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Zmodernizovaná prádelna v ústecké Masarykově nemocnici

ÚVODNÍ SLOVO

www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s., je akciovou společností stoprocentně
vlastněnou Ústeckým krajem. Ať chceme nebo nechceme, každý z nás zdravotní péči přinejmenším jednou za čas potřebuje.
Proto si je minulé i současné vedení kraje vědomo významu péče
o zdraví svých občanů. Přestože jsou nemocnice Krajské zdravotní jen v pěti okresech, využívají jejích zdravotních služeb občané
všech okresů kraje. Velmi dobré vybavení i výborné odborníky má
Krajská zdravotní, a. s., nejen na klinikách a vysoce specializovaných pracovištích v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, ale i v ostatních svých nemocnicích v Chomutově, Mostě, Teplicích i Děčíně.
Ústecký kraj pro to v posledních letech udělal mnoho. A v nemocnicích je to i vidět. Podporujeme investiční aktivity tak, aby mohla Krajská zdravotní, a. s., čerpat nejrůznější dotace
jak na nové přístroje, tak na obnovu budov jednotlivých nemocnic. U příležitosti významných
momentů své historie připravila Krajská zdravotní výstavu, která nejvýznamnější změny dokumentuje a kterou můžete vidět v Atriu ústecké Masarykovy nemocnice.
Jsem přesvědčen, že tuto podporu bude kraj poskytovat i nadále tak, aby se podařilo realizovat všechny plánované investiční akce i v příštích letech. Jen pro tento rok by mělo jít
o bezmála 200 milionů korun na akce ve všech pěti nemocnicích.

Krajská zdravotní, a. s., rekonstruovala a modernizovala technické vybavení prádelny v budově F Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Z dotačního programu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví
společnost obdržela finanční podporu od Ministerstva zdravotnictví České republiky. Prádelna poskytuje služby praní, žehlení a mandlování prádla pro nemocnice
Krajské zdravotní, a. s., a v roce 2016 se v ní vypralo celkem 1 235 tun prádla.

je důkaz, kdy strategie obnovy a rozvoje Krajské zdravotní dochází naplnění.
S přispěním představenstva a našeho
jediného akcionáře, Ústeckého kraje, se
dařilo opravovat a obnovovat prostory
našich nemocnic a byly to akce velké,

„Rada Ústeckého kraje podpořila zaslání
žádosti ministerstvu zdravotnictví o finanční podporu. Ústecký kraj z pozice
jediného akcionáře Krajské zdravotní si
uvědomuje, že obnova nemocnic musí
být komplexní,“ řekl náměstek hejtmana
Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák,
který se zúčastnil slavnostní prezentace zmodernizované prádelny 27. ledna
2017.

Chci při této příležitosti poděkovat všem lékařům, sestrám i ostatním pracovníkům našich
nemocnic za péči a obětavost, kterou svým pacientům věnují. Bez jejich práce by sebevyšší
investice nebyly k ničemu.
Podpora kraje nespočívá jen v prostředcích na investice. Podporujeme snahy vedení Krajské zdravotní o další rozšiřování zdravotních služeb pro naše občany. Významnou roli hraje
i podpora vzdělávacích akcí, určených lékařům a sestrám, zajišťovaných vlastním Vzdělávacím institutem Krajské zdravotní, a. s. Stejně tak i podpora vědecké a publikační činnosti,
která je v Krajské zdravotní na vysoké odborné úrovni.

Nová prací linka

Ve výčtu aktivit kraje by se dalo pokračovat, protože Ústecký kraj využívá i dalších možností prostřednictvím dotačních titulů určených pro všechny poskytovatele zdravotních služeb.
I v jejich rámci získává prostředky na další vybavení Krajská zdravotní a tím i její jednotlivé
nemocnice.
Za deset let působení Krajské zdravotní prošlo nemocnicemi obrovské množství spokojených pacientů. Přeji proto všem zaměstnancům i do dalších let mnoho úspěchů při jejich
náročné práci.

Vybíráme z obsahu

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
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Skládání vyžehleného prádla
– na snímku Martina Juřenová
„Prádelna je v provozu od roku 1993,
tedy více než 23 let. Proto jsme přistoupili v prosinci 2016 k projektu KZ - rekonstrukce a modernizace technologického
vybavení prádelny. Jsem rád, že se nám
podařilo pro tak důležitý servisní provoz pro naše zdravotnická zařízení získat finanční podporu od ministerstva
zdravotnictví. Byla pořízena kontinuální
prací linka, žehlicí linka, žehlicí kabinetová souprava a dva bubnové sušiče
za celkovou částku 38 038 770 Kč včetně DPH (31 437 000 Kč bez DPH), z toho

dotace činila 28 140 970 Kč včetně DPH
(23 257 000 Kč bez DPH) a vlastní zdroje Krajské zdravotní 9 897 800 Kč včetně
DPH (8 180 000 Kč bez DPH). Z vlastních
zdrojů hradila společnost i nezbytné
související stavební práce za 647 104 Kč
včetně DPH (534 794 Kč bez DPH) a dodatečné dodávky k technologii, k objektu budovy F a dodávky a montáže
na přívodech médií, kde částka dosáhla 660 000 Kč včetně DPH (545 455 Kč
bez DPH). Rekonstrukce prádelny v ústecké Masarykově nemocnici a modernizace jejího technologického vybavení tak přesáhla 39,5 milionu Kč s DPH
(32 644 628 Kč bez DPH),“ informoval
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.
„Jsme v období, kdy rekapitulujeme minulý rok a děláme plány do let dalších
a zejména tohoto roku. Chci říct, že i toto

střední a menší. Rekonstrukci a modernizaci prádelny ústecké Masarykovy nemocnice bych zařadil mezi ty velké a již
velmi potřebné, vždyť její původní technologické vybavení výrazně přesluhovalo,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
V současnosti pere prádelna nemocniční
prádlo pro tři nemocnice Krajské zdravotní, a. s.: Masarykovu nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., Nemocnici Most, o. z.,
a Nemocnici Chomutov, o. z. Jako doplňkovou činnost v menším objemu poskytuje prádelna i služby čistírny. Stávající
výkony prádelny se pohybují v průměru
asi 5 tun za směnu, prádelna pracuje
na jednosměnný provoz. Instalací nové
technologie se dostává na směnový výkon přibližně 8 tun prádla.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Nemocnice Teplice

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s.
Historie teplické nemocnice sahá již na počátek minulého století. Většina budov
nemocnice, včetně těch, ve kterých jsou hospitalizováni pacienti, je dosud původních a z toho důvodu patří teplická nemocnice mezi nejhezčí nemocnice Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

Nová počítačová tomografie zakoupená v rámci modernizace a obnovy
přístrojového vybavení iktového centra
Samozřejmě, že moderní doba a pokrok
v medicíně s sebou přinesly jiné nároky
a požadavky na komfort stonání našich
pacientů. Ačkoliv mají původní budovy své kouzlo, z hlediska modernizace
vnitřních prostor přinášejí mnohá úskalí. Přesto na všech odděleních nemocnice již několik let postupně probíhá
rekonstrukce lůžkových oddělení i ambulancí, kompletní nebo etapová. Jako
příklad bych uvedl modernizaci lůžkové
části chirurgie 2, která byla dokončena
v únoru loňského roku. Další plánovanou akcí je výměna oken na oddělení
následné péče, která by se měla uskutečnit na jaře. V prosinci loňského roku
jsme v nemocnici na lůžkovém oddělení
interny II. otevřeli první pokoj paliativní
péče v Krajské zdravotní. Tento pokoj je
určen pacientům v terminálním stadiu
onkologického onemocnění, kdy jsou již
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vyčerpány všechny možnosti léčby. Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí
loňského roku, za významné spoluúčasti
statutárního města Teplice, byla výstavba nového parkoviště před poliklinikou.
Celková kapacita parkovacích míst se
tím navýšila o 85 nových kolmých stání
a současně bylo obnoveno 36 šikmých
stání v ulici U Nemocnice. Výrazně se tím
zlepšil vzhled celého prostranství. Dalšími významnějšími investičními akcemi
budou v letošním roce rekonstrukce sociálních zařízení na oddělení CH 1, gynekologie 7, rekonstrukce příjmové gynekologické ambulance a samozřejmě nemohu
opomenout akci zdaleka nejvýznamnější, kterou je plánovaná výstavba nových
centrálních operačních sálů, centrální
sterilizace a dospávacího pokoje, čímž
by mělo dojít k výraznému zvýšení komfortu pro pacienty i ošetřující personál.
Současně s tímto projektem, jehož předpokládaná hodnota bude cca 180 mil. Kč
bez DPH, dojde také k zahájení budování
nízkoprahového urgentního příjmu s cílem zkvalitnění diagnosticko-terapeutic
kého procesu přicházejících pacientů.

Zrekonstruovaná plocha před poliklinikou

MUDr. Tomáš Hrubý
ředitel zdravotní péče
Nemocnice Teplice, o. z.

Vizualizace pavilonu nových operačních sálů
Díky finančním darům z města a Ústeckému kraji se nám postupně daří
obnovovat lůžka a noční stolky pro
pacienty. Ale nemocniční pokoje a zázemí pro pacienty a personál není
rozhodně vše, co se mění. Nejen já,
ale také ostatní vedoucí pracovníci
se snažíme o změnu v přístupu zdravotníků k našim pacientům. Doba,
kdy za pacienta rozhodoval lékař je
již dávno pryč – trendem je, aby byl
pacient partnerem lékaře a sestry při
léčbě svého onemocnění a aktivně se
na své léčbě i spolupodílel. Příkladem
mohou být informované souhlasy
s některými výkony, nebo víc informací od personálu oddělení, týkajících
se různých výkonů nebo léčebných
postupů, které může provádět sám
pacient, například v domácím prostředí. Na druhou stranu je ale také nutno podotknout, že neustále stoupá
slovní a fyzická agrese pacientů a jejich příbuzných vůči zdravotnickému
personálu.
Z hlediska medicínských cílů chceme poskytovat kvalitní zdravotní
péči v rozsahu „okresní nemocnice“ a dále v některých oborech

péči nadregionální, např. Centrum
pro léčbu roztroušené sklerózy (MS
centrum), iktové centrum, gastroenterologie a některé chirurgické operační
výkony.
V současné době nás hodně trápí
a částečně i omezuje nedostatek
zdravotnického personálu na některých odděleních, v poslední době
hlavně sestřiček. Je to celorepublikový trend, který se začíná projevovat
nejen u nás, ale i v ostatních nemocnicích KZ, a to přes všechny kroky,
ke kterým bylo vedením společnosti
přistoupeno. Nechci zabíhat do podrobností, protože touto problematikou se ve svém článku v prosincovém
čísle roku 2016 zabýval již můj kolega, ředitel zdravotní péče z děčínské
nemocnice MUDr. Michal Hanauer.
Na závěr bych chtěl podotknout, že
naše nemocnice nabízí nejen zaměstnání, ale i možnost osobního rozvoje a aktivní podíl na realizovaných
změnách spolu s aktivním přístupem
ke každému jednotlivci.
MUDr. Tomáš Hrubý
ředitel zdravotní péče
Nemocnice Teplice, o. z.

1989		

maturita Gymnázium
Teplice

1995		

promoce 1. LF UK

1998		

1. atestace anesteziologicko-resuscitační péče

2002		

2. atestace anesteziologicko-resuscitační péče

1995–2002

anesteziologicko-resuscitační oddělení
– sekundární lékař

2002–2008

vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje v Teplicích, od 2006 také
náměstek Lékařské první
pomoci

2008		

primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) v Nemocnici
Teplice, o. z.

2014		

primář ARO a ředitel
zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z.
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Oddělení, o kterých se často nepíše...
Oddělení zdravotnické dopravy, které v současné době Krajská zdravotní, a. s., provozuje, bylo založeno 1. dubna 2013 a zajišťuje převozy pacientů na základě příkazu k zdravotnickému transportu vystaveného ošetřujícím lékařem. Spolupracuje
jak s lékaři nemocnic Krajské zdravotní, a. s., tak s lékaři z jednotlivých nemocnic,
praktickými lékaři pro dospělé, děti a dorost včetně lékařů odborných ambulancí.

Slavnostní křest nových sanitních vozů v loňském roce. Na snímku zprava
předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala.
Oddělení zdravotnické dopravy zajišťuje výkony požadované nemocnicemi na základě konkrétních požadavků,
jako je například převoz zdravotnického
materiálu, nebo přívoz a odvoz lékaře
nebo jiného zdravotnického pracovníka
do zdravotnického zařízení k akutnímu
výkonu a dále převozy pro samoplátce.
Oddělení zdravotnické dopravy Krajská
zdravotní, a. s., převzala od Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje, p. o.,
která ji předtím provozovala pod názvem
Doprava nemocných, raněných a rodiček
(DRNR). Výjimkou je oddělení zdravotnické dopravy v Chomutově, které je samostatně provozováno již od 1. února 2004.
Oddělení zdravotnické dopravy Krajské
zdravotní, a. s., má v Ústeckém kraji celkem pět stanovišť – v Děčíně, v Ústí nad
Labem, v Teplicích, v Chomutově a v Lounech, kde je odloučené pracoviště.
V Mostě, kde sídlí jedna z pěti nemocnic
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Oddělení zdravotnické dopravy
Krajská zdravotní, a. s.

Krajské zdravotní, a. s., službu historicky
zajišťuje Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova, a.s. Hlavní dispečink Oddělení zdravotnické dopravy Krajské zdravotní, a. s., s nepřetržitým provozem je
v ústecké Masarykově nemocnici.
V současné době Krajská zdravotní disponuje 64 sanitními vozidly převážně
tovární značky Volkswagen a Fiat, se kterými jezdí 79 řidičů, kteří při přepravě pacientů najedou měsíčně na jednom voze
v průměru tři tisíce kilometrů. Průměrné
stáří vozů je třináct let, kdy v loňském
roce došlo k modernizaci vozového parku sedmi sanitními vozidly Fiat Ducato
se zástavbou pro převoz nemocných
osob, které se od starších vozů liší tím,
že převezou až pět osob najednou. Nová
sanitní vozidla Fiat Ducato se zástavbou
pro přepravu nemocných osob byla rozdělena mezi oddělení zdravotnické dopravy v Chomutově (4 sanitní vozidla)
a oddělení zdravotnické dopravy v Děčíně (4 vozidla). Nová, moderní vozidla
nabízí přepravovaným pacientům lepší
komfort při cestování, jako je například
nižší hlučnost auta nebo lepší teplotní
pohodlí (klimatizace, vytápění). Zlepšily

Jeden z původních sanitních vozů

se také pracovní podmínky pro řidiče a posádku zdravotnické dopravní služby. Dalšími
novými sanitními vozy, které Krajská zdravotní, a. s., zakoupila v loňském roce, jsou dvě
vozidla značky Volkswagen Transporter se zástavbou upravenou pro přepravu patologických
novorozenců a novorozenců s nízkou porodní
hmotností včetně vybavení zdravotnickými přístroji, jako je například defibrilátor Lifepack 15,
odsávačka LSU, perfuzor a další zdravotnické
vybavení v souladu s vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví České republiky č. 296/2012 Sb.
Jeden sanitní vůz pro přepravu patologických
novorozenců a novorozenců s nízkou porodní
hmotností provozuje oddělení zdravotnické
dopravy v ústecké Masarykově nemocnici. Pro
Nemocnici Most, o. z., od září roku 2016 zajišťuje nově přepravu patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností
oddělení zdravotnické dopravy v chomutovské
nemocnici. V letošním roce je plánováno přestěhování stanoviště oddělení zdravotnické
dopravy do nových prostor v areálu chomutovské nemocnice. Zlepší se tak podmínky pro zaměstnance a parkování vozidel. Další novinkou
je připravovaný nákup nových sanitních vozidel
za deset milionů korun.
Zdravotnická dopravní služba Krajské zdravotní, a. s., převezla v loňském roce 122 475
pacientů.

Pohodlnější interiér nového sanitního vozu

Irena Pospíšilová
vedoucí Oddělení zdravotnické dopravy
Krajská zdravotní, a. s.

Irena Pospíšilová
vedoucí Oddělení zdravotnické dopravy KZ, a. s.
Po skončení studia na střední zdravotnické škole v roce 1974 působí v chomutovské nemocnici na urologickém oddělení, nejprve v pozici zdravotní sestry na lůžkovém oddělení. V roce
1985 přechází na endoskopický sál, doplňuje si pomaturitní specializační studium a od roku
1990 vykonává pozici vrchní sestry na urologickém oddělení do roku 2008. Od roku 2009 se
stává vedoucí oddělení zdravotnické dopravy pro samotné město Chomutov a sousední Louny.
V březnu 2015 je jmenována vedoucí Oddělení zdravotnické dopravy Krajské zdravotní, a. s.,
pod níž kromě Chomutova a Loun spadají stanoviště v Děčíně, Ústí nad Labem a Teplicích.
Nové sanitní vozy nabízí přepravovaným osobám modernější a komfortnější
vybavení

ZÁLIBY:
Četba, poslech bluegrassové hudby, v letních měsících pobyt v přírodě.
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Nemocnice Chomutov

Zápas hokejových Pirátů ve prospěch nemocnice
Kláním proti Vítkovicím odstartovali v neděli 22. ledna na domácí ledové ploše chomutovští Piráti novou tradici speciálních utkání na podporu chomutovské nemocnice
s názvem „Piráti Chomutov pro nemocnici“. Hokejoví hráči ze severu Čech nastoupili
do zápasu ve speciálních dresech bez reklam, které připomínaly lékařské pláště. Jejich dražbou chce klub pomoci Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z.,
k realizaci konkrétního nemocničního projektu.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.
David Dinda za hokejový klub Piráti
Chomutov uvedl, že podstatou projektu
ve prospěch chomutovské nemocnice
je nejen podpora konkrétních projektů,

Rozhovor s MUDr. Miroslavem Šofrem,
organizátorem projektu za chomutovskou nemocnici

Zdravotní sestry anesteziologickoresuscitačního oddělení ukazovaly,
jak poskytnout první pomoc

Chomutovská nemocnice věnovala
pro návštěvníky zápasu poukázky
na bezplatná vyšetření
Slavnostní buly
Podpořit hokejové Piráty na Zimní stadion v Chomutově přišlo v duelu proti
Vítkovicím jak vedení Krajské zdravotní, a. s., tak samotní zdravotníci. „Chomutovská nemocnice spolu s nemocnicemi v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích
a Mostě spadajícími pod Krajskou zdravotní, a. s., tvoří jednu páteřní osu zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji.
V tomto roce máme pro chomutovskou
nemocnici připraveno několik investičních záměrů. Plánujeme vybudovat nový
stravovací provoz, otevřít nové mamografické centrum, největší v Ústeckém kraji,
a momentálně probíhají také větší stavební úpravy spojené s pořízením nového přístroje pro magnetickou rezonanci.
Právě získané prostředky z charitativní
dražby speciálních dresů podpoří dovybavení mamografického centra,“ uvedl
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Hokejisté zavítali mezi malé pacienty s dárky

ale také ocenění zdravotnického personálu
a vytvoření pozitivní atmosféry mezi lidmi.
„Jako představitel poměrně velkého sportovního klubu s velkým přesahem do místní
společnosti jsem vždy cítil povinnost určité
sociální odpovědnosti vůči místu, kde působíme. Lokální podpora nemocnice je určitě krok správným směrem,“ dodal David
Dinda.
Hokejovému utkání předcházely doprovodné akce. Jednou z nich byla autogramiáda
vybraných hráčů, kteří při této příležitosti
představili speciální dresy, ve kterých duel
pro nemocnici odehráli. Ve čtvrtek 19. ledna navíc hráči Pirátů Chomutov navštívili
dětské oddělení a malým pacientům předali dárky.
V zápase porazili chomutovští Piráti protivníky z Vítkovic 5:3. Aukce speciálních
dresů probíhá na internetových stránkách
www.sportovniaukce.cz až do 20. února.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Jak a kdy vznikl nápad akce Piráti Chomutov pro nemocnici?
Ten nápad se zrodil už více než před rokem při běžné diskuzi mezi mnou a hokejovými činovníky Davidem Dindou
a Standou Mikšovicem. Myšlenka měla
od počátku několik cílů:
1. Hokej je v Chomutově velmi populární. Hokejové zápasy mají relativně
velkou návštěvnost. Pokud se pak
hokejový zápas zpestří ještě nějakou
nadstavbou, je zábava o to větší.
2. Jakýmsi způsobem i zviditelnit nemocnici, udělat jí jakousi reklamu.
Zároveň podpořit nějaký projekt naší nemocnice.
3. Oslovit chomutovskou veřejnost a vyprovokovat jakousi myšlenku solidarity a výpomoci všech subjektů v Chomutově. Nepřímé oslovení podniků a podnikatelů, kteří jsou ochotni sponzorovat, k tomu, aby sponzorovali právě chomutovské subjekty (nemocnici, hokej, lidovou školu
umění, jiné sportovní oddíly nebo školy…).
4. Získat nějakou finanční podporu pro nemocnici.
5. Pobavit hokejové fandy i zaměstnance nemocnice.
Jak dlouho trvaly samotné přípravy?
Během loňského roku se jednalo o nějaké dílčí nápady, které jsme si občas
sdělovali. Zhruba od listopadu loňského roku pak již byly práce poměrně intenzivní. Byla mj. zapotřebí výjimka hokejového svazu – nezbytná pro zápas
s dresy bez reklam, reklamní akce, zajištění dresů, tisk plakátů a kartiček,
autogramiáda hráčů. Nemocnice pak dodala na zápas sanitky, „resuscitační Andulu“ s personálem, připravili jsme vouchery pro USG vyšetření prsu,
USG vyšetření srdce a EKG.
Jaké vidíte přínosy projektu pro chomutovskou nemocnici kromě výtěžku
z aukce speciálních dresů?
Finanční efekt akce zatím nedokážeme odhadnout, dresy se teprve draží.
Společenský přínos je podle mě veliký. Jednak jsem denně někým oslovován a je mi děkováno za tuto akci – jak ze strany zdravotníků, tak nezdravotnické veřejnosti – ale hlavně akce probudila zájem o nemocnici. Myslím, že
zlepšila její image.
Jaký je váš vztah ke sportu, zejména pak k hokeji?
Vysoce kladný. Sám denně běhám (pokud nesloužím), 2x v týdnu hraju hokej, 1x fotbal, v létě jezdím na horském kole. Snažím se pravidelně
navštěvovat domácí zápasy pražské fotbalové Slavie (mj. jsem předsedou
chomutovské odbočky přátel Slavie Praha) a v rámci možností pak sleduji
chomutovské Piráty.
ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Masarykova nemocnice

Nové fetomaternální centrum
Novou škálu poskytovaných prenatálních vyšetření především v I. trimestru těhotenství nabízí od 1. února Fetomaternální centrum při Gynekologicko-porodnické klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Centrum má potřebné oddělení ambulantní a lůžkové části, které odpovídá standardům zdravotnictví
21. století.

Slavnostní přípitek. Na snímku zleva ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy
nemocnice MUDr. Josef Liehne, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Tomáš
Binder, CSc., a generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
Slavnostní představení fetomaternálního centra proběhlo ve středu 18. ledna
za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s., Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a médií.
„Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje téměř dvojnásobnou incidenci předčasného porodu ve srovnání s celostátním
průměrem. Proto jsem rád, že Krajská
zdravotní mohla v loňském roce přistoupit k výstavbě fetomaternálního centra
v ústecké Masarykově nemocnici, které umožňuje rozšíření spektra služeb
spojených s prenatální péčí. Investiční
akce byla zahájena 3. října a dokončena
12. prosince loňského roku. Realizována byla formou veřejné zakázky v ceně
4 730 612,96 Kč včetně DPH z vlastních
zdrojů Krajské zdravotní,“ řekl Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.
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Vybavení nábytkem a zdravotnickou
technikou stálo 784 223 Kč včetně DPH,
výpočetní technika pro fetomaternální
centrum 112 575 Kč včetně DPH. Náklady na zprovoznění centra tak přesáhly
částku 5 milionů 600 tisíc korun včetně
DPH. „Dovolte mi připomenout, že zdejší
perinatologické centrum, tedy porodnické a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické kliniky, patří mezi
12 republikových center vysoce specializované péče. Zajišťuje péči o pacientky
s rizikovým a patologickým průběhem
gravidity systémem „transportu in utero“. Koncem roku 2013 proběhla v ČR akreditace perinatologických center a porodnice v Ústí nad Labem status centra
obhájila. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj a přilehlé okresy okolních krajů,
Libereckého a Karlovarského,“ zdůraznil význam zdravotnického pracoviště
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
„Ke komplexnosti poskytované prenatální péče chyběly klinice dva kroky: v prenatální péči screening vývojových vad
na konci 1. a začátku 2. trimestru, tzn.
prvotrimestrový screening ve 13. týdnu

Výstavba fetomaternálního centra v dětském pavilonu

Vrchní sestra gynekologicko-porodnické kliniky Iva Černá (vpravo) a staniční sestra fetomaternálního centra
Soňa Pucarevičová
těhotenství, který dosud zajišťovali ambulantní gynekologové, a doplnit spektrum invazivních diagnostických metod,
jako je např. odběr choriových klků,
umožňující zjistit chromozomální a genetické odchylky plodu již na konci 1. trimestru těhotenství. Nevyhovující prostory pro některá vyšetření si proto vyžádaly
přestavbu semiambulantního sektoru,“
vysvětlil podrobněji důvody pro zřízení
centralizovaného pracoviště fetomaternálního centra doc. MUDr. Tomáš
Binder, CSc., přednosta gynekologicko-porodnické kliniky, který hosty provedl
prostory nového pracoviště.
Na budoucí maminky čeká vyšší komfort a výrazně se zlepšily podmínky pro
invazivní diagnostické výkony, jako
např. samostatná gynekologická vyšetřovna, místnost pro odběr plodové vody
a navazující místnosti pro sledování
pacientek po zákroku, místnosti pro natáčení CTG záznamů (kardiotokografie)
a pracoviště sester. Vznikly i prostory
pro poradny pro rizikové a fyziologické
těhotenství. Pro pacientky byla vytvořena čekárna se skřínkami pro odložení
oděvů, toaleta s předsíňkou a toaleta

Na snímku vedoucí lékař fetomaternálního centra MUDr. Pavel Gerych
při ukázce vyšetření ultrazvukem
pro imobilní pacientky. Vzniklo také související zázemí pro personál, úklidová
místnost a skladové místnosti. V rámci
stavebních úprav původních dispozic
byly provedeny bourací práce a výstavba
nových příček včetně provedení nových
povrchů (lino, vnitřní omítky, podhledy),
došlo k výměně oken a dveří, byla realizována nová elektorinstalace, rozvody

zdravotně technických instalací, medicinálních plynů a kamerový systém.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
a Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Ústecká neurochirurgie pořádala světový kongres v Innsbrucku

Masarykova nemocnice

Mezioborové sympozium u příležitosti vydání monografie
Vachata P., Sameš M. et al.

mikrochirurgický přístup i preference gamma nože
byly v rovnováze.
Celé dopoledne bylo věnováno problémům páteřní chirurgie a nádorům míchy, zde je třeba vyzdvihnout přednášky prof. Thomého z Rakouska,
prof. Zengy z Itálie a velmi podnětné bylo sdělení
prof. Wahjoepramona z Indonésie.
Velký rozvoj je patrný v oblasti léčby mozkových
aneuryzmat, zde dominovali prof. Lanzino z Mayo
Clinic v USA a prof. Schaller ze Švýcarska. Naše ústecká lékařka MUDr. Alena Sejkorová prezentovala
výsledky multicentrické studie aneuryzmat tří center z pracovišť v Ústí nad Labem, Mayo Clinic v USA
a Innsbrucku.

Ústečtí neurochirurgové pořádali ve dnech
11.–14. ledna 2017 v Innsbrucku-Seefledu
7th International Neurosurgical Winter Congress s tématem Inovace a nové horizonty v neurochirurgii. Na kongres se sjeli specialisté
neurochirurgové a reprezentanti 24 zemí ze
4 kontinentů.
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Sympozium se koná ve čtvrtek
23. 2. 2017 od 15.00 hodin
Hotel NH Prague City
konferenční místnost Zurich

(Mozartova 261/1, 150 00 Praha–Smíchov)

GARANTI ODBORNÉHO PROGRAMU:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
Neurochirurgická klinika
Univerzita J.E.Purkyně
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Sekce I: 15.00–16.20

Sekce II: 16.35–17.40

1. MUDr. Josef Liehne,
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Úvod, historie chirurgie lícního
nervu (10 min)
2. MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
Anatomie, vyšetření lícního nervu
a klasifikace poruch funkce (10 min)
3. MUDr. et Dr. med. Amir Zolal, Ph.D.
DTI kraniálních nervů (10 min)
4. doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
Patologie spánkové kosti (10 min)
5. prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
Lícní nerv v ORL praxi (10 min)
6. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
FRCPsych.
Výraz tváře jako okno do duše (30 min)

7. prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA
Rekonstrukce v zadní jámě
lební (10 min)
8. doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc.
Cross-face technika, závěsy
a transplantace (10 min)
9. MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
Výkony v temporální oblasti, poranění
lícního nervu (10 min)
10. prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Patologie mosto-mozečkového koutu
a jejich klinický projev (10 min)
11. prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Fyzioterapie poruch lícního nervu (10 min)
12. Jan Přeučil: Artikulace v herectví (15 min)

Přestávka 16.20–16.35

Na programu byly přednášky a diskuzní fóra
předních odborníků v oblasti mozkové ischemie a mozkových bypassů. V této problematice
se prosadili především neurochirurgové z Japonska, USA a České republiky. Iktový program
je v ČR na vysoké úrovni a aktivita v oblasti
mozkových bypassů má u nás dlouhodobou
tradici a držíme trend se světovým vývojem
jak v diagnostice, tak v technice mikrochirurgických operací. Sekci předsedal prof. Sameš
a prof. Morcos z Miami, USA, vědecký sekretář
nejprestižnějších kongresů.
Tradičně významné byly sekce o chirurgii baze
lební, konkrétně o vestibulárních schwannomech, chordomech a mikrochirurgii mozkového
kmene. Lídry této problematiky byli prof. Fukushima z USA, prof. Froelich z Francie a profesor
Poulsgaard z Norska. Vynikající úroveň měly příspěvky našich učitelů oboru prof. Zvěřiny z Prahy a prof. Štěňa z Bratislavy. Názory obhajující

Lícní
nerv –
anatomie, patologie, léčba

Závěr 17.40–17.50
Křest knihy (Vachata P., Sameš M.,
Lízlerová M., Přeučil J., Betka J.)

Prof. T. Fukushima (USA)
V globální sekci byly zmíněny problémy neurochirurgické péče z pohledu celé planety. Před 4 lety
vznikla mezinárodní organizace, která se snaží
řešit dostupnost péče v rozlehlých a zaostalých
státech Afriky a Asie. O rozpočtu a plánech těchto
aktivit referoval dr. Park z Bostonu.
Kongres byl vynikající přehlídkou současných
možností a limitů neurochirurgie a příbuzných
oborů endovaskulární radiologie a radiochirurgie.
Pro naši kliniku byl významnou inspirací a zároveň
výbornou vizitkou a reklamou pro Krajskou zdravotní, a. s., respektive pod ní spadající ústeckou
Masarykovu nemocnici, a celou Českou republiku.

Přednášející prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta
Neurochirurgická klinika MNUL, o. z.

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI:
V případě zájmu svou přihlášku vyplňte na adrese WWW.LKCR.CZ – sekce vzdělávání, kurzy ČLK, číslo kurzu je 52/17.
Své evidenční číslo (EČ) najdete vpravo v seznamu registrovaných lékařů.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 350 Kč
Číslo účtu: 19–1083620217/0100; variabilní symbol: 5217 (číslo kurzu).
Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím e-bankingu je nutné předložit
při registraci.
Bližší informace obdržíte 10 dnů před konáním akce.
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 3 kredity.

Postgraduální

akademie

Postgraduální medicína
J E O F I C I Á L N Í M T I T U L E M
C E L O Ž I V O T N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í
L É K A Ř Ů Č E S K É L É K A Ř S K É K O M O R Y

J E O F IC IÁ L N ÍM PA RT N E RE M C E LOŽ IVOT N ÍH O
VZ D Ě LÁVÁ N Í L É KA ŘŮ Č E S K É L É KA ŘS K É KO MO RY

Největší vydavatelství zdravotnických titulů v ČR
a pořadatel kongresů, konferencí a sympozií
Mladá fronta a. s. Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany, www.medical-services.cz
mobil: +420 725 058 058, suchanek@mf.cz, www.kongres-medical.cz
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Nemocnice Most

Zrekonstruovaná porodnice z pohledu personálu
Porodnice v Mostě, která stojí v areálu mostecké nemocnice, pochází z roku 1975
a byla vybudována místo původního „mosteckého špitálu“, který musel tehdy
ustoupit těžbě hnědého uhlí. Ve své době byla nová nemocnice jednou z nejmodernějších nemocničních budov na území celého tehdejšího Československa. Postupem
času však vybavení jednotlivých oddělení i samotné budovy mostecké nemocnice
začaly zastarávat, a ačkoliv docházelo k modernizaci některých oddělení, tak prostory i většina vybavení gynekologicko-porodnického oddělení, které je jedním ze
dvou perinatologických center v Ústeckém kraji, stále pocházely právě z roku 1975
a rozhodně již nevyhovovaly nárokům, které jsou na dnešní provoz zdravotnických
zařízení kladeny. První a dlouho očekávaná rekonstrukce porodního sálu a následně
stanice šestinedělí, která proběhla přesně po čtyřiceti letech od vzniku nemocnice,
byla realizována především díky finančnímu daru Vršanské uhelné a.s.

postele a přístrojové vybavení a veškeré prostory byly velice vkusně zařízeny
moderním nábytkem. Na oddělení šestinedělí došlo k největší změně především
v uspořádání pokojů pro maminky. Přibyly čtyři nadstandardní pokoje, opět velice
pěkně zařízené, o které je mezi rodičkami
velký zájem. Celkem je tedy na oddělení
šestinedělí osm nadstandardních pokojů a jedno apartmá. Původní čtyřlůžkové pokoje byly upraveny na třílůžkové,
což nepochybně opět zvýší komfort pro

Chodba porodního sálu

Pracovna porodního sálu

maminky. Rekonstrukcí prošly i ostatní
pokoje, které byly rovněž vybaveny novým nábytkem, jako jsou postele, noční
stolky, přebalovací pulty, vaničky nebo
polohovatelné postýlky pro novorozence. Modernizací prošla také stávající sociální zařízení, jídelny pro maminky nebo
například sesterna.
Výsledkem této rekonstrukce jsou krásné moderní prostory, kde se mohou cítit
příjemně jak naše rodičky, tak veškerý
personál gynekologicko-porodnického
oddělení, což jistě přispěje k oboustranné spokojenosti.
Mgr. Monika Trávníčková
a Zdenka Vojtěchová
porodní asistentky
Nemocnice Most, o. z.

Porodní box
Po celou dobu rekonstrukce nebyl provoz
gynekologicko-porodnického oddělení
přerušen a probíhal v náhradních prostorách. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce
porodního sálu a šestinedělí probíhala
současně s modernizací i ostatních budov nemocnice, která spočívala např.
ve výměně střešních krytin, výměně
oken, zateplení vnějšího pláště budov
a obnově sociálního zařízení, byly do náhradních prostor postupně přesouvány
i ostatní stanice gynekologicko-porodnického oddělení. V takto někdy poměrně
náročných podmínkách fungovalo oddělení více než dva roky, přesto díky úžasné spolupráci, úsilí a obětavosti všech
zaměstnanců našeho oddělení jsme celou rekonstrukci přestáli prakticky bez
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jakýchkoliv potíží a věříme, že i k maximální spokojenosti našich rodiček a pacientek, kterým tímto děkujeme za jejich
shovívavost a pochopení.
Během rekonstrukce došlo na obou stanicích k některým stavebně-architektonickým úpravám. Na porodním sále se
úpravy dotkly prakticky všech prostor.
Byla vyměněna elektroinstalace, klimatizace, podlahové krytiny, obklady, osvětlení, přibyla sociální zařízení jak pro rodičky, tak pro personál, obnovou prošly
i lékařské pokoje a vstupní prostory porodního sálu. Vznikl rovněž předporodní
nadstandardní pokoj, který mohou rodičky využívat během první doby porodní,
dále byly zakoupeny nové porodnické

Sesterna na šestinedělí

Jídelna na šestinedělí

Sociální zařízení na šestinedělí

Nadstandard na šestinedělí
Příjem porodního sálu

Nadstandard na šestinedělí

Ultrazvuk na porodním sále

Předporodní nadstandardní pokoj
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Nemocnice Děčín

Poruchy spánku
V době antického Řecka sestupoval každou noc na zem bůh spánku Hypnos, který uspával všechny živé tvory a dával jim sny. Bohužel nežijeme v dávných časech
antické mytologie. Nějakou z poruch spánku dnes trpí přibližně polovina populace
nad 65 let. Věk hraje v případě nespavosti významnou roli. Poruchy spánku dělíme
většinou na nespavost, zvýšenou spavost a další poruchy spánku.

Insomnie – nespavost je závažné onemocnění, které při neléčení snižuje
kvalitu života a může být spouštěčem
závažných psychických poruch. Nespavostí trpí asi 10–15 % lidí a dělíme ji
na krátkodobou, dlouhodobou, primární
a sekundární. Mezi projevy nespavosti
patří obtížné usínání, časté probouzení,
časné probouzení, neosvěžující a nekvalitní spánek.
Hypersomnie je skupina spánkových poruch, které se projevují nadměrnou denní
spavostí. Je charakterizována nekontrolovaným usínáním v průběhu dne, a to
za jakékoliv situace. Představuje proto
závažný společenský problém. Lehčí formou tohoto onemocnění trpí 15–20 %
populace.
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Příznaky: nekontrolované a nutkavé záchvaty spánku trvající několik minut,
s probuzením do úplné svěžesti. Hypersomnie představuje velké riziko s ohledem na úrazy, dopravní nehodovost,
způsobuje obtíže v zaměstnání a rodině.
Narkolepsie je jednou z poruch nadměrné denní spavosti, která může vzniknout
již v dětském věku.
Příznaky: kataplexie (ochabnutí svalů
bez ztráty vědomí), zrakové, sluchové
a dotykové halucinace nejčastěji po usínání. Noční spánek je typicky mělký.
Kleinův-Levinův syndrom je vzácné onemocnění postihující především dospívající chlapce.
Příznaky: opakované záchvaty nadměrné
denní spavosti, nadměrný příjem jídla,

poruchy sexuálního chování. Na onemocnění má vysoký podíl dědičnost, onemocnění obvykle ustupuje samovolně
v průběhu 5–10 let.

Parasomnie – takto se souhrnně označují abnormální projevy, které se objevují
v průběhu spánku nebo při probouzení.
Pro parasomnii je typická pohybová aktivita ve stavu změněného vědomí, vnímání a úsudku, často s doprovodným
citovým zabarvením (například agresivita). Parasomnie mohou vést k závažným
úrazům a mohou vést k narušení spánku
postiženého i jeho ložnicového partnera.
Náměsíčnost – somnambulismus je porucha probouzení z NREM fáze spánku.
Nejčastěji se vyskytuje v dětském věku
a v dospělosti obvykle ustupuje.
Příznaky: mimovolní opuštění lůžka
a chůze, může dojít i k močení mimo toa
letu a stěhování nábytku. Postiženého
nelze z tohoto stavu probudit a po probuzení je často psychicky zmatený.

Noční můry a noční děsy jsou poruchy,
u kterých postižený prožívá intenzivní
sny s hrůzným až děsivým obsahem.
Těmto snům se snaží bránit a podvědomé pohyby, které vykonává, mohou vést
ke zranění. Dochází k přerušování spánku. Noční můry se objevují v dospělém
věku. Noční děsy (pavor nocturnus) jsou
záležitostí dětského věku.
Syndrom neklidných nohou je často diskutovanou záležitostí, představuje jak
problém z pohledu kvality spánku, ale
také bolestivosti dolních končetin. Může
být vyvolán chudokrevností, poškozením
nervů u těžké cukrovky, revmatickými
onemocněními nebo těhotenstvím. Dle
odhadu v České republice touto chorobou trpí až 1 milion lidí, častěji ženy.
Syndrom spánkové apnoe je choroba,
o které se začalo hovořit teprve před
50 lety. Dochází při něm ke špatnému
okysličení organismu, nejčastěji se projevuje mezi 40. a 50. rokem, častěji postihuje muže a často je spjat s dědičností.
Příznaky: chrápání, bolesti hlavy, noční
pocení, nadměrné slinění při spánku,
nadměrná denní spavost. Je rizikovým
faktorem pro vznik vysokého krevního
tlaku a je vyvolávacím faktorem pro vznik
mozkové mrtvice.
PŘÍČINY NESPAVOSTI
Vnitřní příčiny nespavosti: psychická,
neurologická nebo jiná choroba, stres,
bolest, svědění, dušnost nebo věk.
Vnější příčiny nespavosti: nevhodný životní styl, málo fyzické aktivity během
dne, opakované zdřímnutí během dne,
nadměrný hluk, horko nebo světlo při
usínání, stres.
Kromě vnějších a vnitřních příčin může
být nespavost způsobena i nesouladem
našich biologických rytmů s rytmy spánku. Nejčastěji se tak s nespavostí setkáváme při posunu časových pásem při
interkontinentálních letech, nebo u pracujících zaměstnaných ve směnném provozu.
LÉČBA NESPAVOSTI
Neléčená nespavost snižuje kvalitu života a zvyšuje riziko závažných chorob.
Důležité je najít si lékaře, který problém

s nespavostí nebagatelizuje, ale na druhou stranu automaticky nepředepíše
hypnotika bez zjištění charakteru pa
cientových obtíží.
Farmakoterapie – je nejrozšířenější
a nejúčinnější. Je pohodlná, nevyžaduje
časté návštěvy lékaře.
Benzodiazepiny (např. Diazepam, Oxazepam) se začaly používat na počátku
70. let a znamenaly skutečnou revoluci
v léčbě nespavosti. Do té doby používané barbituráty byly poměrně toxické a závislost na nich je srovnatelná s užíváním
drog typu kokain a pervitin. Po podání
benzodiazepinů se objevuje svalová slabost. Při dlouhodobém užívání vznikala
závislost. Účinek často přetrvával do druhého dne. Při předávkování či v kombinaci s alkoholem hrozilo riziko smrtelné
zástavy dechu.
Z-látky (např. Fenobarbital, Cyklobarbital) – tato skupina léků se objevila počátkem 90. let. Jsou to tzv. nebenzodiazepinová hypnotika. Nevyvolávaly svalovou
slabost. Pozdější studie ukázaly na vznik
závislosti, v menší míře vyvolávaly útlum
dechového centra. Spánek měl neplnohodnotnou zotavovací funkci.
Melatoninová hypnotika (Melatonin)
– jsou zcela odlišná od předchozích
skupin. Melatonin se přirozeně tvoří
v organismu. Je jedním ze základních
regulátorů spánku. Snížení jeho hladiny
ve vyšším věku může mít za následek
zhoršený spánek. Nevyvolávají ospalost
následující den a nezpůsobují závislost,
neovlivňují jiné funkce organismu. Přesně kopírují architekturu zdravého spánku, navodí plně zotavující spánek, užívání vede k významnému zlepšení kvality
života.
Kognitivně behaviorální terapie – je typ
psychoterapie při nespavosti, jejíž příčinou je špatná spánková hygiena, nesprávné návyky bránící usnutí a neodbytné myšlenky bránící usnutí.
Akupunktura – léčebná metoda stará tisíce let, jejíž princip spočívá v napichování
jehel do akupunkturních bodů na lidském těle ležících na drahách energie.
Na podobném principu je také založena
Akupresura, kdy se určité body mačkají

prsty. Při nespavosti můžete vyzkoušet
prsty mačkat bod ležící uprostřed čela
a jemnou masáž spánků trvající 7 až 10
minut.
Fyzikální a lázeňská péče – používá se
léčba jasným světlem, magnetoterapie,
koupele celého těla.
Při nespavosti se doporučuje dodržovat
desatero spánkové hygieny.
DESATERO SPÁNKOVÉ HYGIENY:
• 4–6 hodin před spaním nepít kávu,
zelené a černé čaje, kolu, energetické
nápoje,
• vynechejte večer těžká jídla,
• procházka před spaním zlepší spánek, cvičení může spánek narušit,
• po večeři neřešte témata, která vás
můžou rozrušit, snažte se zbavit stresu,
• nepijte večer alkohol, zhoršuje spánek,
• nekuřte před usnutím a v době nočního probouzení,
• postel i ložnici užívejte pouze
ke spánku a pohlavnímu životu, odstraňte televizi, v posteli nejezte,
nečtěte a přes den ani neodpočívejte,
• v místnosti na spaní minimalizujte
hluk, světlo a udržujte teplotu mezi
18–20°,
• každý den uléhejte a vstávejte
ve stejnou dobu, povolena je odchylka 15 minut,
• omezte pobyt v posteli na nezbytně
nutnou dobu, v posteli se zbytečně
nepřevalujte, postel neslouží k přemýšlení.
NÁSLEDKY NESPAVOSTI
Krátkodobé: poruchy nálady, zhoršení rozumových funkcí, snížená bdělost
a postřeh.
Dlouhodobé: déle než 4 týdny – chronická – je předpokladem pro vznik závislostí – požívání alkoholu, nadměrné požívání stimulačních látek, zneužívání léků,
dlouhotrvající úzkost, rozvoj depresivní
poruchy.
Hana Chourová
Interní oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.
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Jak dlouho působíte v teplické nemocnici, popř. v Krajské zdravotní, a. s.?
Konkrétně na teplické poliklinice pracuji ve stejné lékárně již od roku 1994.
Pravdou je, že prvních 15 let pod jiným
provozovatelem. Po sloučení pracoviště
původní lékárny s nemocniční lékárnou
v létě 2009 do září 2016 jako vedoucí veřejné části lékárny.

Mgr. Eva Vaňková
Co vás vedlo k tomu stát se lékárnicí?
V první řadě to byla má obliba předmětů přírodovědného směru – biologie
a chemie. To, že jsem začala studovat
na farmaceutické fakultě, byla v podstatě náhoda. Původně jsem měla podanou přihlášku na přírodovědeckou

Jaké jsou vaše plány a vize na postu vedoucí teplické lékárny?
V blízké době nás čeká rekonstrukce veřejné části lékárny v rámci revitalizace veřejných částí lékáren KZ, kde plánuji zřídit
více expedičních míst, což bude znamenat především rychlejší obsluhu pacientů. Součástí této rekonstrukce bude
i změna uspořádání zázemí pro práci magistrů a farmaceutických asistentek naší
lékárny, které již neodpovídá současným
provozním potřebám. V nemocniční části
nás čeká také spousta změn. Tento rok to
bude zavedení elektronických žádanek,
které, jak doufám, zpružní a pro personál
oddělení zjednoduší výběr předepisovaných léčivých přípravků a zdravotnických
pomůcek.

Co děláte ve volném čase, jaké máte
koníčky?
Toho mám asi jako každý méně a méně,
proto ho trávím především s rodinou při
různých sportovních aktivitách. V poslední době rozhodně vede turistika, která se
nabízí i proto, že jsme se přestěhovali
do těsné blízkosti Krušných hor, a tak
není problém se jen rozhodnout a jít…

Představte našim čtenářům vaši lékárnu?
Je to lékárna nemocničního typu se specializovanými pracovišti, která má dvě základní části. Veřejnou část, která pokrývá
potřeby ambulantních pacientů a nestátních zdravotnických zařízení, mezi které
mimo jiné patří i teplická záchranná služba. Pacientům nabízíme široký sortiment
léčivých přípravků (LP), zdravotnických
pomůcek (ZP), speciální kosmetiky apod.
Provádíme speciální poradenství v rámci
odvykání kouření a snižování hmotnosti.
Druhou, neméně významnou součástí, je
nemocniční část, která zásobuje oddělení teplické nemocnice LP, zdravotnickým
materiálem a diagnostiky. Samozřejmostí nabízených služeb obou částí lékárny
je též výroba tzv. IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky), tedy mastí,
kapslí, očních kapek… Naši lékárníci se
ve spolupráci s lékaři účastní klinických
hodnocení. Novinkou od září 2016 je též
nabídka služeb klinického farmaceuta,
který v současné době dochází na oddělení neurologie.
ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

DĚČÍN – ÚSTÍ NAD LABEM – TEPLICE – MOST – CHOMUTOV
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Zaujalo vás slovo PEER [pír] v tomto článku? Nejspíš je pro vás neznámé, stejně jako
bylo před několika měsíci i pro nás. Proto jsme se vás rozhodly v tomto článku seznámit s tím, kdo je PEER, proč a pro koho tu je a co vám může nabídnout.

PEER je původem anglické slovo, které
v doslovném překladu znamená „osoba stejného stavu“. Protože český jazyk
nemá vhodný ekvivalent tohoto slova, používá se v nezměněném tvaru.
PEER je kolega, v našem případě zdravotník, který prošel speciálním výcvikem
v poskytování podpory při zvládání profesně náročných situací. „Peeři“ jsou součástí systému psychosociální intervenční
služby (SPIS).
Zmínily jsme profesně náročnou situaci.
Co si pod tím představit? Pro každého
z nás to může znamenat něco jiného. Záleží na vnímání každého jednoho z vás.
Může to být např. napadení kolegy, úmrtí
dítěte na oddělení, náhlé úmrtí mladého
pacienta, vážná diagnóza kolegy… Prostě jakákoliv událost, která vás silně zasáhne. A i když si to nepřipouštíte, v těle
se po prožití podobných situací spouští

stresová reakce. Proto si někdy sami neumíte vysvětlit, co se s vámi vlastně děje.
To je důvod, proč jsme tady, my – vyškolení kolegové… Některé ze situací, které vás
tíží, jsme samy prožily, a proto víme, jak
bývá obtížné se s nimi vyrovnat. Každou
zvlášť těžkou situaci je třeba bezpečně
uzavřít, aby se v budoucnu nepromítala
zpět do vašeho profesního života. Setkání
s PEERem zpravidla přináší úlevu, nabízí
neutrální pohled na vaši situaci a pomáhá najít sílu ve vás samých k tomu, abyste
mohli jít dál.
Možná vás napadá, co konkrétně vám
může PEER nabídnout? Z pohledu dnešní
doby toho není málo.
Je to ucho – PEER vám naslouchá, naslouchá vašim prožitkům.
Je to čas, který vám věnuje, protože mu
není kolega lhostejný.
Sdílení a porozumění, pochopení reakcí
souvisejících s prožitou událostí.
Naprostou mlčenlivost, bezpečí a diskrétnost při setkání s ním.
Služba PEERa je zdarma.

Péče o zaměstnance je jedním ze strategických cílů naší společnosti, a proto je
implementace PEER programu do struktury organizace jedním z nových bonusů
v péči o zaměstnance. Svědčí o pokrokovém přístupu managementů jednotlivých
odštěpných závodů KZ.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, PEER je kolega… Jsme tu tedy pro vás, pro všechny zdravotníky, a proto se vás snažíme
v možných těžkých situacích najít. Ale ne
vždy se o vás dozvíme, proto nám pomozte a kontaktujte nás sami.
V naší společnosti jsme zatím pouze tři,
ale věříme, že se naše řady rozrostou, a to
nejen o nelékařské profese.
Za PEER program:
• Alena Blahníková
tel. 605 226 286
Nemocnice Teplice, o. z.
• Mgr. Marie Lulková
tel. 733 756 630
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
• Mgr. Kateřina Vágnerová
tel. 733 782 913
Nemocnice Teplice, o. z.
Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

Personální změny v KZ, a. s.
Nemocnice Chomutov, o. z.
MUDr. Jan Černý
se stal primářem
chirurgického oddělení.

od 1. 2. 2017

fakultu, obor mikrobiologie, ale brali
pouze cca 25 studentů a zájem byl veliký.
A protože jsem v roce 1989 mohla podat
jen jednu přihlášku na VŠ, zvolila jsem
klinickou farmacii na FaF UK v Hradci Králové, která měla studijní program více zaměřený na medicínské obory včetně mé
oblíbené mikrobiologie.

Nemocnice Teplice

od 1. 2. 2017

Nemocnice Teplice

PEER není netopýr aneb PEER program

od 1. 2. 2017

Rozhovor s vedoucí lékárnicí Mgr. Evou Vaňkovou

Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Bedřich Zouna
se stal vedoucím
oddělení radiační ochrany.

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
PharmDr. Lucie Hromádková, Ph.D.
se stala vedoucí
oddělení klinické farmacie.

Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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Novinky na kožním oddělení
Kožní oddělení chomutovské nemocnice patří mezi centra péče o maligní melanom a nově může oddělení od minulého roku využívat přístroj Microderm.
Jde o velmi moderní a šikovný přístroj
k hodnocení nádorových změn kůže. Tento digitální fotodermatoskop je schopen
projev vyfotit a na základě specifických
ukazatelů (rozložení pigmentace, dle
cévního zásobení, symetrie léze atd.)
dokáže určit míru nebezpečí a nutnost
odstranění z kůže, odhalí nádorové změny. Využívá tzv. skóre DANAOS. Lehce
nepravidelné projevy uloží do paměti
a po půlroční opakované kontrole dokáže zhodnotit dle staré a nové fotografie,
zda se projev mění v čase a mohl by být
potenciálně nebezpečný. Tuto službu využilo v roce 2016 celkem 125 pacientů,
hlavně těch, co mají syndrom dysplastických pigmentových névů a je u nich vyšší
riziko melanomu. Zdravotníci do paměti
počítače ukládají desítky névů pacientů,
kdy k vyříznutí projevů byla indikována zhruba polovina nemocných, z toho
u 8 z nich byl stanoven kožní melanom.
Ročně v chomutovských ambulancích

Nemocnice Chomutov

provedeme okolo 7 tisíc vyšetření, z toho
jsou asi 4 tisíce vyšetření pacientů s kožními nádory.
Kožní oddělení chomutovské nemocnice
plánuje i pro rok 2017 preventivní akce,
jako je Evropský den melanomu a akce
na Kamencovém jezeře „Když se chceš
opalovat, musíš se chránit“. Termíny
těchto akcí budou včas upřesněny. Další
plánovanou novinkou pro rok 2017 je zakoupení UV kabiny, především pro pacienty s lupénkou. Současná kabina na oddělení sloužila přibližně 20 let a nyní ji
čeká plánovaná výměna. Jde o milionovou investici. Léčebné možnosti UV světla jsou známy dlouho, léčíme jimi kromě
lupénky i vitiligo, atopický ekzém, solární
kopřivku, alopecie a také pacienty s kožním zhoubným T-buněčným lymfomem.
Kabina je umístěna na kožním stacionáři a léčebná procedura spolu s aplikací
mastí a následnou koupelí v olejích či
soli z Mrtvého moře nahrazuje pobyt
v lázních.
Kožní oddělení v chomutovské nemocnici se v roce 2016 poprvé zapojilo

do Světového dne lupénky, který proběhl formou otevřených dveří a přednášky,
kdy oddělení navštívilo 30 pacientů s lupénkou včetně dětí. Hovořilo se o možnostech terapie a hlavně o biologické
léčbě, která sice není kauzální, pacienta
lupénky nezbaví (onemocnění je dáno
geneticky), ale dokáže zcela změnit kvalitu života pacientů s těžkým postižením. Za touto léčbou pacienty posíláme
do Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, bojujeme ale o to, aby tato léčba
byla dostupná i v Chomutově.

Poslední změna, která chomutovské kožní oddělení čeká v tomto roce je odchod
stávající vrchní sestry Alice Hercekáčové
do důchodu, na její post nastoupí Hana
Kršiaková. Chtěla bych touto cestou poděkovat odcházející paní vrchní za její
ochotu, úsměv a precizní práci a popřát jí
klidné chvíle na zasloužené dlouhodobé
dovolené.
prim. MUDr. Radka Neumannová
Kožní oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., pořádá

Krajskou dermatovenerologickou konferenci
pátek 31. března 2017, 13:00–17:00 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.
Odborný garant:
MUDr. Olga Filipovská,
primářka Kožního oddělení
Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: olga.filipovska@kzcr.eu,
tel.: +420 723 164 480.

Účastnický poplatek: bez poplatku.
Konference je zařazena
do kreditního systému dle platné
legislativy pro lékaře i nelékaře.

Program ke zhlédnutí na: www.kzcr.eu/kozni2017

Kontaktní osoby:
Pavlína Žužová,
sekretářka Kožního oddělení
Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: pavlina.zuzova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 112 751.

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
vedoucí Střediska konferenční
a marketingové podpory,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

Pro přihlášení kontaktujte, prosím, paní Pavlínu Žužovou.

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

Masarykova nemocnice

Od roku 2014 funguje v Masarykově nemocnici nová ambulance zabývající se léčbou závislosti. Adiktologická ambulance se nachází na psychiatrickém oddělení
a je dostupná nejen hospitalizovaným pacientům, ale i široké veřejnosti. Péče je
od 1. ledna 2016 hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.
Počet pacientů, kteří bojují se svou závislostí, ať se jedná o alkohol, drogy,
hazardní hry, nikotinismus či jiné, každoročně přibývá. Tento společenský problém se netýká pouze nemocného samého, ale často bývají do problému vtaženi
rodiče, příbuzní i širší okolí. Bohužel žijeme v době, ve které jsou drogy tolerované (alkohol a cigarety) či je jejich užívání
přehlížené. Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi kraje s nejvyšším počtem uživatelů návykových látek a své prvenství drží
také v intravenózním užívání drog.
Adiktologie je věda zabývající se příčinami vzniku, prevencí, léčbou a jinými
podobami potenciálně závislostního
chování, ale i výzkumem problematiky
závislostí a všemi souvislostmi kolem ní.
Zaměřuje se na způsoby, jak lze těmto
formám chování předcházet či alespoň
minimalizovat jejich následky, ale pochopitelně i na to, jak je léčit a jak klienty
znovu začlenit do společnosti.
Činnost adiktologické ambulance je
různorodá. Jedná se především o ambulantní adiktologickou péči, která je
poskytována každý všední den. Pacienti jsou k léčbě objednáváni z různých
oddělení nemocnic, či na doporučení
svých praktických lékařů či ambulantních psychiatrů. Přístupná je také široké veřejnosti. K vyšetření není potřeba
žádné doporučení. Adiktolog pacienta
diagnostikuje, pokusí se zjistit úskalí pacientovy závislosti a vytvořit podmínky
k trvalé abstinenci od drog. Může se
jednat o detoxifikaci, zajištění ústavní či
komunitní léčby závislosti anebo dlouhodobé ambulantní péče. Adiktolog se
stává pacientovým průvodcem jeho života. Závislost bývá komplexní a zasahuje
do mnoha oblastí pacientova života. Proto je vždy nutná bio-psycho-socio-spirituální stabilizace, která pacienta aktivizuje
a umožní mu návrat do běžného života

úmrtí spojených s drogami, dále také
zlepšení fyzického, psychického a sociálního stavu závislých na opiátech.

JAK SE DO AMBULANCE OBJEDNAT?
Hospitalizovaný pacient s podezřením
na abúzus návykových látek či s projevy
závislosti:
předat pacientovi telefonní kontakt
na adiktologickou ambulanci, objednat
pacienta přímo do ambulance mimo
dobu hospitalizace – pacient odchází
z oddělení s termínem ambulantní kontroly v adiktologické ambulanci, po konziliárním vyšetření lékařem – psychiatrem.

KONTAKT
ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE:

bez drog. Pacienta často ovládá touha
po droze, jedinec si to uvědomuje (i když
si ji nemusí přiznávat) a snaží se často
užívání kontrolovat nebo zastavit. Často
však neúspěšně.
Adiktolog má na starosti také pacienty
hospitalizované na psychiatrickém oddělení, nejčastěji s diagnózami duševních poruch a poruch chování způsobených užíváním psychoaktivních látek
(Dg. F 10 – F 19), patologické hráčství
(F 63.0). Na oddělení je možné s pacienty
naplánovat postup v chráněném prostředí, lépe je motivovat k léčbě závislosti
a spolupracovat s rodinnými příslušníky.
Pacientům závislým na opiátech je nabídnuta substituční léčba, kdy je nelegální opiát (např. heroin, buprenorfin,
braun) nahrazen legálním opiátem. Cílem substituce je nahradit pacientovi
pouliční nabízenou látku neznámé síly
a čistoty substancí užívanou pod odborným dohledem. Na psychiatrickém oddělení probíhají 2 programy – metadonový
a buprenorfinový. Tyto programy mají
za cíl snižovat trestnou činnost, snižovat
riziko přenosu infekčních chorob a počet

tel.:
477 114 377
e-mail: karolina.hoenigova@kzcr.eu
PŘÍZEMÍ PAVILONU P, MASARYKOVA
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
JSEM ZÁVISLÝ?
Pro diagnózu závislosti je potřeba,
aby byly přítomny minimálně tři
z uvedených kritérií, a to během posledního roku:
• Silná touha užívat látku.
• Potíže v kontrole užívání látky.
• Užívání látky k odstranění
tělesných odvykacích příznaků.
• Průkaz tolerance (potřeba
vyšších dávek drogy k dosažení
žádoucího stavu).
• Zanedbávání jiných zájmů
a potěšení, než je užívání drogy.
• Pokračování v užívání i přes
jasný důkaz škodlivých následků
užívání (depresivní stav, nákaza
virovou žloutenkou při injekční
aplikaci, cirhóza jater při užívání
alkoholu apod.).
Mgr. Karolína Hönigová, adiktolog
Psychiatrické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Lenka Kocmanová Taussigová ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádají
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Povinné předatestační kurzy pro lékaře
Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., získala akreditaci na povinné předatestační kurzy
pro lékaře, a to na lékařskou první pomoc a radiační ochranu. Pilotní projekt
byl spuštěn v listopadu a prosinci roku 2016. Realizace těchto kurzů byla
koordinována s radiodiagnostickým oddělením, Klinikou anesteziologie,
perioperační a intenzivní medicíny v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.

Flexibilní zajištění, kvalita lektorů a především
samotná možnost kurzy splnit v rámci Krajské
zdravotní, a. s., tvoří soubor faktorů, které napomáhají zvyšovat standard procesu vzdělávání
lékařských pracovníků nejen v rámci regionu.
Z pozitivních referencí rovněž vyplynula potřeba navýšení počtu předatestačních kurzů v roce
2017.
V prvním pololetí plánuje Vzdělávací institut
Krajské zdravotní, a. s., uskutečnit lékařskou první pomoc v termínu 3.–5. 4. a radiační ochranu
4. 5. a 18. 5.
Na oba jmenované kurzy se mohou lékaři hlásit u Bc. Martina Černého, MSc., a to prostřednictvím emailu (martin.cerny@kzcr.eu), nebo
se po telefonické domluvě na kurzy zapsat
(tel.: 477 117 965).
Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Krajská zdravotní, a. s.

KRÁSA

POMÁHÁ
DĚTEM

12. ročník

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Výtěžek z akce bude věnován dětským oddělením Krajské zdravotní, a.s.

9. března 2017, 20.00 hod.

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

Sportcentrum SLUNETA Ústí nad Labem
Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z., pořádá VIII. ročník celostátní
odborné konference

EMERGENCY 2017

středa 22. března 2017, 9:00—18:00 h
Záštitu převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.
Odborný garant:
MUDr. Jana Bednářová,
primářka Oddělení Emergency
Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: jana.bednarova@kzcr.eu,
tel.: +420 723 164 480.

Účastnický poplatek:
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.,
bez poplatku.
Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH.
Konference je zařazena do kreditního
systému dle platné legislativy
pro lékaře i nelékaře.

Možná exkurze po oddělení emergency.

Kontaktní osoby:
Mgr. Anna Valterová,
vrchní sestra Oddělení Emergency
Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: anna.valterova@kzcr.eu,
tel.: + 420 731 535 615.

Přihlášky k pasivní účasti do 19. března 2017.

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
vedoucí Střediska konferenční
a marketingové podpory,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

účinkují za muzikál MAMMA MIA – Olga Lounová, Petra Peterková, Michal Foret, Bořek Slezáček, dále vystoupí Radka Rosická,
Inna Puhajková, Eva Decastelo, Hanka Mašlíková, Gabriela Kratochvílová, Lucie Šlégr, Taťána Makarenko, Tomáš Martinka,
Gabriela Franková, Veronika Kašáková a další, večerem provází Vlasta Korec a Ondra Vodný, choreografie Lenka Vinická

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/emery2017
Vstupné 199 Kč, předprodej vstupenek OC Forum Ústí nad Labem – Butik Volkswagen Lifestyle a OC Olympia Teplice – Info stánek

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

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Další poděkování

Módní přehlídky
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Dary ve prospěch oddělení a klinik

Masarykova nemocnice

NOVÝ NÁBYTEK ZPŘÍJEMNÍ DĚTEM POBYT V NEMOCNICI
Radovat se z nového nábytku budou moci Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum v ústecké Masarykově
díky firmě Gastrotechno group, s. r. o., malí nemocnici je vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky jmenováno
pacienti dětského úrazového centra v ústec- Centrem vysoce specializované traumatologické péče pro děti a výborem České
ké Masarykově nemocnici. Vedení společ- pediatricko-chirurgické společnosti výukovým pracovištěm pro dětskou lapanosti se rozhodlo podpořit oddělení, které roskopii. Kromě lékařů a sester pečuje o pacienty i herní specialistka. V rámci
je jediným oddělením svého druhu v Ústec- výuky se o děti starají speciální pedagogové. Dětem je k dispozici herní koutek
kém a Libereckém kraji částkou 100 tisíc Kč. a televize s DVD na každém pokoji. Volný čas vyplňují dětem nejen dobrovolníci
„Za obdržené peníze nakoupíme nábytek
a zdravotní klaun, ale na oddělení probíhá i canisterapie a felinoterapie.
značky Lokki na naše oddělení,“ řekla vrchní
sestra Mgr. Bc. Michaela Rothová.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
FINANČNÍ DAR VE PROSPĚCH DĚTSKÉ KLINIKY
Dovybavit nově vznikající pokoj pro děti hospitalizované bez přítomnosti rodičů na stanici kojenců a batolat bude moci zdravotní personál Dětské kliniky Fakulty zdravotnických
studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., díky peněžnímu daru. Od finanční
společnosti Fair Credit International, SE, získali v adventním čase částku 10 tisíc korun.
„Získané peníze využijeme na dovybavení
pokoje pro kojence a batolata, které budeme
muset hospitalizovat bez přítomnosti rodičů.
Naše klinika poskytuje resuscitační, intenzivní a standardní diagnostickou a léčebnou péči
pro novorozence, děti a dorost. Klinika má regionální a v řadě subspecializací i nadregionální působnost,“ uvedla Mgr. Marie Lulková,
vrchní sestra ústecké dětské kliniky.
Oblastní ředitelka finanční společnosti Fair
Credit International, SE, Dana Pastorová řekla, že ústecká pobočka působí v regionu tři
roky. „Hodně na trhu expandujeme, dvakrát
se naše společnost umístila mezi stovkou
FINANČNÍ DAR POMŮŽE K NÁKUPU NOVÝCH
TELEVIZORŮ
O něco lepší komfort nabídne hospitalizovaným pacientům kardiologická klinika v ústecké Masarykově nemocnici. Věnovat klinice
finanční dar v hodnotě sto tisíc korun se rozhodl Ing. Mojmír Novák z Proboštova. „Za dar
moc děkujeme. Využijeme ho na nákup televizorů do pokojů naší lůžkové stanice,“ uvedla vrchní sestra Květoslava Hlavatá.
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Finanční dar od členů kapely The Boom ve prospěch onkologie

Masarykova nemocnice

Členové kapely The Boom předali v sobotu 28. ledna, na afterparty ve foyer Činoherního studia, zástupcům onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice výtěžek z 26. vánočního charitativního koncertu, který se konal 17. prosince 2016 v Domě
kultury města Ústí nad Labem. Šek v hodnotě 50 tisíc Kč, stejně jako v předchozích letech, putuje ve prospěch ústeckého onkologického oddělení V Podhájí, kterému dosud, i s posledním výtěžkem, věnovala kapela celkem 256 800 Kč.

Slavnostní předání šeku

Slavnostní předání šeku
nejúspěšnějších firem v České republice. Tím, že se nám daří, chceme přispívat
tam, kde je to potřeba. U mě v týmu jako manažerka pracuje bývalá zdravotní sestra, která přišla se skvostným nápadem pomoci dětské klinice. Navíc pobočka
pro zdejší kraj působí tady v Ústí nad Labem a všichni jsme na místní nemocnici
moc pyšní. To byl ten hlavní důvod, proč jsme se rozhodli věnovat sponzorský
dar právě ústecké dětské klinice,“ dodala Dana Pastorová.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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., byla ustanovena v roce 2007. Poskytuje obyvatelům Ústeckého kraje
odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. Klinika sestává z několika oddělení – koronární jednotky, standardního oddělení, pracoviště neinvazivní kardiologie,
pracoviště invazivní kardiologie a konečně pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování. Přednostou je prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Ing. Eva Urbanová, vedoucí Organizačního a tiskového oddělení Krajské zdravotní, a. s., uvedla, že pro vedení společnosti má
tradiční podpora hudebníků velký význam. „Jsme vděčni všem
dárcům, díky kterým můžeme zlepšovat komfort našich pa
cientů, o to více si vážíme, když se rozhodnou poskytnout dar
nejen velké firmy, ale i soukromé osoby, které se navíc angažují
dlouhodobě,“ řekla Ing. Eva Urbanová.
Vrchní sestra Jana Švandová doplnila, že získané finanční prostředky, stejně jako v minulých letech, použijí k dovybavení onkologického pavilonu, který v nedávné době prošel rozsáhlou
rekonstrukcí vnitřních prostor a nyní ho čeká rekonstrukce prostor venkovních včetně nové zateplené fasády s novými okny.
„Peníze získávané z vánočních charitativních koncertů kapely
The Boom nám pomáhají k zlepšování prostředí na našich stanicích, což má pozitivní vliv na léčbu hospitalizovaných pacientů,“ dodala Jana Švandová.
V loňském roce členové kapely The Boom navštívili ústecké
onkologické oddělení, kde si prohlédli nově zrekonstruované
prostory jednotlivých stanic. „Na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak se výrazně změnilo prostředí, ve kterém tráví čas onkologicky nemocní pacienti, a jsem moc rád, že jim můžeme
pomoci, za což velice děkuji i mým kolegům,“ uvedl frontman
kapely Pavel Nepivoda.

Na snímku MUDr. Eva Čmuchařová (vpravo) přebírá šek
od frontmana kapely The Boom Pavla Nepivody

redakce Infolistů
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VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ FOTOSOUTĚŽE 2016

Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

1. místo – Marcela Němečková
Pohled do údolí Labe
Děkujeme všem, kteří se v loňském roce
zúčastnili naší fotosoutěže. Obdrželi
jsme velké množství krásných snímků
a bylo velice těžké vybrat ty nejlepší.

6. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

7. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

8. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

14. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

14. 3. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví

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

15. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP

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

15. 3. 2017 Psychosomatická onemocnění, duševní choroby a poruchy

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

20. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

21. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

22. 3. 2017 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

Vítězka získává věcnou cenu v hodnotě 1 500 Kč, stříbrná „medailistka“ poukaz
do lékáren KZ, a. s., v hodnotě 900 Kč a fotografka na třetí příčce šek do lékáren
KZ, a. s., v hodnotě 600 Kč.

27. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

28. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

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

28. 3. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví

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

Převzetí ceny si je možné sjednat na mailové adrese petr.sochurek@kzcr.eu.

29. 3. 2017 Proč je důležité znát sám sebe: mít zdravou sebedůvěru
a sebevědomí
29. 3. 2017 Doporučené postupy pro odběry krve na hematologické lab.
vyšetření
30. 3. 2017 Echokardiografie v intenzivní medicíně V

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

2. místo – Ing. Eva Urbanová
Kocourek Bohoušek

3. místo – Jana Krajňáková
Alpy – Salzbursko
výjezd na Hundstein 2016

placená inzerce

datum

Lázně
Teplice
Č e c h á c h

C

M

Y

CM

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY | SÍLA TERMÁLNÍ VODY

CMY

K

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

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

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

v

CY

6. 3. 2017 Základy první pomoci pro nezdravotníky

13. 3. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

BEETHOVEN A5 sirka.ai 1 13.3.2016 22:46:38

MY

místo konání

Léčíme
pohybové ústrojí

Léčíme
cévní onemocnění

Léčíme
nervová onemocnění

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

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

Stavy po mozkových příhodách,
stavy po operacích páteře a mozku,
roztroušená skleróza, vrozená obrna,
dětská mozková obrna, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy,
svalová onemocnění, nervové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

R e z e r v uwww.kzcr.eu
jte na tel.: 417 977 444, nebo na www.lazneteplice.cz
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odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory

23. 2. 2017 Krajský seminář sester intenzivní péče
22. 3. 2017 VIII. ročník konference Emergency 2017
22. 3. 2017 Konference Centra pro diagnostiku
a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích
31. 3. 2017 4. Krajská dermatovenerologická konference
31. 3.–1. 4. 2017 23. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny
na Červeném Hrádku
11. 4. 2017 XX. ústecké sympozium ENDO LIVE VII.
12. 4. 2017 6. Ústecký radiologický den
19. 4. 2017 IV. Krajská konference sester 2017
20. 4. 2017 Paliativní péče v novorozeneckém a dětském věku
28. 4. 2017 Ústecký hematologický den
17. 5. 2017 Výroční vědecká konference MNUL
26. 5. 2017 17. Ústecká rehabilitační konference
26.–27. 5. 2017 Sympozium severočeských psychiatrů 2017
5.–6. 6. 2017 IV. Děčínské chirurgické dny
7. 6. 2017 INTERLAB 2017
8.–9. 6. 2017 II. Konference COS a CS
15.–16. 6. 2017 Perinatologické dny Ústeckého kraje

místo konání
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I, II, III, IV
Přednáškový sál pavilonu O polikliniky
při Nemocnici Teplice, o. z.
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
Červený Hrádek, Jirkov
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
Hotel Clarion, Ústí nad Labem
Kampus UJEP, Ústí nad Labem
Hotel Port, Doksy
Zámek Děčín
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
Kampus UJEP, Ústí nad Labem
Hotel Ostrov, Tisá

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

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

v rámci II. výzvy

Stipendijní program pro akademický rok 2016/2017
podporováni mohou být:

stipendium ve výši
7 000 Kč měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku
vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oborech
všeobecná sestra
fyzioterapeut
zdravotnický záchranář
stipendium ve výši
5 000 Kč měsíčně

studenti 4. ročníku
středoškolského prezenčního studia
v oboru

studenti 3. ročníku
středoškolského prezenčního studia
v oboru

zdravotnický asistent

zdravotnický asistent

stipendium ve výši
4 000 Kč měsíčně

stipendium ve výši
2 000 Kč měsíčně

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

Stipendium je určeno na úhradu
nákladů spojených se studiem.

Stipendia přiznaná v této II. výzvě
budou studentům vyplacena i za uplynulé měsíce
akademického roku 2016/2017 v plné výši.

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY:
1)

Co musím splnit, abych stipendium obdržel?
Musím být studentem prezenční formy studia podporovaného programu
a podat žádost o stipendium. Tu následně posuzuje Správní rada Nadačního
fondu KZ, a. s., po jejím schválení je nutné podepsat smlouvu.

2)

Jakou formou je stipendium vypláceno?
Je vypláceno převodem na účet.
◊
Podzimní termín: vypláceno měsíčně za školní rok
◊
Jarní termín: stejná celková částka, menší počet plateb
(školní rok je zkrácen)

3)

Musím v průběhu pobírání stipendia něco dokládat?
Ano, dokládám, že úspěšně pokračuji ve studiu, na základě toho je prodlužována smlouva o poskytování stipendia.

4)

Jaký je závazek z pobírání stipendia?
Pobíráním stipendia se zavazuji pracovat v KZ, a.s., minimálně po dobu 3 let
v příslušném vystudovaném programu. KZ, a.s., uplatňuje individuální přístup
(např. odklad nástupu), a to i v tom, ve které z nemocnic KZ, a.s., budu pracovat.

5)

Neudělám maturitu, jaký je další postup? Musím stipendium vracet a jak je to se
závazkem?
Maturitu by student měl udělat v termínu vycházejícím z platné legislativy, tedy
do pěti let od ukončení studia. Pokud by ani v tomto termínu maturitu neudělal,
bylo by nutné, aby stipendium vrátil, protože nemůže dostát závazku ze smlouvy o poskytnutí stipendia.

6)

Ukončím studium maturitou, nastupuji na VOŠ, VŠ – jaký je další postup
a jak je to se závazkem, sčítá se?
◊
Studuji dál v denním studiu a pobírám stipendium: závazek je možné
odložit a závazek se prodlužuje za dobu, kdy pobírám další stipendium.
◊
Studuji dál v dálkové formě studia: KZ, a.s., vytvoří podmínky pro studium, např. kvalifikační dohoda – studium při zaměstnání.

Mohu pohodlně studovat dále, pobírat vysokou částku finanční podpory a mít zaručenou jistotu odpovídajícího zaměstnání podle toho, co studuji.

Žádost o poskytnutí stipendia musí být
doručena nejpozději do 15. 3. 2017
na adresu:

Ústí nad Labem
Děčín

Chomutov

Krajská zdravotní, a. s.,
Sociální péče 3316/12 A, Úsek personalistiky
a vzdělávání, 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:
http://www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

Most

www.kzcr.eu

Teplice

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

