisku,“ 
řekl při vernisáži v mostecké nemocnici 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. 
Krajská zdravotní zároveň v úterý 10. října, 
po ukončení vernisáže v mostecké nemoc-
nici, na základě předchozího rozhodnutí 
Odboru stavební úřad Magistrátu města 
Mostu zahájila nařízený zkušební pro-
voz na parkovišti pro osobní automobily 
u budovy B. Vjezd na parkoviště pro za-
městnance je za budovou G s příjezdovou 
trasou po ulici Svažná, kolem budovy Hos-
pice v Mostě. Nová parkovací plocha čítá 
186 míst pro osobní motorová vozidla.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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a centrálních šaten pro zaměstnance. Stavební 
práce na rekonstrukci objektu dětského pavilo-
nu začaly v červnu letošního roku a potrvají zhru-
ba patnáct měsíců. Celková cena díla překračuje 
51 milionů Kč včetně DPH.
Zateplení fasády se v letošním roce dočká také 
areál Komplexního onkologického centra V Pod-
hájí, kde vznikne i nemocniční lékárna. V are-
álu bude rovněž provedena rekonstrukce pro-
stranství před vstupem do objektu, kde vznikne 
15 nových parkovacích míst, celková kapacita 
parkoviště tak vzroste na 29 stání. V plánu pro 
letošní rok je i zahájení výměny oken v budovách 
G a R v areálu Masarykovy nemocnice. Mezi dal-
ší, již brzy zahájené, investiční akce v ústecké 
nemocnici patří i zřízení oddělení následné reha-
bilitace v budově T, a to za předpokládanou cenu 
40 milionů Kč včetně DPH.

redakce Infolistů

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
Předseda představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., se rovněž seznámil s opatřeními, která 
management přijal v souvislosti s plánovanou 
odstávkou dodávky elektrické energie v Ma-
sarykově nemocnici z důvodu opravy havárie 
na jejím hlavním přívodu. Nemocnice byla při 
odstávce zásobena elektrickou energií pouze 
ze záložních zdrojů, což si vyžádalo zásadní 
omezení provozu na všech zdravotnických pra-
covištích v areálu na Severní Terase. Odstávka 
elektrické energie začala 22. září v 16.00 hodin 
a odborné firmě se podařila oprava již v noci 
z pátku na sobotu 23. září 2017. Ačkoli byl před-
poklad ukončení odstávky do 18 hodin, hotovo 
bylo již v jednu hodinu v noci a nemocnice tak 
mohla najet na běžný režim dodávky elektrické 
energie v celém areálu na Severní Terase. 
„Děkuji řediteli zdravotní péče Masarykovy ne-
mocnice MUDr. Josefu Liehnemu, za technický 
úsek Ing. Pavlu Rejholcovi a všem, kdo se na pří-
pravě, zajištění a průběhu náročné akce, která 
nemá v historii Masarykovy nemocnice obdoby, 
podíleli. Poděkování patří i odborné firmě, která 
opravu provedla,“ vyzdvihl Ing. Jiří Novák.

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE

V areálu Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masaryko-
vě nemocnici přibyla parkovací místa. Dokončena byla 
rekonstrukce parkovací plochy před budovou O, sídlem 
protetického oddělení, která byla zahájena 26. června. 
Předmětem veřejné zakázky byla realizace rozšíření stá-
vajícího parkoviště a rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Parkoviště se nachází podél ulice Sociální péče na Bu-
kově. V pátek 22. září je uvedl do provozu Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Důvodem rekonstrukce parkoviště bylo navýšení po-
čtu parkovacích míst pro zaměstnance a pacienty, 
a také zkulturnění prostředí uvedeného prostoru Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. Parkoviště bylo rozšířeno o 25 nových par-
kovacích míst, takže celkem je nyní k dispozici 50 stá-
ní. V souvislosti s rozšířením stávajícího parkoviště 
byla nutná i úprava veřejného osvětlení, která spočívá 
v navýšení počtu lamp. Cena díla dle veřejné zakázky je 
4,67 milionu Kč včetně DPH.

Zrekonstruované parkoviště před protetickým oddělením

Masarykova nemocnice

Parkoviště před protetickým oddělením

Elektrickou energii zajistily záložní zdroje

Investice byla podpořena Ústeckým krajem

Sestry v našich nemocnicích dostávají příplatek 2 000 korun 
Krajská zdravotní, a. s.

Všeobecné sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v režimu třísměnného a nepřetržitého provozu, dostali 
zvláštní příplatek 2 000 korun. Jeho přiznání potvrdilo svým rozhodnutím představenstvo společnosti Krajská zdravotní, a. s., 
na svém jednání 27. září 2017. Příplatek je financován z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky, které Krajská 
zdravotní, a. s., získá prostřednictvím Ústeckého kraje jako účelovou dotaci, a to na období druhého pololetí letošního roku. 

Představenstvo společnosti schváli-
lo uzavření příslušné smlouvy o dotaci 
a zároveň také rozhodlo, že vedoucí za-
městnanci na odděleních, kde je přípla-
tek poskytován, tedy vrchní a staniční 
sestry, získají příplatek za stejné obdo-
bí také, a to z vlastních zdrojů Krajské 
zdravotní, a. s. 
„Pravidla nastavená ministerstvem však 
nepamatují na ty nelékařské pracovníky, 
kteří za chod těchto oddělení odpovídají 
a řídí je. Jejich práce je náročná a odpo-
vědná a jsem přesvědčen, že je nutné ji 
ocenit,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Zaměstnancům, kteří mají na příplatek 
podle pravidel nastavených Minister-
stvem zdravotnictví České republiky ná-
rok, byl vyplacen za měsíce červenec a sr-
pen v mimořádném výplatním termínu 

na konci září. Dále pak bude vyplácen 
v běžných výplatních termínech počínaje 
výplatním termínem za září, což připadlo 
na 12. říjen. 
Vedení společnosti a její představenstvo 
se zabývalo i poskytnutím příplatku pro 
další skupiny zaměstnanců, kteří pracují 
nepřetržitě, avšak není u nich nastaven 
třísměnný nebo nepřetržitý pracovní re-
žim. Díky podpoře Ústeckého kraje bude 
možné příplatek 2 000 korun poskytnout 
ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku i těmto 
zaměstnancům. 
Krajská zdravotní se bude dále zabý-
vat odměňováním i u dalších kategorií 

zaměstnanců. „Stejně jako jsme řešili ab-
senci osobních příplatků u všeobecných 
sester, chceme postupně věnovat pozor-
nost i dalším kategoriím zaměstnanců, 
jako jsou například sanitáři, a zlepšovat 
jejich odměňování. Je to náročný úkol 
a váže se pochopitelně na finanční zdro-
je, které jsou k dispozici. Na říjnovém 
jednání představenstva vyhodnotíme 
možnosti, které nám v tomto směru dá 
nová úhradová vyhláška,“ uvedl Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s. 

redakce Infolistů

Ing. Jiří Novák se také zajímal o postup prací na rekonstrukci pavilonu D ús-
tecké Masarykovy nemocnice. Dětský pavilon se dočká rozšíření v podobě 
nadstavby podlaží. Budova bude zateplena a dostane nový vzhled. Jde o po-
kračování dřívějších dílčích projektů, při kterých došlo k vybudování nových 
ambulancí dětské úrazové chirurgie, dětského stacionáře, dětské rehabilitace 

S probíhající rekonstrukcí budovy D seznámil vedení Krajské 
zdravotní, a. s., ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice 
MUDr. Josef Liehne (vlevo)
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Mně stačí málo

Nemocnice Děčín
Mně stačí málo – tak tuto větu jsem často slyšela od klientů na bývalém pracovišti 
v domově pro seniory. Stárnutí organismu se nikdo z nás nevyhne, ale fyzickému 
chátrání lze předejít vyváženou stravou, ale nejen tou. Jde o komplex faktorů, jako 
je dostatečný spánek, fyzická aktivita, vyhýbání se stresu, relaxace a pitný režim.

Ve svém článku se chci zaměřit na výži-
vu starých lidí, protože jejich strava bývá 
mnohdy opomíjená, jednotvárná, se 
špatnou skladbou potravin. Proč tomu 
tak bývá? Svoji roli zde může hrát špatná 
finanční situace, omezení pohyblivosti 
čili špatné možnosti nákupu. Dále pro-
blémy s rozkousáním stravy a následně 
horším trávením. Jak léta přibývají, jsou 
otupovány chuťové i čichové buňky. Chuť 
k jídlu se s věkem snižuje. Proto je nutné 
připravovat chutná a pestrá jídla, energe-
ticky a biologicky hodnotná. Energetická 
potřeba s vyšším věkem sice klesá asi 
o 2 %, ale poměr jednotlivých živin musí 
být vždy stejný – bílkoviny 20 %, tuky 
30 % a sacharidy 50 %.
Potraviny dělíme do pěti skupin, z nichž 
každá nám poskytuje životně důležité lát-
ky v různém množství. Největší skupinu 
tvoří potraviny ze složených sacharidů. 

Patří sem chléb, pečivo, ovesné vloč-
ky, rýže, těstoviny, brambory. Brambo-
ry musí být uvařeny do měkka nebo je 
můžeme připravit jako kaši. U seniorů, 
kteří nemají polykací potíže, můžeme 
podávat bramborové knedlíky, šišky, pla-
cičky. Těstoviny jsou vhodnou přílohou 
k omáčkám, špagety jsou však nevhod-
né. Samostatnou kapitolou je rýže, ta je 
pro staré lidi téměř vždy nepřijatelná. Při 
její konzumaci může dojít k vdechnutí 
zrnek rýže, kašli, vyčerpání a následné-
mu odmítání dalšího příjmu jídla. Vůbec 
by neměla být zařazována do jídelníč-
ku ležících nemocných, po centrálních 
mozkových příhodách a u nemocných 
s tracheostomií.
Druhou skupinu tvoří ovoce a zelenina. 
Potřeba vitamínů a minerálních látek 
u seniorů stoupá. Rozpustná vláknina 
získaná z ovoce a zeleniny napomáhá 
snižovat hladinu krevního cholesterolu. 
Nerozpustná vláknina působí proti zá-
cpě. Draslík napomáhá regulovat krev-
ní tlak. Čerstvé ovoce a zelenina musí 
být upraveny tak, aby byla možná jejich 

konzumace. Vhodné je strouhání, přípra-
va šťávy, pyré nebo různé tvarohové kré-
my a mléčné koktejly s ovocem. Do třetí 
skupiny řadíme mléko a mléčné výrob-
ky. Tato skupina dává organismu hlav-
ně bílkoviny, vápník, hořčík a vitamíny 
skupiny B.
Maso, ryby, vejce a luštěniny tvoří čtvrtou 
a nezbytnou skupinu. Z těchto potravin 
získává organismus bílkoviny, železo 
a vitamín B12. V jídelníčku se mají všech-
ny druhy mas střídat. Více upřednostňu-
jeme maso drůbeží a ryby. Ryby obzvlášť 
pro jejich obsah omega-3 mastných ky-
selin, které si naše tělo neumí vyrobit, 
a tak je musíme přijímat v potravě. Tyto 
esenciální mastné kyseliny snižují riziko 
vzniku Alzheimerovy choroby a demen-
ce. Důležité je také dbát na vhodnou 
technologickou úpravu. 
Maso i zeleninu je nutné upravovat 
do měkka, ale ne všechny seniory mu-
síme živit kašovitou stravou, a tak je de-
gradovat. Podání kašovité stravy závisí 
na stavu dentice.
Poslední skupinu tvoří jednoduché cukry 
a tuky. S těmito složkami stravy doporu-
čujeme šetřit. Jako sladká jídla můžeme 
zařadit krupicové a vločkové kaše slaze-
né medem nebo tvarohové nákypy. 
Pokud nemáme možnost vyživit starší-
ho člověka přirozenou cestou, existují 
na našem trhu dietetické moduly. Ty nám 
pomohou zvýšit energetický nebo bílko-
vinný příjem. Energetický příjem zvýšíme 
přidáním přípravku Fantomalt do omá-
ček, polévek, pomazánek. Bílkovinný 
přípravek se jmenuje Protifar. K popíje-
ní jsou vhodné nápoje typu Nutridrink, 
Resource Energy. Popíjí se mezi hlavní-
mi jídly a zvedají energetický příjem až 
o polovinu denní doporučené dávky. Do-
držování pitného režimu je pro starého 
člověka neméně důležité. Denní dávka je 
kolem 2 litrů tekutin.

Karla Brnová, DiS. 
nutriční terapeutka 

Nemocnice Děčín, o. z.

Den otevřených dveří v porodnici

Nemocnice Děčín

Na děčínském porodním sále proběhl 
v pátek 6. října historicky první Den ote-
vřených dveří pro širokou veřejnost. Přes 
počáteční rozpaky a obavy nad správ-
nou, trefnou a důslednou přípravou vše 
dopadlo naprosto perfektně a ke spoko-
jenosti všech zúčastněných. A to jak ná-
vštěvníků, tak nás samotných. 

Za příjemně se linoucí hudby a vůní 
z aromalamp přicházely skupinky růz-
ného složení. Byly zde budoucí mamin-
ky v doprovodu svých matek, životních 
partnerů, dětí i kamarádek. Se zájmem 
nás navštívila i Střední zdravotnická ško-
la v Děčíně v počtu třiceti studentů se 
svými učitelkami odborných předmětů. 
Z celkového počtu 88 civilních návštěvní-
ků jsme zaznamenaly jednoho gynekolo-
ga pracujícího mimo Děčín a dvě porodní 
asistentky ze Šluknovského výběžku. 
Poděkovat bychom tímto chtěly nejenom 
těm, kteří se na nás přišli podívat a se zá-
jmem nahlédnout do všech koutů porod-
ního sálu, ale také maminkám rodičkám, 

Prostory děčínské porodnice si přišly 
prohlédnout i budoucí maminky

které během krátké uzavírky porodního 
sálu měly trpělivost rodit v poněkud ne-
tradičních podmínkách, aniž by byla sní-
žena starostlivost a péče o ně v průběhu 
porodu. Děkujeme též firmám za vzoreč-
ky svých produktů, které nám posloužily 
jako drobné dárečky pro maminky. Veliké 
díky patří porodním asistentkám a jejich 
hlasivkám, sestřičkám z novorozenecké-
ho oddělení, záchranné službě za ochotu 
být zálohou i paní uklízečce, která po-
mohla vrátit prostorám statut porodního 
sálu. Z našeho pohledu byla akce velice 
úspěšná a již dnes si dovolíme říct, že ne 
poslední tohoto druhu…

Bc. Petra Ludviková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení  
a Monika Rendlová, staniční sestra šestinedělí 

Nemocnice Děčín, o. z.

Porodní sál

Ústecké chirurgické dny
23. –24. listopadu 2017

Restaurant & Hotel Větruše v Ústí nad Labem
Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. 

Odborná témata: trendy v onkochirurgii, cévní chirurgie a varia

Odborný garant:
MUDr. Martin Sauer,

primář Chirurgického oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: 

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
e-mail: tel.: +420 477 114 146.

Poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku

Lékaři mimo KZ, a.s.: 500 Kč
Nelékaři mimo KZ, a.s.: 300 Kč

Poplatek za 1 oběd: 100 Kč
Společenský večer (platí všichni): 400 Kč

martin.sauer@kzcr.eu

lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
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Nácvik příjmu pacientů při hromadném neštěstí v elektrárně

Nemocnice Chomutov
Vznícení uhelného prachu a následný výbuch v jedné z přesypových věží zauhlování 
Elektrárny Tušimice Skupiny ČEZ, v níž se v té době nacházelo na čtyřicet dělníků 
a techniků. Taková byla dne 25. září výchozí situace taktického cvičení složek In-
tegrovaného záchranného systému (IZS) na Chomutovsku, do kterého se zapojili 
i zdravotníci Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

PODĚKOVÁNÍ MUDr. JIŘÍMU DOSTÁLOVI
MUDr. Jiří Dostál nastoupil do chomutovské nemocnice (tehdy OÚNZ) v roce 1975. Krom obvyklého 
coffee break v podobě vojenské služby a praxe v ordinaci obvodního lékaře v ní strávil celý svůj 
pracovní život. Pracoval jako internista, od roku 1993 až dosud byl primářem interního oddělení.

Specializoval se především na endokrinologii a kardiologii. Zasloužil se o vznik kardiostimulačního 
centra v Chomutově. Roky se věnoval echokardiografii, včetně jícnové. Byl mj. členem komise pro 
účelnou farmakoterapii, členem etické komise České lékařské komory (ČLK) a je dlouholetým čle-
nem Čestné rady ČLK. Vyučoval interní lékařství na střední zdravotnické škole. 

Byl a je aktivním sportovcem. Věnoval se basketbalu, házené a dosud zejména volejbalu, miluje lyžování. Jen fotbal a ho-
kej s námi vynechával. K poslednímu září se primář MUDr. Jiří Dostál rozhodl odejít do důchodu. Děkuji mu za všechny 
spokojené pacienty, za všechny kolegy… Děkuji Ti, Juro, za sebe – vychoval jsi ze mě internistu, naučil jsi mě kardiologii. 
A děkuji Ti, že po krátké dovolené mi budeš v nemocnici (i když jen na „menší“ úvazek) pomáhat dál.

MUDr. Miroslav Šofr, primář Interního oddělení  
Nemocnice Chomutov, o. z.

Personální změny v KZ, a. s.
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MUDr. Miroslav Šofr
se stal primářem interního oddělení.

Nemocnice Chomutov, o. z.

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

KVALITA
ODBORNOST

RESPEKT
NADĚJE

Pořadatel konference: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. 
– Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
Ing. Helena Luzumová, tel.: +420 477 114 148, e-mail: helena.luzumova@kzcr.eu.

Motto: Všechno má svůj řád

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Vás zve na

Přihlášky, informace:
www.kzcr.eu/konference/KORN2017

XIII. ročník celonárodní 
KONFERENCE sester 
a XI. ročník Internistického dne
čtvrtek 30. listopadu 2017 od 10 h (registrace od 9 h)
Městské divadlo Chomutov
Záštitu nad akcí převzali náměstek primátora statutárního města Chomutov
Mgr. Jan Mareš, MBA, a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a.s.
Odborný garant:
Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z., e-mail: anna.mala@kzcr.eu
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., uděluje potvrzení o účasti na konferenci v rámci 
celoživotního vzdělávání.

Poplatek za občerstvení pro všechny účastníky: 300 Kč

Zaměstnance, kteří se v inkriminova-
ný čas nacházeli na pracovišti a utrpěli 
nejrůznější zranění včetně těch nejváž-
nějších, představovali studenti Střední 
odborné školy energetické a stavební 
v Chomutově. Kromě hasičů, záchranářů 
a policistů se do cvičení zapojili i zdra-
votníci anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení (ARO) chomutovské nemocni-
ce, kteří si od posádek Zdravotnické zá-
chranné služby Ústeckého kraje přebírali 
namaskované figuranty.
„Celkem na náš příjem ARO z místa hro-
madného neštěstí přivezli záchranáři 
11 raněných. Hlavními diagnózami byly 
devastující poranění horní končetiny, 
popálený obličej, penetrace břicha, 
pneumotorax plus crash syndrom, crash 
syndrom, intoxikace zplodinami, úraz 
hlavy s komocí, fraktura bérce a kontuze 
hrudníku, fraktura zápěstí a úraz hlavy, 
fraktura bérce levé dolní končetiny a pra-
vé dolní končetiny, fraktura horní kon-
četiny a kontuze sterna plus tržná rána 

na hlavě,“ uvedl Mgr. Jan Kotrba, který 
zastává post vrchní sestry ARO v chomu-
tovské nemocnici.
Spolupráci při předání raněných s posád-
kami Zdravotnické záchranné služby Ús-
teckého kraje si zdravotníci chomutovské 

nemocnice pochvalovali. Poděkování pa-
tří týmu ARO, které se do cvičení zapoji-
lo ve složení: Mgr. Jan Kotrba, zdravotní 
sestry Petra Pavlicová a Jitka Hlaváčová, 
sanitář Antonín Procházka. 

Pro figuranty bylo zajištěno zázemí včet-
ně občerstvení, jejich odvozy proběhly 
bez problémů.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Zdravotní sestry Petra Pavlicová a Jitka Hlaváčová se sanitářem Antonínem 
Procházkou si přebírají figuranta od záchranářů

Mgr. Jan Kotrba při ošetření zraněného

Příjem figurantky
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V minulých číslech jsme vám přinesli dvě povídání s paní Helenou Krtičkovou, roze-
nou Reidlovou, která povyprávěla o zdravotnictví v poválečné době a o tom, jak se 
dostala do Afriky. V tomto vydání přinášíme volné pokračování příběhu.

Mostecké dny sester se konaly již posedmé

Nemocnice Most

Sedmé Mostecké dny sester

MUDr. Zdeněk Kalvach, geriatr, Praha 

Mgr. Lucie Jarešová, hlavní sestra 
Ministerstva obrany České republiky

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádala 12. září 2017 pod zá-
štitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka a předsedy 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka odbornou konferenci 
„VII. Mostecké dny sester“. Akci navštívilo v kinosále mostecké nemocnice více než 
sto účastníků.

V pestrém odborném programu konfe-
rence se například objevily přednášky 
„O čem by měl být geriatrický přístup 
ke starším nemocným“, „Jak komuniko-
vat s člověkem s Alzheimerovou choro-
bou“, „Proměna sestry v čase“, „Hojení 
ran“ či „Informovaný souhlas a právní 
odpovědnost poskytovatele ošetřovatel-
ské péče“.
Účastníky setkání pozdravil Mgr. Radek 
Scherfer, místopředseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. „Mostecký den se-
ster je tradiční akcí, koná se již posedmé 
a má plnou podporu pana předsedy před-
stavenstva, mou i celého představenstva 
a také Ústeckého kraje. Chci poděkovat 
sestrám za jejich práci, které si velmi vá-
žíme. Představenstvo proto jednomyslně 
rozhodlo, že také sestry a další nelékař-
ští zdravotničtí pracovníci, kteří pracují 
bez odborného dohledu v nemocnicích 
Krajské zdravotní ve třísměnném nebo 
nepřetržitém režimu, obdrží ve druhém 
pololetí letošního roku zvláštní příplatek 
2 000 Kč,“ zdůraznil Mgr. Radek Scherfer.

„Dovolte mi v úvodu poděkovat za čest 
převzít záštitu nad dnešními, již VII. Mo-
steckými dny sester. Tato akce zapadá 
do celého rámce letošního 10. výročí 
vzniku Krajské zdravotní a děkuji všem, 
kteří se na její přípravě podíleli. Chci ale 
především poděkovat vám za vaši nároč-
nou práci v péči o pacienty našeho kraje. 
Není to práce jednoduchá, vyžaduje obě-
tavost a pochopení pro pacienty a Ústec-
ký kraj si vaší práce nesmírně váží. I to 
je jeden z důvodů, proč včerejší zasedání 
Zastupitelstva Ústeckého kraje schválilo 
dotační program, kterým se rozšíří okruh 
sester a dalšího personálu ve zdravotnic-
tví, kteří také dostanou od října přidáno 
2 000 korun nad rámec toho, co poskyt-
ne ministerstvo,“ řekl RSDr. Stanislav 
Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje.
„Těší mě, že ve svých nemocnicích má 
Krajská zdravotní mnoho velmi kvalitních 
a zkušených sester. Za situace panující 
v celém českém zdravotnictví je oprav-
du obtížné nabídnout jim odpovídající 

podmínky pro jejich práci, udržet je, pří-
padně získat nové. Nadační fond Krajské 
zdravotní, a. s., umožňuje podpořit stu-
denty v oboru všeobecná sestra v rám-
ci stipendijního programu, který fond 
v každém školním a akademickém roce 
vyhlašuje,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generál-
ní ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Vzpomínky na Afriku – „Díky za to, že nám pomáháte růst“ (3. část)

Nemocnice Most

Paní Krtičkovou jsme opustili jak jinak 
než při práci. Píše se rok 1975 a tady se 
příběh paní Krtičkové prolíná s příběhem 
paní Svobodové, bez které bych se nikdy 
k paní Krtičkové nedostala. Paní Svo-
bodová mi jako první o paní Krtičkové 
vyprávěla.
Paní Miroslava Svobodová se stala sest-
řičkou, protože děda byl v Červeném kříži 
a vedl ji směrem ke zdravotnictví, a pro-
tože ji rodiče nechtěli pustit na umělec-
kou školu do Liberce, tak poslechla dědu.
V letech 1971–1975 studovala na Střed-
ní zdravotnické škole v Mostě. Odborné 
předměty je učili lékaři z nemocnice. 
Na praxi chodily do staré nemocnice, ale 
maturovaly již v nemocnici nové, a pro-
tože před otevřením nové nemocnice 
byl zahájen zkušební provoz, tak místo 
praxe dělaly pacienty. „Ráno jsme si leh-
ly do postelí a sestřičky se o nás celý den 
staraly. Od ranní hygieny, přes rozdává-
ní léků až po rozdávání stravy. Strava se 
přivážela na oddělení již rozdělená ve fi-
nesách, jen kávu sestřičky rozlívaly.“

V červnu 1975 byla nemocnice slavnost-
ně otevřena a paní Svobodová se svý-
mi spolužačkami jako první maturovaly 
v nové nemocnici.
Po úspěšně složené maturitní zkoušce 
se musely přihlásit u hlavní sestry a do-
staly přidělené oddělení, na které mají 
nastoupit. „Měla jsem nastoupit na ARO, 
ale nechtěla jsem tam. Obrečela jsem to. 
Na ARO nás nastupovalo sedm. Kaž dá 
z nás dostala sestru, která nás učila a od-
povídala za nás. Já byla nejmladší. Po ná-
stupní praxi, která trvala šest měsíců, 
jsme byly rozděleny na oddělení anes-
tezie, koronární jednotky a resuscitace, 
které dohromady tvořily ARO.“
V roce 1981 paní Svobodová úspěšně 
atestovala ARIP. Studium trvalo tři roky. 

Musela udělat přijímačky z ruského 
a českého jazyka. Závěrečné zkoušky byly 
samozřejmě i z marxismu-leninismu. 
V roce 1985 se stala staniční sestrou 
a od roku 2000 je vrchní sestrou Anes-
teziologicko-resuscitačního oddělení Ne-
mocnice Most.
Doba do roku 1989 byla dobou brigád 
socialistické práce, takže i oddělení ARO 
mělo BSP. Pořádali jsme různé závody 
a výlety. Odpracovávaly se hodiny pro 
brigádu, které byly v rámci volna. Soutě-
žilo se mezi odděleními, která brigáda je 
lepší. ARO získalo v roce 1977 titul nej-
lepší BSP v OÚNZ Most. V roce 1989 BSP 
zanikla.

Ale zpátky k vybavení oddělení.

„Celková anestezie se stala běžnou 
rutinou. Ošetřování nemocných bylo 
komplikovanější než dnes, protože jed-
norázové pomůcky jsme neměly. Stří-
kačky, jehly, endotracheální kanyly atd. 
Obvazový materiál jsme si připravovaly 
samy do bubnů, které nám sterilizovala 
centrální sterilizace. V nové nemocnici se 
všechno centralizovalo. Odsávací hadič-
ky, endotracheální kanyly a masky jsme 
praly v pračce, pak jenom usušily a pou-
žívaly na další pacienty. Formaldehydová 
sterilizace se u nás začala provádět ně-
kdy kolem roku 1978–1979. Když přišly 
monitory srdeční akce, tak jsme neměly 
jednorázové elektrody jako dnes. Muse-
ly jsme pacientům píchat kovové jehly 
do kůže na hrudníku a na ně připojit ka-
bely. Od roku 1986 se začaly objevovat 

jednorázové pomůcky, které nám hodně 
práci ulehčily.“

Ani paní Svobodová nezahálí v předává-
ní zkušeností, které získala během své 
dlouhé profesní kariéry. Učí nás, jak za-
chránit život. A co se dá předat víc?

Jsem ráda, že jsem poznala paní Krtič-
kovou a mám možnost pracovat s paní 
Svobodovou. A musím ještě jednou opa-
kovat opravdu velké díky za profesioná-
ly, kteří nejen nám pomáhají růst v naší 
profesi a díky kterým můžeme být lepší. 

Bc. Michaela Šilhavíková 
staniční sestra ARO 

Nemocnice Most, o. z.

Vrchní sestra Miroslava Svobodová 
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Výstavba nové budovy operačních sálů jde podle plánu

Nemocnice Teplice
Stavební práce na výstavbě nového pavilonu operačních sálů v teplické nemocnici probíhají podle stanoveného harmonogramu. 
Redakci firemního časopisu Krajské zdravotní o tom za zhotovitele informoval manažer stavby Hubert Kuchař. „V současné době 
máme vykopanou základovou jámu, položili jsme pasy a vyvrtali jsme piloty. Jak nám říjnové počasí dovolí, uděláme následně 
takzvanou ležatou kanalizaci. Součástí stavby je i výstavba koridoru, který propojí nový objekt se současnou budovou F, pak 
provedeme izolace spodní stavby a budeme vyvazovat železobetonové stěny,“ uvedl Hubert Kuchař.

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré 
současné spektrum operačních výkonů, které jsou v tep-
lické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, 
klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. 
Nyní mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset ope-
račních 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 vý-
kony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické 
operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní 
porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit k roz-
voji 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 par-
kovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím 
areálu. Výstavba pavilonu s novými operačními sály pro-
bíhá od července 2017, hotovo by mělo být do dvou let 
od uzavření smlouvy o dílo s vítězem tendru.

Výstavba nového pavilonu pro operační sály je největší investicí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské zdra-
votní, a. s. Investiční náklady byly podle projektového rozpočtu 217 800 000 Kč včetně DPH, přičemž cena vzešlá z veřejné za-
kázky je 184 milionů 840 tisíc Kč. V současné době je zajištěno financování s využitím prostředků od Ústeckého kraje. Pořízení 
přístrojové techniky by mělo přijít podle projektu na dalších přibližně 53 milionů Kč.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Charitativní běh přispěl na lepší komfort budoucích maminek 

Nemocnice Teplice

Hledá se Sestra sympatie 2017
Jedinečnou možnost stát se Sestrou sympatie 2017 mají zdravotnice Krajské zdravotní, a. s. 
Agentura pořádající klání, ve kterém nejde až tak o krásu fyzickou, ale hlavně o tu duševní, 
vyhlásila další ročník této prestižní soutěže.

Přihlásit se může nejen sama sestřička, ale svou oblíbenou sestřičku mohou nominovat 
také pacienti nebo její kolegyně. Stačí navštívit webové stránky www.sestrasympatie.cz. Ale 
pozor, musíte si pospíšit, možnost registrace končí již 31. října 2017. Mottem celého projek-
tu je: Krása má mnoho podob! A jaké by tedy v případě Sestry sympatie měly tyto podoby 
být? Osobnost Sestry sympatie by v sobě měla spojovat především sympatičnost a srdeč-
nost, empatii a stylovost. Splňujete tyto předpoklady? Pak se budeme těšit právě na vás.
O postupu do finálového kola bude rozhodovat široká veřejnost zasíláním SMS zpráv. Sestra 
sympatie pak bude zvolena z dvanácti finalistek dne 2. března 2018 v paláci Žofín v Praze, 
u příležitosti konání 9. reprezentačního plesu sester – Sestry na sál!

redakce Infolistů

Studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bo-
hosudov uspořádali v sobotu 7. října za podpory dobrovolníků teplické nemocnice 
Charitativní běh Krupkou s podtextem „aneb pomáháme teplické nemocnici“. Letos 
se organizátorům povedlo vybrat 25 800 Kč, které putují na porodnickou část Gyne-
kologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Ve prospěch teplické nemocnice 
běželi rovněž studenti gymnázia

Maskoti charitativní akce

Své umění ukázali v rámci akce 
i čtyřnozí miláčci

Hlavní cenu, vyrobenou dobrovolníky, 
vydražila Dana Gruntová

Tým zdravotníků teplického gynekologicko-porodnického oddělení

Výstavba probíhá podle harmonogramu

Částku z benefiční akce využije personál 
na dovybavení pokoje intenzivní předpo-
rodní péče, který je součástí porodního 
sálu. Dovybavení pokoje výrazně zlepší 
komfort rodiček, které z různých důvodů 
mají komplikaci těhotenství vyžadující 
naši různě dlouhou intenzivní péči v ob-
dobí před porodem.
Dlouholeté pomoci bohosudovského 
gymnázia si v teplické nemocnici veli-
ce váží. Dětské a dorostové oddělení, 
oční oddělení a kožní oddělení věnovaly 
na akci poukázky na vyšetření, které se 
dražily. Hlavní cenou v aukci byl i háč-
kovaný sobík od dobrovolníků teplické 
nemocnice, kterého nakonec za cenu 
200 Kč vydražila personalistka Krajské 
zdravotní, a. s., Dana Gruntová z Ústí nad 
Labem.
Návštěvníci akce během sportovního 
a zábavního dne zhlédli doprovodný 
program, který nabídl například ukázku 
agility, canisterapie, slackline, práce zá-
chranářů, krupských strážníků nebo tvůr-
čí dílnu.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Ústecké novorozenecké oddělení je jedním z perinatologických cen-
ter, kde mohou dobrovolnice upletené ponožky pro novorozence 
darovat. „Projekt jsme se rozhodli podpořit, jelikož se v Ústeckém 
kraji, oproti ostatním krajům České republiky, rodí nejvíce nezra-
lých novorozenců. Celorepublikový průměr je okolo devíti procent, 
u nás, v Ústeckém kraji, je to procent dvanáct. Ročně se v průměru 
v našem perinatologickém centru narodí okolo stovky dětí s porod-
ní váhou nižší než patnáct set gramů, u porodní váhy do dvou tisíc 
pěti set gramů jde zhruba o tři sta padesát novorozenců,“ uvedl 
primář Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Petr Janec, MHA. 
Všechny darované ponožky i s osobními vzkazy darujících budou 
vystaveny 10. listopadu u příležitosti Světového dne předčasně na-
rozených dětí na Slovanském ostrově v Praze.
Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá v ústeckém muzeu 16. lis-
topadu setkání Ústeckých minidětí. „Jedná se o děti, o které pe-
čoval zdravotnický personál ústeckého perinatologického centra. 
Pro děti a jejich blízké bude připraven doprovodný program. O den 
později, 17. listopadu, bude v rámci oslav Světového dne předčas-
ně narozených dětí nasvícen purpurovou barvou výletní zámeček 
Větruše, který je jednou z dominant statutárního města Ústí nad 
Labem,“ dodal MUDr. Petr Janec, MHA. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Bc. Hana Červenková, e-mail: hana.cervenkova2@kzcr.eu,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 149.

Přihlášky a informace: 
www.kzcr.eu/konference/internausti2017

úterý 7. listopadu 2017, od 9:00 –17:00 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.

Odborný garant akce:
MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: 

Interní oddělení 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
Vás zve na regionální odbornou konferenci

Účastnický poplatek: bez poplatku

6. Internistický den v Ústí nad Labem 

Konference je zařazena do kreditního systému 
dle platné legislativy pro lékaře a nelékaře.

Kontaktní osoba:
Šárka Smetanková, Interní oddělení 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: sarka.smetankova@kzcr.eu 

Součástí konference je blok přednášek „ Hyperlipidemia Academy“,
přednášející: prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc., a  doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
dále blok přednášek a kazuistik z interních oborů.

jiri.lastuvka@kzcr.eu

Krajská zdravotní se zapojila do takzvaného ponožkového rekordu

Masarykova nemocnice
Novorozenecké oddělení v ústecké Masarykově nemocnici se zapojilo do celosvětového projektu Socks for Life, jehož cílem je zvýšit po-
vědomí široké veřejnosti o problematice předčasného porodu. Do listopadových oslav Světového dne předčasně narozených dětí chce 
zapsaný spolek Nedoklubko v rámci projektu shromáždit přes devět tisíc párů novorozeneckých ponožek a vytvořit tak tzv. ponožkový 
rekord. V České republice se ročně narodí zhruba 9 000 dětí předčasně.

Ústecké novorozenecké oddělení se zapojilo 
do celosvětového projektu Socks for Life

Nový přístroj umožňuje sportovce lépe testovat

Masarykova nemocnice
Oddělení sportovní medicíny při ústecké Masarykově nemocnici, které bylo otevře-
no loni v září, má za sebou úspěšný rok činnosti. Specializované zdravotnické pra-
coviště poskytuje komplexní zdravotní péči o rekreační i závodní sportovce všech 
věkových kategorii různé výkonnosti v regionu Ústeckého kraje. Nyní má pro ně 
k dispozici nový přístroj, který si přímo „v akci“ prohlédli i zástupci vedení Krajské 
zdravotní, a. s. – předseda představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr 
Fiala, náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki a také ředitel zdravot-
ní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. 

Nový přístroj Peak Bike při testování anaerobní zdatnosti pod dohledem 
primáře MUDr. Pavla Neckaře

Peak Bike od firmy Monark s typovým 
označením Ergomedic 894 E je v podsta-
tě kolo určené k specifickému testování 
anaerobní zdatnosti. Toto kolo dokáže 
po spuštění závaží, určeného dle hmot-
nosti testovaného sportovce, udržet 
konstantní odpor nezávisle na rychlosti 
šlapání. „Na přístroji provádíme testo-
vání rychlostně-silového typu sportovců. 
Tento test je jediný, který dokáže testovat 
zátěž v prvních třiceti sekundách až dvou 
minutách. Díky tomuto jsme schopni 
získat informaci, jaký výkon je sportovec 
schopen podat v anaerobní fázi zátěže. 
Tedy v době, kdy je pohyb energeticky hra-
zen hlavně z cukrů uložených ve svalech. 
V této době zátěže se rychle v těle aku-
muluje kyselina mléčná – laktát – a na-
stupuje výrazný pocit únavy. Jestliže je 
sportovec geneticky a tréninkově dobře 

připravený, dokáže i za těchto podmínek 
podat dobrý sportovní výkon. Právě vyso-
ké hladiny laktátu a tím vznikající únava 
ovlivňují motorickou přesnost pohybu. 
Při opakování tohoto testu během sezo-
ny lze pak porovnat hráčovu tréninkovou 
přípravu a dispozice. U hokejisty lze tak 
třeba určit, zda jde o vhodný typ k nasa-
zení v závěru utkání, kdy je menší počet 
hráčů a častější střídání,“ vysvětlil primář 
oddělení sportovní medicíny MUDr. Pa-
vel Neckař před ukázkou zátěžového tes-
tu, tentokrát hráče rugby z mistrovského 
klubu RLC Dragons Krupka. 

Nákup přístroje je financován 
z vlastních zdrojů Krajské zdra-
votní, a. s. Částka včetně DPH 
činí 227 359 Kč. „Jsem rád, že 
si specializované oddělení, 

jediné pracoviště s tímto zaměřením 
v Ústeckém kraji, velmi rychle vydoby-
lo renomé a stalo se významnou sou-
částí Krajské zdravotní. Chci zdůraznit, 
že zdravotní péče je zde poskytována 
v úzké spolupráci s ostatními interními 
i chirurgickými obory ústecké Masaryko-
vy nemocnice. To považuji i pro další prá-
ci oddělení za velmi důležité. Do dalšího 

roku činnosti přeji panu primáři a celému 
kolektivu pracovníků hodně úspěchů,“ 
uvedl Ing. Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s.
„Chci vyzdvihnout jedinečnost toho-
to zdravotnického pracoviště, od jehož 
vzniku uplynul minulý měsíc právě rok. 
Vždyť zázemí pro sportovní medicínu 
v takovém rozsahu v Ústeckém kraji 
mnoho let citelně chybělo. Přeji zdej-
šímu týmu, ať se mu jeho práce nadále 
daří a ať stále roste počet spokojených 
klientů a pacientů, kterým pomáhá,“ řekl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.
„Oddělení sportovní medicíny, vede-
né primářem Neckařem, si za rok svého 
působení získalo velkou odbornou pres-
tiž a rozsáhlou klientelu z celého kraje 
od vrcholových sportovců až po ty, kteří 
sportují rekreačně. Chtěl bych zdůraznit, 
že oddělení není jenom ambulantní, ale 
jeho lékaři provádějí i náročné operativní 
zákroky,“ upozornil MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

KONTAKTY K OBJEDNÁNÍ
Telefon: 477 113 020
E-mail: sportovnimedicina@kzcr.eu
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Lékařům přednášel profesor Zdeněk Kala

Masarykova nemocnice
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP a přednosta Chirurgické kliniky Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity Brno, přednášel ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ). V cyklu „Osob-
nosti české medicíny“, zahájeném na jaře loňského roku, vystoupil s tématem „Současný stav kolorektální chirurgie s ohledem 
na minimálně invazivní metody a nové technologie“.

„Velice vítám, že v cyklu Osobnosti české medicíny 
zavítal do Masarykovy nemocnice pan profesor Kala, 
přednosta chirurgické kliniky v Brně a předseda Čes-
ké chirurgické společnosti ČLS JEP. V Masarykově 
nemocnici má chirurgie dlouholetou tradici, ústecká 
chirurgická škola byla od dob zakladatele moderní 
chirurgie v Ústí nad Labem profesora Rödlinga známá 
a měla velkou prestiž po celé republice. Profesor Kala 
velmi poutavě seznámil posluchače se současnými 
možnostmi kolorektální chirurgie,“ řekl MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Kurz rétoriky učil známý moderátor 

Masarykova nemocnice
K základním požadavkům na reprezentaci nemocnice patří i „umění řeči“. Reprezentativní vystupování nejen v rámci odborných 
akcí. I to je zapotřebí se učit, cvičit, trénovat.

Proto jsme do ústecké Masaryko-
vy nemocnice pozvali profesionála 
na slovo vzatého v oblasti rétoriky 
PhDr. Karla Voříška, známého tele-
vizního moderátora. Kurz rétoriky 
vedl v příjemné odlehčené atmosfé-
ře v prostorách knihovny Vzděláva-
cího institutu Krajské zdravotní, a. s. 
Získané rady byly pro všechny zú-
častněné přínosem a návodem, jak 
se v této důležité oblasti dále vyví-
jet. Vzhledem k úspěšnosti kurzu 
bude vedení ústecké Masarykovy 
nemocnice v této praxi i nadále 
pokračovat.

MUDr. Josef Liehne 
ředitel zdravotní péče  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.Moderátor PhDr. Karel Voříšek učil zdravotníky komunikaci

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ GENETIKY (SLG) PRO ZAKLADATELE ODDĚLENÍ 
prim. MUDr. JOSEFA KOFERA 

Ústecká genetika slaví

Masarykova nemocnice

Na snímku z roku 2000 MUDr. Josef Kofer s týmem lékařské genetiky

Při příležitosti významného životního jubilea bychom rádi připomněli zakladate-
le Oddělení lékařské genetiky v Ústí nad Labem primáře MUDr. Josefa Kofera, kte-
rý se narodil 19. srpna 1937 ve Šluknově a letos oslavil osmdesáté narozeniny. 

MUDr. Josef Kofer po ukončení střední školy v Rumburku byl v roce 1955 přijat 
na Fakultu dětského lékařství University Karlovy v Praze. Studium na pediatric-
ké fakultě úspěšně dovršil v roce 1961. Už od začátku studia ho provázel zájem 
o lidskou genetiku. Přestože s ohledem na 50. léta a propagaci lysenkovské gene-
tiky se obor nepřednášel, navštěvoval po dobu celého prvního ročníku soukromé 
přednášky jednoho ze zakladatelů československé genetiky profesora Bohumila 
Sekly. Již v průběhu studentských stáží se podílel na upřesnění etiologie revma-
toidní artritidy s rodinným výskytem, která byla projevem familiární alkaptonurie 
– kazuistiku pak přednesl na studentské vědecké konferenci. 
Do prvního zaměstnání po povinné základní vojenské službě nastoupil jako mlad-
ší sekundární lékař na dětské oddělení nemocnice ve Varnsdorfu. Po složení zá-
kladní atestace z pediatrie pracoval od roku 1967 jako obvodní dětský lékař něko-
lika obvodů v okrese Děčín. Stále ho přitahovala genetika a své znalosti uplatnil 
při provozování malé genetické poradny ve 3 ústavech sociální péče pro mládež 
(ÚSP), které se nacházely v jeho pediatrických obvodech. Z té doby pochází jeho 
další zajímavá práce – objasnění familiárního výskytu translokační formy Downo-
vy choroby u 3 polosourozenců v ÚSP.
V roce 1979 vyhrál MUDr. Josef Kofer konkurz na místo vedoucího lékaře Kraj-
ského oddělení lékařské genetiky Severočeského kraje. 1. května 1980 založil 
v Krajském ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem (dnešní Masarykově ne-
mocnici) oddělení lékařské genetiky. V té době byl Severočeský kraj již posledním 
krajem, ve kterém oddělení lékařské genetiky ještě nebylo. S nemalými obtížemi 
a s pomocí nadšených spolupracovníků vybudoval postupně genetickou poradnu 
a následně i potřebné laboratorní zázemí.
Během své 27 let trvající činnosti ve funkci primáře oddělení navázal úzkou 
spolupráci s předními českými i zahraničními genetickými pracovišti. Spolupo-
dílel se na dořešení mnoha případů familiárních výskytů různých genetických 
onemocnění napříč celou tehdy ještě Československou republikou. Mezi jeho 

nejvýznamnější práce patří účast na výzkumu Lesch-Nyha-
nova syndromu, na kterém spolupracoval s kolegy z Uni-
versity v Greifswaldu v tehdejší NDR. Tenkrát ještě nebyla 
dostupná molekulárně genetická vyšetření a k diagnostice 
se používalo vyšetření kožních fibroblastů. MUDr. Josef Ko-
fer se spolupracovníky vyšetřil rozsáhlou romskou rodinu 
s více než 70 členy a při získávání vzorků cestoval po celém 
Československu – od Chomutova přes Berounsko až do Ko-
šic a zavítal i do zapadlých osad na východním Slovensku. 
Výsledky této práce pak přispěly k zavedení prenatální dia-
gnostiky Lesch-Nyhanova syndromu v dalších generacích. 
Pracovní výsledky oddělení prezentoval prim. MUDr. Josef 
Kofer na mnoha celostátních a mezinárodních konferen-
cích. V průběhu své působnosti na oddělení rád předával 
své bohaté zkušenosti při přípravě lékařů k atestaci v obo-
ru lékařská genetika nebo při výuce studentek Střední 
zdravotnické školy v Ústí nad Labem. V roce 2007 odešel 

do důchodu, jeho spolupracovníci ani pacienti na něj však 
nezapomněli. 
V letošním roce si připomněla SLG ČLS JEP zásluhy primáře 
Kofera udělením významného ocenění – Čestného členství 
Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. Slavnost-
ní předání této ceny proběhlo při příležitosti konání Kapra-
sova dne v posluchárně Ústavu lékařské biologie a genetiky 
1. lékařské fakulty UK na Albertově – právě v té budově, kde 
pan primář před více než 50 lety navštěvoval přednášky pro-
fesora Sekly, které předurčily jeho další profesní směřování. 
Do dalších let přejeme panu primáři hodně zdraví, optimi-
smu a spokojených chvil. 
Za kolektiv Oddělení lékařské genetiky Masarykovy 
nemocnice

prim. MUDr. Jana Laštůvková 
MUDr. Vjačeslav Harmaš, vedoucí laboratoře 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Při příležitosti osmdesátých narozenin přijal MUDr. Josefa Kofera 
ve své kanceláři ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice 
MUDr. Josef Liehne, který mu poblahopřál k jeho jubileu.

Na snímku MUDr. Josef Kofer s ředitelem 
zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice 
MUDr. Josefem Liehnem
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Uspořádat charitativní bazar ve prospěch ústeckého 
dětského traumacentra se rozhodl ve svém penzio-
nu ve Staré ulici v Ústí nad Labem Vladimír Pokorný, 
který pro návštěvníky akce uspořádal spoustu her 
a stánků. „Již v minulosti jsme s kamarády obdobnou 
akci ve prospěch ústeckého traumacentra pořáda-
li. Letos šlo o jakési pokračování. Velké poděkování 
patří ústeckým firmám Kone, Severočeská tiskárna 
a pivovaru Bakalář. První dvě zmiňované společnosti 
měly charitativní bazar jako společenský den pro své 
zaměstnance a jejich rodiny,“ uvedl organizátor cha-
ritativního bazárku.

Na akci nechyběla spousta stánků a výtěžek z prode-
je putoval právě k malým pacientům. „Po celou dobu 
akce hrála návštěvníkům živá hudba, děti si vyzkou-
šely práci kováře, či si zasoutěžily při různých soutě-
žích,“ dodal Vladimír Pokorný.
Výtěžek z charitativního bazaru činil osm tisíc korun. 
„Získané peníze použijeme na vybavení a zpříjemnění 
prostředí našeho oddělení,“ poděkovala vrchní sestra 
dětského traumacentra v ústecké Masarykově nemoc-
nici Mgr. Bc. Michaela Rothová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Charitativní bazar myslel na malé pacienty

Masarykova nemocnice

Děti si vyzkoušely práci kováře

Ústecký Strážný dub

Ústecký Strážný dub se pyšní třetím místem
Krajská zdravotní, a. s.

Na třetí příčce ankety Strom roku 2017 
skončil s 7 694 hlasy ústecký Strážný dub 
u budovy generálního ředitelství Krajské 
zdravotní, a. s., a sídla ústecké Masaryko-
vy nemocnice. Hlasovat pro ústecký strom 
bylo možné pomocí archů nejen na vy-
braných místech města Ústí nad Labem, 
ale také ve všech nemocnicích Krajské 
zdravotní, a. s. 

Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci me-
zinárodního filmového festivalu EKOFILM, 
který se letos zaměřil na téma ovzduší, je-
hož kvalitu stromy nepochybně pozitivně 
ovlivňují. Výsledky ankety jsou dostupné 
na www.stromroku.cz. Vítězem 16. ročníku 
ankety se stal 230 let starý ořešák z Kvasic 
ve Zlínském kraji, který obdržel více než 
10 tisíc hlasů. Druhé místo obsadila lípa 
U Obrázku z Tvrdonic s 8,5 tisíci hlasy.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. 
Středisko konferenční a marketingové podpory místo konání

7. 11. 2017 VI. Internistický den v Ústí nad Labem Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. 
9. 11. 2017 14. Kardiologický den Hotel Clarion, Ústí nad Labem
9. 11. 2017 Onkologická konference Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. 

16. 11. 2017 Základy ošetřovatelství v geriatrii ONP Ryjice
23.–24. 11. 2017 Ústecké chirurgické dny Větruše, Ústí nad Labem

24. 11. 2017 Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.
30. 11. 2017 XIII. KORN a XI. Internistický den  

– konference registrovaných sester
Divadlo Chomutov

7. 12. 2017 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2017 Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. 
9. 12. 2017 9. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – Most 2017 Hotel Cascade, Most

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

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

Odborné a vzdělávací akce 

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.  s. místo konání
1. 11. 2017 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislosti Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
1. 11. 2017 Osobnosti české medicíny  

– prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

2. 11. 2017 Setkání stomiků Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
6.–8. 11. 2017 Lékařská první pomoc pro lékaře před atestací Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

6. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
7. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
7. 11. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
7. 11. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
8. 11. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
8. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
9. 11. 2017 Radiační ochrana Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – studovna
9. 11. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

13. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
14. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
14. 11. 2017 Centrální žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
15. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
15. 11. 2017 Hlubinná psychologie: vliv nevědomí na náš život Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
20. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 11. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
21. 11. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
22. 11. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
22. 11. 2017 Dějiny a současnost medicíny Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
22. 11. 2017 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
23. 11. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
27. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
28. 11. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
29. 11. 2017 Obrana proti agresivnímu pacientovi Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I

PŘIHLÁŠKY: Markéta Boráňová, tel.: +420 477 114 123, e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu
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KRUŠNÉ HORYTEPLICE

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

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

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

ZE ZEMĚ
DO VANY

WWW.LAZNETEPLICE.CZ
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Gynekologické oddělení šestinedělí a Chirurgické oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., byly dovybaveny elektrickými lůžky. 
Stará, již nefunkční lůžka byla nahrazena lůžky s efektem zvýšení kom-
fortu pro pacienty i personál. Došlo ke zlepšení pojezdové manipulace, 

k výraznému zvýšení komfortu pacien-
tů díky možnosti polohování ložní plo-
chy i struktury ložní plochy, navíc s ver-
tikálním polohováním, a k usnadnění 
údržby v rámci pravidelného hygienic-
ko-epidemiologického režimu lůžka.

Bc. Zuzana Michálková, referentka 
Středisko dotačních projektů KZ, a. s.

Nákup přístrojů a vybavení 

Nemocnice Most

V roce 2017 byla z rozpočtu statutárního měs-
ta Mostu poskytnuta Krajské zdravotní, a. s., 
dotace ve výši 1 000 000 Kč na projekt „Nákup 
přístrojů a vybavení pro Nemocnici Most, pro 
subjekt Krajská zdravotní, a. s.“. Z dotace bylo 
pořízeno 21 ks elektricky polohovatelných lů-
žek, 21 ks nočních stolků a 28 ks antidekubit-
ních matrací.

FINANCOVÁNO Z DOTACE 
POSKYTNUTÉ  
STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST

www.mesto-most.cz

Nové nemocniční lůžko

Noční stolek pro lepší komfort



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
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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 oborech všeobecná sestra, 
fyzioterapeut, 

zdravotnický záchranář

studenti 4. ročníku 
středoškolského prezenčního 

studia v oboru
zdravotnický asistent, 

praktická sestra

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia 

v oboru radiologický asistent

studenti 3. ročníku 
středoškolského

prezenčního studia 
v oboru

zdravotnický asistent, 
praktická sestra

7 000 Kč/měsíc

5 000 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

4 000 Kč/měsíc

2 000 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“).

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/


