
Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

Krajská zdravotní, a.  s. 
nemocnice Ústeckého kraje

časopis 

ISSN 1802-4297

str. 4
MUDr. Luděk Hyka

ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.

číslo 3 / 2017
www.kzcr.eu

Zdravotníkům přednášel 
profesor MUDr. Pavel 
Pafko, DrSc.

čtěte na str. 9

Ústečtí operatéři posunuli 
limity v artroskopii lokte

čtěte na str. 10

Krása pomáhá dětem
čtěte na str. 12



www.kzcr.eu

INFOLISTY
číslo 3 / 2017
17. 3. 2017
Vydala: 
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
www.kzcr.eu 
IČ: 25488627
Evidenční číslo MK ČR E 17355
ISSN 1802-4297

Časopis vychází jednou měsíčně 
v nákladu 5 500 ks.
Neprodejné.
Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail:  infolistykz@kzcr.eu
Redakční rada:
Předseda: 
Ing. Petr Fiala

Redaktor:
Petr Sochůrek

Členové:
Jiří Vondra
Ing. Vojtěch Krump
Ing. Eva Urbanová
Mgr. Anna-Marie Malá
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová
Mgr. Alena Boková
Mgr. Danuše Tomášková
Odborná supervize: 
MUDr. Jiří Mrázek
Koordinátorka: 
Jiřina Suchá
Sazba a grafická úprava: 
Jasnet, spol. s r.o.
Design a tisk:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3  
400 01 Ústí nad Labem
Fotografie: 
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie 
pořízeny zaměstnanci KZ, a. s.,  
a použity z archivů jednotlivých 
nemocnic společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků  
plně odpovídají uvedení autoři.  
Děkujeme všem, kteří se podíleli  
na přípravě tohoto vydání. 

2 3

ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení čtenáři Infolistů,
obvykle se v úvodníku našeho firemního časopisu můžete do-
číst o konkrétních událostech, které se bezprostředně dotýkají 
probíhajících rekonstrukcí, novinek v poskytované zdravotní 
péči, a jiných aktuálních událostech. Jsou ale problematiky 
obecné, avšak neméně významné. Takovou problematikou je 
i obnova majetku nemocnic.
Obecně platí, Krajskou zdravotní nevyjímaje, že veřejnost tr-
vale poptává široké spektrum zdravotní péče poskytované 

na vysoké úrovni, v prostředí odpovídajícím dnešní době. Současně je ovšem všeobecně 
známým faktem, že úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění, coby výhradního 
zdroje příjmů poskytovatelů této péče, nestačí na financování veškerých potřeb. Typickou 
ukázkou je např. nemalá oblast reprodukce majetku nemocnic, což potvrdila i vláda ČR 
svým rozhodnutím strategických investic do státem řízených zdravotnických zařízení – ze-
jména fakultních nemocnic. A nejde o malé prostředky. 
Hovoříme-li o investicích do nemocnic, které nebyly Krajskou zdravotní, a. s., převza-
ty v úplně skvělé kondici, ale naopak – a to zejména u budov – s významným vnitřním 
dluhem sahajícím až před vznik Ústeckého kraje, pak je třeba na tyto investice zajistit, 
respektive získat, více prostředků z veřejných zdrojů. To je i případ obnovy pavilonů ne-
mocnic, výstavby nových operačních sálů a dalších významnějších záměrů, u nichž v prvé 
řadě musíme řešit financování. 
Příprava prakticky veškerých investic navíc není jednoduše přímočará, ale je spojena s ře-
šením celé řady souvisejících aspektů. Samotné realizaci investiční akce pak samozřej-
mě předchází fáze přípravy a poměrně dlouhá realizace veřejné zakázky v nesnadném 
prostředí, se zákonnými lhůtami, často i s obstrukčními praktikami některých uchazečů, 
a z toho plynoucí prodlužování termínů. 
Například prosté zateplení objektu nemocničního pavilonu tak nekončí u pouhého za-
teplení fasády, ale pokračuje i výměnou oken a dveří, opravou střechy a zřízením nové 
ochrany před bleskem, výměnou stávající přípojky vodovodu a kanalizace. Akce si zpravi-
dla vynutí i realizaci dílčích stavebních úprav v rámci zastaralých interiérů, které následují 
– od nových rozvodů technického zařízení budovy až po novou výměníkovou stanici a roz-
vody ústředního vytápění, nové rozvody zdravotně technických instalací, úpravu povrchů 
atd. To vše zpravidla za plného nemocničního provozu!
Významná část realizovaných investičních akcí samozřejmě souvisí i s potřebami udrže-
ní trendů nejen v medicíně, které kladou nároky na již překonané postupy a prostředí, 
ve kterém se realizují. 
S nástupem nového představenstva Krajské zdravotní, a. s., se daří realizovat investice 
z prostředků, které formou navyšování základního kapitálu vkládá do své společnosti je-
diný akcionář, kterým je Ústecký kraj. Ty jsou využívány pro spoluúčasti naší společnosti 
k možným dotačním zdrojům, nebo přímo k realizaci konkrétních investičních záměrů. 

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Lékaři uspěli v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2016 
Krajská zdravotní, a. s.

Přední příčky ve čtenářské anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2016 obsadili lé-
kaři Krajské zdravotní, a. s. Výsledky 6. ročníku byly slavnostně vyhlášeny v polovině 
února v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Hlasující čtenáři i porota ocenili 
prvním místem v kategorii Veřejná sféra prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., a třetím 
místem v kategorii Dobrý skutek MUDr. Janu Dušánkovou, která cenu převzala z ru-
kou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, oceněného 
v uplynulém roce Osobností roku Ústeckého kraje. 

Lékaři ústecké Masarykovy nemocnice 
reprezentovali již tradičně svým úspě-
chem v prestižní čtenářské anketě vy-
davatelské skupiny Metropol a Skupiny 
ČEZ Krajskou zdravotní, a. s., která tvoří 
páteřní síť pěti nemocnic Ústeckého kra-
je – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostě a Chomutově. 
Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., je před-
nostou Neurochirurgické kliniky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a předsedou Vědecké 
rady Krajské zdravotní, a. s. „Vítězství 
ve čtenářské anketě Osobnost roku Ús-
teckého kraje si velmi vážím, je to oce-
nění práce celého týmu naší neurochirur-
gické kliniky. Chtěl bych proto poděkovat 
kolegům lékařům a sestrám kliniky, dále 

všem spolupracujícím oborům a vedení 
nemocnice za podmínky, které vytváří 
našemu specializovanému oboru. Podě-
kovat bych chtěl i své ženě a celé rodině 
za výborné zázemí pro náročnou prá-
ci. Ocenění chápu též jako povzbuzení 
a závazek k dalšímu zkvalitňování naší 
práce a vyšší konkurenceschopnosti 
v rámci České republiky i Evropy,“ uvedl 
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., kterému 
ocenění předal hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček a primátorka statutár-
ního města Děčína paní Marie Blažková. 
MUDr. Jana Dušánková je lékařkou 
na Onkologickém oddělení Masarykovy 
nemocnice a členkou týmu mobilního 
hospice, který pomáhá těžce nemocným 
pacientům skončit svůj životní příběh 
doma, ve svém vlastním sociálním pro-
středí a v kruhu rodiny. „Velmi si vážím 

všech hlasů. Znamená to pro mě odměnu 
za práci nejen mou, ale celého hospico-
vého týmu. Ocenění si velmi považuji,“ 
reagovala na výsledek ankety MUDr. Jana 
Dušánková.
„Chtěl bych oběma oceněným pobla-
hopřát a zároveň jim poděkovat za péči 

a úsilí, s nimiž odvádějí svoji práci. Vel-
mi mě těší, že zaměstnanci Krajské zdra-
votní se pravidelně umísťují na předních 
příčkách této ankety, kdy o vítězi neroz-
hodují jen odborníci v dané kategorii, ale 
také široká veřejnost,“ vyslovil gratulaci 
Ing. Jiří Novák, který loni obdržel cenu 
v kategorii Podnikání a management 
za osobní přínos pro rozvoj největšího 
poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém 
kraji při modernizaci pěti nemocnic, in-
vestic do nejmodernějšího přístrojového 
vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců 
i měnícího se obrazu vnímání společnos-
ti u veřejnosti. V předchozích letech ceny 
dále získali přednostové klinik ústecké 
Masarykovy nemocnice MUDr. Jan Schra-
ml, Ph.D., a MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

redakce Infolistů

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
(vlevo) předává ocenění v kategorii Veřejná sféra 
prof. MUDr. Martinu Samešovi, CSc.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., předává ocenění v kategorii Dobrý skutek 
MUDr. Janě Dušánkové
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Péče o nemocné v mostecké oblasti sahá až 
do vrcholného středověku. S rozvojem průmy-
slu a obchodu v oblasti se mění tvář i postave-
ní města Mostu a současně se mění charakter 
zařízení, které se o nemocné stará. V 19. století 

vzniká městská nemocnice, jako první zařízení, kde způsob péče o nemocné nese 
známky současného zdravotnictví. Současné budovy nemocnice v podobě, jakou 
známe, zde stojí od roku 1975. 

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Most
MUDr. Luděk Hyka

ředitel zdravotní péče 
Nemocnice Most, o. z.

Narozen v roce 1956 v Mostě. 

1976 ukončil studium na Gymná-
ziu v Mostě

1976–1982 
LF UK v Hradci Králové, 
kde také v roce 1982 
promoval

1985  získal 1. atestaci v oboru 
ORL

1988  zařazení do oboru jako 
lékař anesteziologie 
– resuscitace

1990  1. atestace anesteziologic-
ko-resuscitační péče

1994  2. atestace anesteziologic-
ko-resuscitační péče

1996  primář centrálních ope-
račních sálů a centrální 
sterilizace

2006  šestitýdenní kurz multidis-
ciplinární léčby bolesti 

2006  náměstek pro zdravotní 
péči mostecké nemocnice

2014  ředitel zdravotní péče 
Nemocnice Most, o. z., pri-
mář oddělení centrálních 
operačních sálů a centrální 
sterilizace

Dále pracujeme na stavebních úpravách 
pro vznik oddělení intenzivní a ošetřova-
telské následné péče, která v Ústeckém 
kraji chybí.
Na základě uskutečněných či probíhají-
cích prací si uvědomujeme, že není mož-
né opravit vše najednou. Přistupujeme 
k postupné rekonstrukci jednotlivých 
prostor nemocnice, v pořadí podle jejich 
naléhavosti. Chceme, aby se zde pacienti 
i personál cítili příjemně a prostředí po-
mohlo k bezpečnému poskytování zdra-
votní péče. V této souvislosti využíváme 
vstřícné spolupráce s významnými podni-
ky v okrese Most. Jen díky spolupráci s ve-
dením společnosti Vršanská uhelná a.s. 
se podařilo zrekonstruovat stanice po-
rodnice a šestinedělí do moderní podoby. 
Postupně renovujeme rozvody vodoinsta-
lace, modernizujeme ambulance, upravu-
jeme logistiku, opravujeme sociální zaří-
zení nebo klimatizujeme vnitřní prostory. 

A PLÁNY DO DALŠÍHO OBDOBÍ? 
Přesunutím části ústavní lékárny – sekcí 
výdeje léků pro veřejnost – ze suterén-
ních prostor do prostor prvního patra 
polikliniky nabídneme pacientům kom-
fortnější služby a bezproblémový přístup 
včetně rychlejšího odbavení. Chceme 
změnit způsob rehabilitační péče. Z re-
žimu ambulantní péče během hospitali-
zace nabídneme pacientům přímo lůžko 
rehabilitačního oddělení. Plánujeme pro-
vést vnitřní restrukturalizaci prostor neu-
rologického a ortopedického oddělení 
s konečným cílem provozně oddělit obě 
oddělení a dát jim odpovídající prostor 
k poskytování zdravotní péče. Započala 
příprava ke generální rekonstrukci dět-
ského a dorostového oddělení včetně 
intenzivní a perinatologické péče. Z nově 
získané zdravotní techniky mohu jmeno-
vat nový CT přístroj, skiagrafický přístroj 
s přímou digitalizací, sonografické přístro-
je pro potřeby gynekologického oddělení, 
oddělení anestezie – resuscitace a interní 
a neurologické JIP. Došlo k doplnění en-
doskopických věží na operačních sálech 
i na oddělení centrální endoskopie. V plá-
nu je vybavení urologického oddělení 

pořízením nových přístrojů, které umožní 
efektivnější a méně invazivní léčbu. Nyní 
jsme připraveni v rámci programu „IROP 
pro vysoce specializovanou péči v oblasti 
perinatologie“ pořídit a vybavit oddělení 
gynekologie a dětské oddělení přístroji 
za 70 milionů korun. Obměnili jsme lůžka 
na odděleních intenzivní péče chirurgie 
a interny a postupně pokračuje obměna 
starých, dosluhujících lůžek pro pacienty 
i na standardních stanicích.
Naprosto zásadní pro každou nemocnici 
je dostatek kvalifikovaného personálu. 
Zde, oproti stavebním úpravám nebo po-
řizování nové techniky, je situace znač-
ně složitější. Potřebujeme získat mladé 
lékaře a mladý nelékařský personál, aby 
nahradili ty, kteří zasvětili svou profesní 
cestu zdravotnictví a postupně předávají 
nabité zkušenosti nastupující generaci. 
Mladé lékaře si musíme vyškolit a udr-
žet si je i v době po získání specializa-
ce. Vzdělání je první předpoklad, praxe 
a zkušenost je předpoklad druhý. Pro 
získávání nového personálu máme řadu 
motivačních programů, které existují díky 
pozitivnímu postoji vedení Krajské zdra-
votní, a. s., a jejímu reálnému vnímání 
skutečnosti. Poskytování kvalitní zdravot-
ní péče v nemocnici je dynamický proces, 
který se dotýká každého z nás v mnoha 
pozicích. Nejen, že se můžeme ocitnout 
v roli pacienta či osoby pacientovi blízké, 
ale zároveň jsme zaměstnanci, kterým 
akciová společnost nabízí stabilní eko-
nomické zázemí s možností profesního 
a finančního růstu. Podpora změn v pro-
středí, ve kterém je zdravotní péče posky-
tována se stále kvalitnější zdravotní tech-
nikou, je pouze jednou z částí zdravotních 
služeb. Prestiž, prosperita a stabilita je 
složenou mozaikou činností všech za-
městnanců, kteří zasvětili svůj profesní 
život naší nemocnici. Na závěr mi proto 
dovolte, abych z tohoto místa poděkoval 
všem těm zaměstnancům, kteří svou ka-
ždodenní činností tuto pozitivní mozaiku 
vytváří.

MUDr. Luděk Hyka 
ředitel zdravotní péče  
Nemocnice Most, o. z.

Budovy mostecké nemocnice po zateplení zdobí nová fasáda

Základní charakteristiky nemocnice v bodech:

1. Nemocnice disponuje 706 lůžky, 
z toho: 528 standardních lůžek, 
65 lůžek intenzivní péče, 118 lůžek 
následné péče. 

2. Nemocnice má přibližně 1 300 za-
městnanců, z toho 1 000 z nich 
pracuje ve zdravotním úseku. V sou-
časné době zde pracuje 154 lékařů 
a 512 zdravotních sester.

3. Nemocnice disponuje 25 primariáty, 
z toho je 14 lůžkových, dále laborato-
řemi biochemie, hematologie, mikro-
biologie a toxikologie, vyšetřovacím 
a zobrazovacím komplementem.

4. Operace se provádějí na 6 centrál-
ních operačních sálech, na 2 satelit-
ních sálech pro obory očního lékař-
ství a ORL a na zákrokových sálcích 
při oddělení. Na centrálních operač-
ních sálech bylo v roce 2016 odope-
rováno 4 297 pacientů, a to i v době, 
kdy stavební úpravy nemocnice vý-
znamně omezily celkový počet lůžek.

5. Nemocnice získala osvědčení o akre-
ditaci ČSN ISO 15189:2007 (pato-
logicko-anatomické oddělení a kon-
solidovaná laboratoř biochemie 
a hematologie).

6. Zároveň vlastní osvědčení o akredi-
taci ČSN ISO 15189:2007 (Osvědče-
ní o splnění podmínek pro provádění 
screeningu kolorektálního karcino-
mu – oddělení centrální endoskopie.

7. Nemocnice patří mezi 12 vyjmeno-
vaných center perinatologické péče 
(gynekologické oddělení a oddělení 
dětské).

8. Dětské, gynekologické, ortopedické 
oddělení, interní obory a toxikolo-
gická laboratoř poskytují významnou 
nadregionální péči.

Nyní, v roce 2017, ze zpětného pohledu 
vnímám, co vše se pro to, aby zdravotní 
péče byla poskytována řádně a za od-
povídajících podmínek, udělalo. Nebyla 
to a není cesta jednoduchá. Nemocnice 
na své cestě vždy něco získává a něco 

ztrácí. A nemyslím tím vždy ztrátu v nega-
tivním slova smyslu. Některé ztráty jsou 
krokem vpřed. Mluvím například o cent-
rální úpravně lůžek, centrální kartotéce 
nebo lokální nemocniční prádelně. Při 
každodenní činnosti personál jistě ne-
postrádá psací stroj a kopírovací papír. 
Změny, které nastaly, jsou nyní přijímány 
s naprostou samozřejmostí. Stejně tak se 
tento vývoj týká počtu lůžek. Z původních 
1 300 lůžek z doby otevření nemocnice 
dnes disponujeme pouhou polovinou. 
Jestliže někoho tato kapacita zaráží, ne-
divím se mu. Z dnešního pohledu to tak 
nevypadá, ale tehdy lůžková kapacita 
nemocnice měla sloužit jako záchyt při 
možných hromadných neštěstích, díky 
existenci rozsáhlého důlního a chemic-
kého průmyslu na Mostecku. Přesto nyní 
nedochází k poklesu kvality zdravotní 
péče, spíše naopak. 
Co nemocnice na své cestě získala jen 
během posledních dvou let je přede-
vším zateplení, barevný plášť budov 
a plastová okna. Tomuto výsledku, který 
vnímáme každý den, předcházela nej-
významnější investiční akce s názvem 
„Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravot-
ní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. včetně 
optimalizace vnitřních prostor“. Náročná 
akce začala na konci srpna roku 2014. 
Realizace projektu byla rozsáhlá a hod-
nota díla, vzešlého z veřejné zakázky 
otevřeného výběrového řízení, byla více 
jak 150 milionů korun. Rekonstrukce 
probíhala v několika etapách za plného 
provozu. Je-li možné hodnotit průběh re-
konstrukčních prací, jsem přesvědčen, že 
nemalou měrou k hladkému průběhu tak 
rozsáhlé investiční akce přispěl i vstřícný 
přístup veškerého personálu, pacientů 
i návštěvníků nemocnice během prací. 
Stavební práce a úpravy prostor stále 
pokračují, přesto, že nejsou na první po-
hled tak nápadné. Jedná se například 
o zásahy do technické infrastruktury. 
Pokud se mám zmínit o nejvýznamněj-
ších změnách v tomto roce, pak musím 
jmenovat rozšíření tolik potřebných par-
kovacích ploch, kdy v areálu nemocnice 
vznikne 186 nových parkovacích míst. 
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MUDr. Jana Dušánková
Vedoucí Mobilního hospice Krajské zdravotní, a. s.  
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Po skončení studia na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1997 nastoupila jako 
lékařka na Onkologické oddělení tehdejší Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. O tři 
roky později si doplňuje atestaci radioterapie I. stupně. V roce 2013 přichází nástavbová 
atestace z paliativní medicíny a stáž na Paliativním oddělení a v Mobilním hospici v St.-Jo-
seph Stift v Drážďanech. Další rozvoj v profesním životě nastává v roce 2014, kdy zkušená 
lékařka absolvuje až do roku 2016 kurz krizové intervence. Ve stejném roce se MUDr. Jana 
Dušánková stává vedoucí mobilního hospice, nové služby Krajské zdravotní, a. s., při ús-
tecké Masarykově nemocnici. Její pracovitost a přístup k pacientům jí přináší vyznamenání 
v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2016 v kategorii Dobrý skutek.

Oddělení, o kterých se často nepíše...  Mobilní hospic

Masarykova nemocnice
Pacienti, kterým je umožněno využít paliativní péči, mají šanci na delší život než 
pacienti, kteří k paliativní péči přístup nemají. Dostupná data vyvrací častý mýtus, že 
zahájením paliativní péče je nad pacientem podepsán ortel smrti. Neukazuje se, že 
by pacienti po zahájení paliativní péče žili kratší dobu než bez ní. Naopak řada studií 
poukazuje na opačný efekt, kdy se pacienti v paliativní péči dožili dokonce delšího 
života oproti pacientům, kteří měli k dispozici pouze standardní léčbu. A to při za-
chování vyšší kvality života, lepší kontrole symptomů a větší spokojenosti s posky-
tovanou péčí na straně rodiny i pacientů samotných. Paliativní péče není o smrti, ale 
o životě před ní. Paliativní specialisté nepomáhají lidem umírat, ale pomáhají jim 
prožívat zbývající dny jejich životů tak dobře, jak je to možné.

Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s., při 
ústecké Masarykově nemocnici pomáhá 
onkologickým pacientům a jejich rodi-
nám od 1. září 2014. Tato služba je ur-
čena pacientům krajského města a jeho 
okolí. Jedná se o domácí hospic, tvořený 
týmem zdravotníků, kteří pomohou těžce 
nemocnému pacientovi zůstat až do po-
sledních chvil ve svém vlastním sociál-
ním prostředí a v kruhu rodiny. Služba 
je určena pacientům, u kterých jsou veš-
keré možnosti léčby vyčerpány a jejich 
celkově se zhoršující stav neumožňuje 
nadále dojíždět na kontroly do zdravot-
nického zařízení a sám pacient si přeje 
zůstat v domácím prostředí. Odborný 
tým je důležitý i pro rodinné příslušníky 
a ostatní pečující osoby. Neboť i pečující 
osoby potřebují odbornou pomoc, infor-
mace ze sociálních služeb, pomoc psy-
chologickou či duchovní.
Primární cílovou skupinou jsou v součas-
né době pouze onkologičtí pacienti v pa-
liativní péči ve spádové oblasti Ústí nad 
Labem a okolí do zhruba 30 km (Děčín, 
Teplice). Výhledově při rozšíření péče 
a navýšení počtu lékařů lze zařazovat 
i pacienty s jinými onemocněními v ter-
minálních stadiích.
Hospicová péče je zaměřena na léčbu 
bolesti, zmírnění obtíží a příznaků (duš-
nost, nauzea, zvracení, zácpa, psychic-
ké obtíže) provázejících konečná stadia 
onemocnění, respektování důstojnosti 
a přání pacienta i jeho blízkých, otevře-
nou a pravdivou komunikaci, psycholo-
gickou podporu pacientovi a jeho rodi-
ně. Je zajištěna 24hodinová dostupnost 
péče sesterské i lékařské.

Tým Mobilního hospice Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

 – lékař s atestací v oboru paliativní me-
dicína MUDr. Jana Dušánková,

 – koordinátorka hospicové péče 
a všeobecná sestra Petra Stanislava 
Meinlschmidtová,

 – zastupující lékař MUDr. Irena Moudrá 
Wünschová,

 – pohotovostní lékaři MUDr. Monika 
Černá a MUDr. Marek Ostrožlík,

 – všeobecné sestry Magda Tichá 
a Dana Tikalová.

Domácí hospic při Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem je provozován bez 
finanční spoluúčasti pacienta. Jeho pro-
voz při zahájení byl umožněn grantovou 
finanční podporou Nadačního fondu 
AVAST, nyní přispívá Ústecký kraj a nej-
větší část nákladů nese Krajská zdravot-
ní, a. s., neboť tento typ péče stále není 
hrazen zdravotními pojišťovnami.
V současné době probíhá Pilotní pro-
gram MSPP (mobilní specializované pa-
liativní péče) ve spolupráci Všeobecné 
zdravotní pojišťovny (VZP) a Ministerstva 
zdravotnictví České republiky (MZ), který 
má ověřit přínos této péče pro systém 
zdravotní péče z hlediska kvality péče 
pro pacienta, proveditelnosti, bezpeč-
nosti a ekonomické náročnosti pro zdra-
votní systém. Toto vše se po prvním roce 
trvání projektu vyhodnotilo a potvrdilo 
péči jako bezpečnou, kvalitní a ekono-
micky únosnou. Nyní probíhají jednání 
o zařazení tohoto typu péče do úhrado-
vého systému, ale až od roku 2018 je 

předpokládána úhrada MSPP z veřej-
ného zdravotního pojištění. Všeobecná 
zdravotní pojišťovna a Ministerstvo zdra-
votnictví České republiky tedy prodlouži-
lo Pilotní projekt MSPP a nabídlo vstup 
dalším mobilním hospicům a zařazení 
do péče dalším pacientům. Přelomovým 
bylo zřejmě jednání ministra zdravotnic-
tví, jeho náměstků a dalších vedoucích 
pracovníků Ministerstva zdravotnictví 
České republiky na téma paliativní péče, 
které proběhlo 6. ledna tohoto roku. 
Za poskytovatele této péče a hospice 
byli na jednání pozváni předseda České 
společnosti paliativní medicíny ČLS JEP 
MUDr. Ladislav Kabelka a Robert Huneš, 
prezident Asociace poskytovatelů hos-
picové a paliativní péče. MUDr. Kabelka 
po jednání prohlásil: „Toto jednání bylo 
zcela průlomové. Pro ČSPM znamená, 
že jsme dosáhli veřejného zájmu mini-
sterstva zdravotnictví o koncepční roz-
voj paliativní péče a mobilní paliativní 
péče bude s jistotou v systému úhrad 
od roku 2018.“ To by byl skutečně vý-
razný pokrok, protože zatím mají v rámci 
pilotního programu, pracně vyjednaného 
v letech 2013–2014, částečnou úhradu 
jen některé mobilní hospice, jen pro vy-
mezenou část svých pacientů a po dobu 
nejvýše třiceti dnů. Tématem jednání 
bylo zejména rozhodnout, zda má být 
problematika péče o umírající upravena 
zvláštním zákonem, nebo novelizací již 
existujících předpisů a dále najít shodu 
nad představou, jak by měl vypadat sys-
tematický rozvoj péče na konci života 
z hlediska státní politiky. Ředitel první-
ho mobilního hospice v České republice 
Cesta domů se k jednání vyjádřil: „Jed-
nání znamená historicky poprvé vyřčený 
závazek ministra zdravotnictví zasadit se 
o zlepšení situace lidí, kteří před sebou 
mají poslední týdny nebo měsíce živo-
ta, a jejich blízkých. To vůbec není málo, 
naopak. Ale v praktické rovině bude zá-
ležet na konkrétním znění novel zákonů 
a vyhlášek, na výsledku projednání regis-
tračních listů výkonů pro paliativní péči – 
a nakonec opět na motivaci zdravotních 

pojišťoven uzavřít smlouvy na úhradu paliativní 
péče (prozatím to odmítají s tím, že péče mo-
bilních hospiců a ambulancí paliativní medicí-
ny je zbytečná a drahá). Z hlediska financování 
mobilních hospiců, životně závislých na darech 
a veřejných sbírkách, se také nezmění mini-
málně do roku 2018 vůbec nic – a jednání, jak 
přesně by mělo financování vypadat v budouc-
nu, jsou teprve před námi.
Mobilní hospic při ústecké Masarykově nemoc-
nici žádá v letošním roce o vstup do Pilotní-
ho programu VZP a MZ. Do Pilotního projektu 
MSPP však vstoupila pouze VZP, ostatní ZP se 
na něm nepodílejí. Zařazeni tedy mohou být 
pouze pojištěnci VZP, jež splní kritéria pilot-
ního programu a péče je hrazena maximálně 
po dobu třiceti dní. Pro ostatní pacienty zůstá-
vá péče ve stejném režimu jako v předešlých 
letech.
Zájem o mobilní hospicovou péči je veliký. 
Stále více nevyléčitelných pacientů si přeje zů-
stat ve svém domově, kde jsou obklopeni lás-
kou a pocitem bezpečí. Od vzniku Mobilního 
hospice při Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z., do konce roku 2016 bylo v péči 
celkem 270 pacientů. Pacienti či jejich rodiny 
mají strach z neznáma, rodiny se často bojí, že 
nezvládnou být oporou, ale často je opak prav-
dou. A my jsme připraveni jim být v těchto ná-
ročných chvílích nápomocni.

Petra Stanislava Meinlschmidtová  
koordinátorka Mobilního hospice 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Do týmu hledáme novou kolegyni, která bude součástí 
multidisciplinárního týmu a bude se podílet na péči 

o pacienty v závěru života.

při Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., hledá

Jste samostatná, zodpovědná, empatická, 
týmově naladěná sestra, kterou zajímá téma 

paliativní péče?

Hledáme sestru na HPP či dohodu, nezbytnou podmínkou je 
platná registrace a ŘP.

V případě zájmu pošlete CV a motivační dopis na:

e-mail: Petra.Meinlschmidtova@KZCR.EU

telefon: 734 393 310

VŠEOBECNOU SESTRU

MOBILNÍ HOSPIC 
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„Zdá se mi, že komunikace mezi zdravot-
níky a pacienty na jedné straně, a mezi 
zdravotníky samotnými, není dobrá a ne-
vyvíjí se optimálním způsobem. Vnímám 
snižující se empatii k pacientům, i když 
je to věc samozřejmě individuální. Při-
padá mi, že kolegialita je dost významně 

poznamenaná ekonomikou. Jak dobře 
víte, co je ekonomické, často není etické. 
A co je etické, bohužel není ekonomic-
ké… Nejsem psycholog, ale jsem člověk 
z praxe, který padesát let pracuje jako 
lékař, a tak chci ukázat jisté zamyšlení 
– žádné novinky v komunikaci nejsou, 

aby se lidé zamysleli nad tím, jak komu-
nikovat s pacienty,“ přiblížil před zaháje-
ním své přednášky profesor Pavel Pafko 
téma, s nímž do Ústí nad Labem přijel.
„Pan profesor Pafko je jedním z předních 
reprezentantů hrudní chirurgie v naší 
zemi, stál u zrodu transplantace plic 
v Česku a je to člověk známý originální-
mi názory. Tématem přednášky je ko-
munikace, věc nesmírně důležitá. Jsem 
rád, že si ji kolegové přišli poslechnout 
v hojném počtu. Každodenní součástí mé 
práce je řešení stížností. Než na léčebné 
postupy jich je stále více a více na komu-
nikaci, a to nejen s pacienty, ale v po-
slední době i na zhoršující se komunikaci 
mezi námi zdravotníky. Proto je potřeba 
se jí věnovat, učit se jí, a tak jsem za pří-
spěvek pana profesora velmi rád,“ řekl 
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
který posluchačům přiblížil historii pneu-
mologie a hrudní chirurgie v ústecké ne-
mocnici, tedy oborů, které jsou profesoru 
Pavlu Pafkovi blízké.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

V Česku chybí lékaři a sestry. Proto se letošní první Kulatý stůl Metropolu zabýval 
odměňováním pracovníků v nemocnicích. Usedli kolem něj Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s., největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém 
kraji, MUDr. Jiří Štverák, MBA, z Městské nemocnice Litoměřice, Mgr. Petr Dubravec, 
člen představenstva a ředitel Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku, MUDr. Jan 
Schraml, Ph.D., předseda okresního sdružení ČLK v Ústí nad Labem, Mgr. Anna-Marie 
Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov a MUDr. Barbora Pakostová, stipendistka 
kardiologie Masarykovy nemocnice. Odbory zastupovala Ing. Ivana Břeňková, mís-
topředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČMKOS. Účastníci 
se shodli na tom, že úroveň zdravotní péče v Ústeckém kraji je ve srovnání s dalšími 
regiony ČR na vysoké úrovni, k jejímu dalšímu rozvoji je ale zapotřebí vícezdrojové 
financování. 

Zdravotnictví potřebuje vícezdrojové financování
Krajská zdravotní, a. s.

Petr Fiala: Krajská zdravotní založila 
svůj nadační fond a byli jsme mezi prv-
ními v republice, kteří ho začali využívat 
k propracovanému stipendijnímu pro-
gramu. Nyní můžeme uspokojit zájemce 
ve čtvrtých až šestých ročnících lékař-
ských fakult, u oboru všeobecná sestra 
jde o druhý a vyšší ročník. Týká se to také 
středních zdravotních škol, které objíždí-
me a seznamujeme je s naší nabízenou 
podporou. Vypisujeme také podporu pro 
studenty v oboru radiologie, fyziotera-
pie a zdravotnický záchranář. Kupodivu 
farmaceutů letos máme dostatek. Nabí-
zíme rovněž stabilizační příspěvky, rea-
litou je ale soupeření o zdravotníky, kdy 
třeba okolní kraje vypíší 300 tisíc korun 
náborového příspěvku a naše příspěvky 
i přeplatí. Problém je ale i v tom, že sice 
můžeme vyplatit stabilizační příspěvek, 
ale co pak řeknou ti, kteří už tam nějakou 
dobu pracují? Krajská zdravotní ale hledá 

i další formy motivace. Poslední tři roky 
má nad rámec ujednaných kolektivních 
a mzdových smluv vyhlášen motivační 
program pro jednotlivá oddělení, kam 
jsme předloni investovali 40 milionů 
korun, loni přes 30 milionů korun. Řada 
benefitů ale dnes již začíná být stan-
dardem. Mezi běžné již patří příspěvky 
na dovolené, vzdělávání, více dní volna… 
V nefinanční rovině je třeba Masarykova 
nemocnice s osmi klinikami lákavá pro 
růst profesní kariéry. I sama podstata 
krajské Masarykovy nemocnice může 
být pro zájemce přijatelnější než třeba 
okresní nemocnice.
MUDr. Barbora Pakostová: O tom, že 
existuje nadační fond a stipendium Kraj-
ské zdravotní jsem se dozvěděla s kole-
gy již na škole, podrobnosti z webu, a to 
již ve druhém ročníku v roce 2012. Z mé 
strany to byly důvody čistě pragmatické, 
do Ústeckého kraje jsem se stejně chtěla 

vrátit a peníze jsem uvítala. Během stu-
dia to znamenalo ulehčení, protože člo-
věk mohl volný čas využít i jinak než bri-
gádami a sháněním peněz na studium. 
I díky tomu se mi podařilo absolvovat 
s červeným diplomem. Je to poměrně 
efektivní způsob, jak do kraje mladé lé-
kaře nalákat a zároveň je tady udržet. 
Navíc, pokud by se z tohoto příspěvku 
chtěl člověk časem vyvléknout, není to 
úplně jednoduché, pokud by to za něj 
jiný zaměstnavatel nezaplatil. Protože 

do 30 dní vrátit celou sumu není příliš 
reálné. Z mého ročníku to využilo asi pět 
studentů z 1. lékařské fakulty. Pokud by 
se kolegové chtěli do kraje vrátit, stipen-
dium bych jim doporučila. Samozřejmě 
skok z teorie do praxe je obrovský, ale 
spokojená na svém pracovišti určitě 
jsem. 
Petr Fiala: Ve druhé polovině minulého 
volebního období zřídil Ústecký kraj sti-
pendium pro studenty lékařských fakult 
pro území celého kraje. Jak dlouho lékař 
pobírá tento příspěvek, tolik let je pak 
vázán ve zdravotnickém zařízení. Jde 
o 50 tisíc korun ročně, KZ nabízí 70 tisíc 
korun ročně, což je v součtu určitě zají-
mavá nabídka pro každého studenta. 

Celý přepis zajímavé besedy najdete 
na www.emetropol.cz /Kulatý stůl

Na snímku účastníci Kulatého stolu Metropolu na téma Odměňování pracovníků v nemocnicích

Lékařům přednášel profesor Pavel Pafko

Masarykova nemocnice
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol přednášel ve středu 15. úno-
ra 2017 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ). 
V cyklu „Osobnosti české medicíny“ zahájeném na jaře loňského roku vystoupil s té-
matem „Komunikace“.

V cyklu „Osobnosti české medicíny“ přednášel ve Vzdělávacím institutu 
Krajské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Oddělení Klinické hematologie 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
pořádá

Ústecký hematologický den
pátek 28. dubna 2017, 9:30–14:00 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. Jana Ullrychová,
Oddělení klinické hematologie
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: jana.ullrychova@kzcr.eu.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/hema2017

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.

Přihlášky k pasivní účasti do 24. dubna 2017.

Konference je zařazena do kreditního 
systému dle platné legislativy pro 
lékaře, nelékaře a vysokoškolsky 
vzdělané odborné pracovníky 
ve zdravotnictví ČR. 

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

Účastnický poplatek: 
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s., 
bez poplatku. 

Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH. 
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Klinika anesteziologie, perioperační a inten-
zivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice, o. z., (KAPIM) ve spolupráci 

s anesteziologicko-resuscitačními odděleními děčínské, teplické, mostecké a cho-
mutovské nemocnice uspořádala pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele 
Krajské zdravotní, a. s., Krajský seminář sester intenzivní péče. 

Krajský seminář sester intenzivní péče 

Masarykova nemocnice
Ústečtí operatéři posunuli limity v artroskopii lokte

Masarykova nemocnice

Tým artroskopistů Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických stu-
dií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Artroskopického 
centra při ústecké Masarykově nemocnici pod vedením MUDr. Lubomíra 
Koppa, Ph.D., provedl vysoce specializovaný výkon na loketním kloubu. 
Jednalo se o artroskopicky asistovanou osteosyntézu zlomeniny hla-
vičky vřetenní kosti a podle dostupných informací se jedná o první vý-
kon tohoto typu v rámci České republiky. Operovaný sedmadvacetiletý 
pacient utrpěl při pádu dislokovanou zlomeninu hlavičky vřetenní kosti, 
která by se standardně řešila technikou krvavé repozice a vnitřní osteo-
syntézy. Tento operační postup vede často ke ztrátě výživy jednotlivých 
úlomků kosti, k pooperačnímu ztuhnutí loketního kloubu či k poraně-
ní vřetenního nervu. Pro snížení rizika peri- a pooperačních komplika-
cí byl proto zvolen miniinvazivní postup, kdy vlastní repozice úlomků 
a zavádění osteosyntetického materiálu byly prováděny artroskopicky 
asistovaně, bez nutnosti otevírat postižený kloub. To bylo umožněno vy-
sokou erudicí týmu v technice artroskopie loketního kloubu, která byla 
na půdě ústecké kliniky úrazové chirurgie v minulosti provedena již více 
než sedmdesátkrát, a rovněž zkušenostmi s artroskopicky asistovanou 
osteosyntézou v dalších lokalitách těla, jako jsou patní kost, hlezenní 
kost a holenní kost.
Samotný výkon proběhl bez komplikací, pacient byl propuštěn třetí den 
po operaci do domácího ošetřování. Po sejmutí doplňkové sádrové fixa-
ce a zahájení rehabilitace dosáhl za šest týdnů takřka plného rozsahu 
hybnosti v loketním kloubu i předloktí, což lze považovat za mimořád-
ný úspěch a důkaz, že miniinvazivní technika skutečně snižuje riziko 
pooperační ztuhlosti a poruchy prokrvení kostních úlomků. Vzhledem 
k použití nejmodernějších osteosyntetických materiálů – zanořených 
dózovaně kompresních titanových šroubů poslední generace – nebude 

nutné tyto extrahovat, a tím ušetříme pacientovi další 
operační výkon.
Artroskopické centrum při ústecké Masarykově ne-
mocnici, které sdružuje artroskopisty napříč chirur-
gickými obory, ulehčuje život plánovaně ošetřovaným 
pacientům, optimalizuje komunikaci a koordinaci 
mezi jednotlivými začleněnými klinikami a odděle-
ními, zlepšuje péči o pacienty s akutním poraněním 
měkkých částí kloubů, stimuluje zavádění nových 
špičkových technik a předávání zkušeností. Nic z těch-
to výkonů se neobejde bez organizační a finanční pod-
pory managementu Krajské zdravotní, a. s., zejména 
ústecké Masarykovy nemocnice a vedení jednotlivých 
klinik a oddělení.

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. 
vedoucí lékař Artroskopického centra, 

zástupce přednosty pro vědu a výzkum  
kliniky úrazové chirurgie Krajské zdravotní, a. s.,  

při ústecké Masarykově nemocnici

Zlomenina hlavičky vřetenní kosti – před 
ošetřením

Zlomenina hlavičky vřetenní kosti – stav 
po artroskopicky asistované osteosyntéze

Artroskop zavedený v přední komoře loketního kloubu, vypouštění 
krevního výronu

Akce přilákala do Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., 
desítky účastníků

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

Paliativní péče v novorozeneckém 
a dětském věku
čtvrtek 20. dubna 2017, 10:00–14:30 h (registrace od 9:00 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. Ing. Martin Pánek,
Novorozenecké oddělení 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: martin.panek@kzcr.eu.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/novorozenci2017

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.

Přihlášky k pasivní účasti do 16. dubna 2017.

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

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 nelékaře. 

Stěžejními tématy semináře, který se 
uskutečnil 23. února 2017 v přednáško-
vých prostorách Vzdělávacího institutu 
Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masa-
rykově nemocnici, byly cévní vstupy, psy-
chosociální aspekty práce v intenzivní 
péči a nové ošetřovatelské postupy. 
„Jsem velmi rád, že Krajská zdravotní 
má ve svých zdravotnických zařízeních 

celou řadu kvalitních zkušených sester, 
i když jsem si vědom, že nabídnout jim 
odpovídající podmínky pro jejich práci, 
udržet je, případně získat nové, je velmi 
obtížné. Jednou z priorit je proto podpora 
studentů vysokoškolského nebo vyššího 
prezenčního studia v oboru všeobecná 
sestra v rámci stipendijního programu vy-
hlašovaného Nadačním fondem Krajské 

zdravotní, a. s.,“ řekl Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Semináře se zúčastnila bezmála stov-
ka zájemců. Setkání sester intenzivní 
péče bylo dobrou příležitostí pro sestry 
i studenty zdravotnických oborů podělit 
se o své zkušenosti a nové dovednosti. 
Všechny prezentace byly velmi kvalitně 
připraveny a profesionálně podány,“ 
zhodnotil akci MUDr. Daniel Nalos z Kli-
niky anesteziologie, perioperační a in-
tenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., který byl odborným garantem 
semináře.
Program doplnily workshopy s názvy „Ka-
nylace žíly s pomocí ultrazvuku“ a „Zá-
kladní neodkladná resuscitace“. „Obojí 
si vyzkoušeli studenti oboru všeobecná 
sestra z Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem, kteří byli z možnosti takové-
ho praktického tréninku nadšeni a svou 
účast na krajském semináři hodnotili 
pozitivně,“ dodala Bc. Libuše Čočková, 
vrchní sestra KAPIM.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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již podvanácté přináší dary dětským od-
dělením. Modelky letos měly možnost 
vidět dětský pavilon, který prochází po-
stupnou rekonstrukcí. Navštívily dětskou 
chirurgii, stanice dětské kliniky a zaví-
taly i na novorozenecké oddělení,“ řekl 
Ing. Petr Fiala.
Do Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., jakožto tradičnímu příjem-
ci daru, putuje letos částka 250 tisíc Kč, 
na které se částkou 150 tisíc Kč podílela 
Nadace ČEZ. „Za získané peníze pořídí-
me vybrané nástroje k operacím našich 
nejmenších pacientů, u kterých je použití 
běžných nástrojů problematické. Jedná 
se například o speciální peany nebo pre-
parační nůžky,“ doplnil MUDr. Josef Lieh-
ne, ředitel zdravotní péče Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Dětské a dorostové oddělení mostecké 
nemocnice získalo šek na 150 tisíc Kč. 
„Za získané finanční prostředky komplet-
ně vybavíme novým lékařským nábytkem 
ambulanci a sesternu na stanici velkých 

Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici zavítaly ve čtvrtek 9. března 2017 přední české 
krásky, aby předaly malým pacientům drobné dárky. Večer se pak ve Sportcentru Sluneta na Klíši uskutečnil tradiční charitativní 
galavečer Krása pomáhá dětem, jehož výtěžek 400 tisíc Kč letos putuje na dětskou chirurgii ústecké Masarykovy nemocnice 
a dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice. Akci zorganizovala Ing. Lenka Kocmanová Taussigová (Miss sympatie ČR 
2002) ve spolupráci s Ústeckým krajem. Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Přední české modelky navštívily dětská oddělení Masarykova nemocnice

Přední české krásky zavítaly za malými 
pacienty na dětskou chirurgii

K pravidelně navštěvovaným stanicím patří novorozenecká jednotka intenzivní 
péče

Dárky, které nemohly krásky předat osobně, nechaly u vrchní sestry dětské 
kliniky Mgr. Marie Lulkové

Modelky předaly hospitalizovaným dětem plyšáky

„Jsme rádi, že jsme se i v letošním roce 
mohli k této významné akci připojit. Pro 
nás to je na jedné straně podpora dobré 
a smysluplné věci a na straně druhé jsme 
také chtěli dát ženám malý dárek k Mezi-
národnímu dni žen, který byl ve středu, 
protože hlavně módní přehlídka je urči-
tě zaujme nejvíce. Věřím, že se na tomto 
místě sejdeme i příští rok,“ řekl hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Jiří Novák uvedl, že letos, 
díky sponzorům, putují získané finance 
na dětské oddělení ústecké Masarykovy 
nemocnice a na dětské oddělení mos-
tecké nemocnice. „Nemocnice Krajské 
zdravotní potřebují finanční prostředky 
nejen na drahou zdravotnickou techniku 
a nákladné rekonstrukce nemocničních 
areálů, ale také na zlepšování prostře-
dí, v němž se léčí naši pacienti. A právě 

na zlepšování prostředí přímo na zdra-
votnických odděleních se již řadu let 
podílejí dárci účastnící se akce Krása 
pomáhá dětem. Vážíme si toho, když 
se naši společnost rozhodnou podpořit 
soukromé osoby, i vy, přední české mo-
delky. Právě díky vám můžeme každoroč-
ně zlepšovat komfort hospitalizovaných 
malých pacientů. Vaše podpora má pro 
naši společnost velký význam,“ zdůraznil 
Ing. Jiří Novák.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala organizátorům letošní-
ho ročníku akce Krása pomáhá dětem 
Ing. Lence Kocmanové Taussigové, Ústec-
kému kraji a modelkám za opakující se 
podporu dětských oddělení poděkoval. 
„Jde o největší charitativní akci, která 

dětí. Veškeré zařízení těchto dvou míst-
ností je více, či méně původní, a tudíž 
značně opotřebené. Díky podpoře pro-
jektu Krása pomáhá dětem bude naše 
zdravotnické zázemí zase o něco moder-
nější,“ řekl ředitel zdravotní péče Nemoc-
nice Most, o. z., MUDr. Luděk Hyka.

Za dvanáct let konání charitativní módní 
přehlídky Krása pomáhá dětem se organi-
zátorce Ing. Lence Kocmanové Taussigo-
vé podařilo vybrat téměř čtyři miliony Kč. 
„Jsem ráda, že partneři jsou projektu věr-
ní a díky nim se podaří vždy tak krásný 
výtěžek věnovat Krajské zdravotní. Získa-
né finanční prostředky již druhým rokem 
putují nejen do ústecké Masarykovy ne-
mocnice, ale také do ostatních nemocnic 
Krajské zdravotní, kde jsou zapotřebí. 
Těší mě také návštěvnost akce, která se 
díky přesunu přehlídky z ústeckého diva-
dla do Sportcentra Sluneta téměř ztroj-
násobila. Je vidět, že veřejnost má o akci 
zájem,“ uvedla Ing. Lenka Kocmanová 
Taussigová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Nová okna v pavilonu „E“

Nemocnice Děčín

Stavební dělníci mění okno v jednom z pokojů 
gynekologicko-porodnického oddělení 
v budově „E“

Místo cinkotu zdravotnických nástrojů je slyšet zvuk aku vrtaček. Na po-
kojích pacienty vystřídali stavební dělníci. Takový obrázek se naskytl 
každému, kdo navštívil pavilon „E“ v děčínské nemocnici. Odbor inves-
tic a obnovy majetku Krajské zdravotní, a. s., v budově provádí výměnu 
oken. Práce začaly zhruba v polovině měsíce února a měly by trvat zhruba 
sedmnáct týdnů.
„Již máme hotovou výměnu oken na oddělení ušním, nosním, krčním 
a schodišti. V polovině měsíce března bude dokončena výměna oken 
na gynekologicko-porodnickém oddělení. V rámci výměny oken pokojoví 
malíři vymalují a dochází také k běžné údržbě, jako je například výměna 
opotřebených elektrických zásuvek, vyčištění odpadů a pracím, které se 
za běžného chodu nemocničního oddělení nesnadně provádějí,“ uvedl 
Petr Kronus, vedoucí oddělení odboru investic a obnovy majetku v děčín-
ské nemocnici.

Hospitalizovaných pacientů se stavební práce nikterak nedotýkají. Jed-
notlivá oddělení jsou během nezbytných řemeslnických prací přestěhová-
na do náhradních prostor, takže je lékařská péče zajištěna v plném rozsa-
hu. Výměnu oken v pavilonu „E“ děčínské nemocnice dodavatelská firma 
získala ve veřejné soutěži za 1 984 400 Kč včetně DPH. V následujících 
letech plánuje Krajská zdravotní, a. s., vybudovat u pavilonu „E“ objekt 
s novými, moderními operačními sály, kdy celý komplex dostane i novou 
fasádu. V letošním roce však již začne velká investice na pavilonu interny. 
Budova projde kompletní opravou, zateplením, dostane nová okna i dve-
ře, počítá se i s výměnou vodovodu a kanalizace. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Poděkování partnerům akce

Výtěžek z akce věnován dětským oddělením Krajské zdravotní, a. s.

400 000 Kč

12. ročník módní show

KRÁSA POMÁHÁ DĚTEM
9. března 2017, 20.00 hod.

Generální partneřiZvláštní 
poděkování

Hlavní partneři Partneři Mediální partneři Další poděkování

Charitativní módní přehlídka „Krása pomáhá dětem“ obrazem

Předatestační kurzy pro lékaře
V prvním pololetí roku 2017 plánuje Vzdělávací institut 
Krajské zdravotní, a.s., uskutečnit

• kurz lékařské první pomoci, v termínu od 3. 4. do 5. 4. 2017,
• kurz radiační ochrany, v termínu 4. 5. a 18. 5. 2017.
Přihlášky:
Markéta Boráňová,
Vzdělávací institut KZ, a.s., 
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
tel.: +420 477 114 123.
e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu.
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Vyšetřovací metody v kardiologické ambulanci z pohledu sestry Nemocnice Děčín

krabičku přístroje. Po skončení monitoro-
vání se z přístroje vyndají baterie, lékař 
připojí přístroj k počítači a s jeho pomocí 
záznam vyhodnotí. Podle výsledku Hol-
terova monitorování může lékař upravit 
dosavadní léčbu, případně navrhnout 
implantaci kardiostimulátoru.
Některá onemocnění srdce se projeví až 
při námaze. Když je totiž pacient v klidu, 
jeho zdravé srdce pracuje jen na necelou 
čtvrtinu maximálního výkonu. Při pode-
zření na srdeční onemocnění, jehož pří-
znaky jsou vyvolány námahou (angina 
pectoris, některé poruchy rytmu), dopo-
ručí kardiolog zátěžové EKG – ERGOME-
TRII. Ta ukáže, jak srdce zvládá fyzickou 
zátěž, slouží i ke sledování průběhu 
výše uvedených onemocnění a k hod-
nocení účinnosti jejich léčby. Provádí se 
i po prodělaném infarktu, po srdečních 
katetrizacích a operacích, aby se zjistila 
tolerance námahy srdcem. Ergometrie 
spočívá v postupném zvyšování tělesné 
námahy za současného snímání EKG. 
Průběžně je měřena tepová frekvence 
a krevní tlak. Nebezpečné je provádět 
ergometrii při vysokých hodnotách krev-
ního tlaku, nestabilní angině pectoris, při 
závažných poruchách srdečního rytmu 
a při zúžení chlopně aorty. Vyšetření je 
také nutno odložit, probíhá-li u pacienta 
akutní zánětlivé onemocnění. Příprava 

Kardiologie je obor zabývající se diagnostikou a terapií onemocnění srdce a cév. Za-
hrnuje diagnostiku a terapii srdečních vad, ischemické choroby srdeční, srdečního 
selhání, poruch srdečního rytmu a ostatních onemocnění srdce, buď samostatně 
anebo ve spolupráci s kardiochirurgií. Lékař specializující se na tento obor se nazý-
vá kardiolog.

Elektrokardiograf

Pacient s přístrojem Holter EKG Zobrazení srdce na echokardiografu

Ergometr

Po vstupu do ordinace kardiolog nejdří-
ve pacienta vyzpovídá. Zajímá se o ak-
tuální zdravotní stav, jak se pacient cítí, 
jaké léky pravidelně užívá a sepíše s ním 
anamnézu. Poté lékař provede paciento-
vi vyšetření pohledem, pohmatem, po-
klepem a poslechem pomocí fonendo-
skopu, kde hodnotí zejména srdeční 
ozvy a šelesty.
Sestra pacienta zváží a změří mu krevní 
tlak (TK). Ten je v lidském těle udržován 
v určitém rozmezí a u každého jedince 
během dne kolísá. Měří se pomocí fo-
nendoskopu a tonometru. Hodnoty nor-
málního TK jsou do 140/90. Pokud je TK 
vyšší než 140/90, mluvíme o hypertenzi. 
Pokud je TK nižší než 100/60, mluvíme 
o hypotenzi. Následně sestra pacientovi 
natočí EKG neboli elektrokardiografický 
záznam. To je základní vyšetřovací me-
toda v kardiologii, která zobrazuje elek-
trickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji 
využívá v diagnostice bolestí na hrudi, 
dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. 
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní 
přípravu. Pacient při něm leží na lůžku 
na zádech s obnaženou horní polovinou 
těla a kotníky. Sestra připevní na určená 

místa snímací elektrody. Na zápěstí 
a kotníky dostane pacient tzv. končeti-
nové elektrody. Každá z nich má svoji 
barvu (červenou, žlutou, zelenou a čer-
nou). Další elektrody jsou pomocí přísa-
vek připevněny na hrudník. K zajištění 
lepší vodivosti je možné potřít pokožku 
vodou nebo speciálním gelem. Po při-
pevnění elektrod začíná vlastní měření. 
Je důležité, aby pacient zůstal v úplném 
klidu, nehýbal se a nemluvil. Z přístroje 
začne vyjíždět papír se záznamem sr-
deční aktivity. Vyšetření je absolutně ne-
bolestivé. Přístroj při něm pouze snímá 
vlastní elektrickou aktivitu srdce, aniž by 
při tom do organizmu pacienta vysílal ja-
koukoli energii. Vyšetření trvá jen něko-
lik sekund. Po skončení záznamu sestra 
sejme elektrody a pacient se může zase 
obléct. 
EKG křivka ukáže:

 – odchylky od pravidelného rytmu,
 – poruchy tvorby nebo převodu vzruchu 

v srdečním svalu, 
 – nedostatečné prokrvení jednotlivých 

částí srdce (ischemii),
 – starší poškození srdečního svalu, 

 – lokalizaci postižení a jeho rozsah. 
EKG jednoduchým a nebolestivým způ-
sobem monitoruje činnost srdce a včas 
upozorní na odchylky od normy. Díky 
tomu se může pacient začít včas léčit 
a snižuje se riziko náhlé smrti. 
Některé nemoci srdce, například poruchy 
rytmu, se nemusí projevovat stále. Při 
běžném EKG je možnost zachycení občas-
né poruchy rytmu malá. Pokud pacienta 
trápí jen občasné bušení srdce nebo 
náhlé ztráty vědomí, doporučí kardiolog 
Holterovo EKG, které snímá elektrickou 
aktivitu srdce 24 hodin a za běžné denní 
činnosti. Tím stoupá pravděpodobnost 
zaznamenání občasných nepravidel-
ností rytmu nebo námahových ischemií 
(nedostatečné prokrvení srdečního sva-
lu). Při monitorování EKG podle Holtera 
jsou na těle pacienta nalepené elekt-
rody, které vedou do přenosného EKG 
přístroje. Ten zesiluje nepatrné změny 
napětí snímané elektrodami z povrchu 
těla a ukládá je do paměti. Přenosný EKG 
přístroj je pod velmi malým proudem, 
jeho nošení je bezpečné i pro pacienty 
s kardiostimulátorem. Žádná zvláštní pří-
prava na vyšetření není nutná. Holterovo 
monitorování je bezpečné a zcela ne-
bolestivé. V určený den se pacient ráno 
dostaví do kardiologické ambulance. 
Odloží si do půl těla a sestra mu přilepí 
elektrody na hrudník, záznamník se při-
pevní páskem na hrudník. Po spuštění 
přístroje a kontrole kvality záznamu se 
může pacient obléct. Sestra pacienta po-
učí, co dělat v případě odlepení elektrod 
(např. při pocení), nebo pokud se kabely 
vedoucí do krabičky vysunou. Na podob-
né problémy přístroj obvykle upozorní 
pípáním.
Zásadní je chránit krabičku přístroje před 
vodou. V průběhu vyšetření se pacient 
nesmí koupat, sprchovat, ani chodit 
do sauny. Brát si dovolenou v práci kvů-
li vyšetření není zapotřebí, naopak je 
vhodné, aby záznam EKG byl natočen 
při běžné denní činnosti. Po uplynu-
tí jednoho dne se pacient s přístrojem 
opět dostaví do kardiologické ordinace, 
kde mu sestra odlepí elektrody a sundá 

na vyšetření ergometrií spočívá v násle-
dujícím. Pacient dvě až dvanáct hodin 
před vyšetřením nepije alkohol a nekou-
ří. Jednu až dvě hodiny před vyšetřením 
nejí a nepije kávu. Na vyšetření si s se-
bou vezme cvičební úbor, sportovní obuv, 
mýdlo a ručník. Nejprve jej lékař klinicky 
vyšetří. Poté mu sestra připevní elektro-
dy na trup a končetiny a ováže manžetu 
tlakoměru kolem paže. Pak je pacientovi 
změřen klidový tep, tlak a natočeno EKG. 
Potom se pacient posadí na speciální ro-
toped. Podle pokynů sestry jede na kole. 
Obvykle po třech minutách je zkontro-
lována křivka EKG, změřen tlak a puls 
a zvýšena zátěž – odpor, který rotoped 
klade. Vyšetření končí při dosažení ur-
čité tepové frekvence spočítané podle 
věku. Předčasně se vyšetření ukončuje 
při vyčerpání a při dušnosti nebo boles-
tech na hrudi. Končí se i při změnách EKG 
křivky typických pro ischemii, při vážněj-
ší poruše rytmu srdce a při velké změně 
krevního tlaku. Celé vyšetření trvá asi 
půl hodiny. Žádná omezení v následují-
cích hodinách nejsou nutná. Křivka zá-
těžového EKG je dostupná ihned. Podle 
výsledku ergometrie může lékař upravit 
léčbu a vysvětlit, jaká zátěž je pro srdce 

pacienta vhodná a bezpečná a jakých ak-
tivit by se měl vyvarovat.
Další vyšetřovací metodou je ultrazvu-
kové vyšetření neboli echokardiogra-
fie (ECHO). Ultrazvukové vlny dokážou 
bez bolesti a jediné kapky krve vytvořit 
„řez“ srdcem. Umožní lékaři nahlédnout 
do všech srdečních oddílů a vyšetřit 
např. následky po infarktu, podezření 
na zbytnění (hypertrofii) srdce, zánět sr-
deční nitroblány (endokardu), nedomy-
kavost chlopní, vrozenou odchylku apod.
Při vyšetření leží pacient na lůžku na zá-
dech nebo na levém boku s obnaženou 
horní polovinou těla. Provádí se pomo-
cí vodivého gelu a ultrazvukové sondy. 
Po ustálení obrazu lékař natáčí sondu 
tak, aby získal co nejlepší přehled o vy-
šetřované oblasti. V průběhu vyšetření 
může pacient někdy z přístroje slyšet pul-
zování svého srdce. Vše trvá asi 10 mi-
nut, bez zvláštních příprav. Pacient může 
jíst i pít bez jakýchkoli omezení. Po skon-
čení vyšetření může odejít a věnovat se 
libovolné činnosti. Výsledek vidí vyšetřu-
jící lékař již v průběhu vyšetřování na ob-
razovce přístroje. Výhodou vyšetření je 
snadná opakovatelnost, a tím sledování 
eventuálních odchylek od normy v čase. 

Jana Poldová, všeobecná sestra 
Kardiologická ambulance 

Nemocnice Děčín, o. z.
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Rozhovor s primářem MUDr. Martinem Sessekem 

Nemocnice Teplice
Od 1. března 2017 má Chirurgické oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z., nového primáře. Stal se jím 
MUDr. Martin Sessek, který zároveň zastupu-
je ředitele zdravotní péče teplické nemocnice 
MUDr. Tomáše Hrubého v jeho nepřítomnosti. 
Redakce Infolistů renomovanému lékaři polo-
žila několik otázek. 

Jak dlouho působíte v teplické nemocnici?

Na chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice 
pracuji od ukončení studií v roce 2000. Zpo-
čátku jako sekundární lékař a od roku 2008 
jako vedoucí lékař JIP chirurgického oddělení. 

Kromě postu primáře chirurgického odděle-
ní zastáváte post zástupce ředitele zdravotní 
péče, co vaše práce obnáší?

Jako lékař pracuji v každodenním provozu chi-
rurgického oddělení, to znamená na části am-
bulantní, lůžkové i operační péče. Dále pomá-
hám řediteli nemocnice ve vedení nemocnice, 
účastním se pravidelných porad a v nepřítom-
nosti ředitele jej plně zastupuji. Na snímku primář teplické chirurgie MUDr. Martin Sessek

Oddělení teplické chirurgie prošlo v minulém roce značnou rekonstrukcí 
včetně jednotek intenzivní péče

Co byste vyzdvihl na teplickém chirurgickém 
oddělení?
Cévní chirurgii. Nabízíme komplexní péči 
o cévně chirurgické pacienty, vyhledávají nás 
i pacienti z jiných částí Ústeckého kraje. Prová-
díme rekonstrukční výkony karotického řečiště, 
aorty a tepen dolních končetin, až po nejperifer-
nější rekonstrukce, operace křečových žil a dále 
zakládáme cévní přístupy pro hemodialýzu. 
Počtem cévních rekonstrukcí se řadíme hned 
za Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. 

Máte nějakou „metu“, kam byste chtěl teplickou 
chirurgii posunout?
Mým cílem je vytvořit oddělení, které bude per-
sonálně a ekonomicky stabilizované, nabízející 
kvalitní služby v oblasti břišní, laparoskopické, 
cévní a traumatologické chirurgie tak, aby nás 
vyhledávali pacienti nejen z Teplicka, ale i z ji-
ných regionů.

Jaké jsou vaše koníčky?
Rodina, sport, příroda, myslivost. 

ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Chystané novinky na gynekologicko-porodnickém oddělení

Nemocnice Teplice
Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Teplicích zajišťuje komplexní péči 
o ženu v rámci regionu. To znamená porody dětí nad 32. týden gravidity, dále po-
skytuje služby všeobecné gynekologie, jednodenní chirurgie a komplexní urogyne-
kologie (TOT, plastiky, implantáty). Rovněž se významně rozvíjí zákroky minimálně 
invazivní chirurgie – laparoskopie, hysteroskopie, operace s preferencí vaginálního 
operačního přístupu a část onkologických operací. 

V plánu pro příští období zamýšlíme po-
sílit kvalitní ambulantní činnost s rozvo-
jem specializovaných ambulancí, a to 
především urogynekologie. Od listopadu 
loňského roku proto probíhá usilovná 
činnost směřující k rekonstrukci ambu-
lantního traktu oddělení, na kterém do-
chází k prvnímu kontaktu s pacientkou. 
V první fázi zde bude zrekonstruována 
a modernizována gynekologická ambu-
lance a následně pak zřízena nová am-
bulance pro budoucí rodičky k sofistiko-
vanému zajištění předporodní péče.
Chtěli bychom tak nejen zlepšit podmín-
ky pro diagnostické výkony, ale i komfort 
pro budoucí maminky. Stavební úpravy 

spočívaly ve změně dispozice, úpravě 
povrchů – nové omítky, obklady, lino, 
výměně oken a dveří, elektroinstalace. 
Ve vymalované čekárně bude dokončena 
renovace stávajícího sociálního zázemí 
pro ženy na toaletu s předsíňkou.
V další části roku je naplánována rekon-
strukce hlavního vstupu do ambulantní 
a lůžkové části gynekologie, a to včetně 
pracovny sestry s následující rozsáh-
lou a náročnou modernizací sociálního 
zázemí oddělení. Celá lůžková složka 
oddělení by měla obdržet nový komu-
nikační systém sestra–pacient, čímž by 
měla být významně posílena bezpečnost 
pacientek. 

Rozšířili jsme nabídku placených služeb 
v ceníku oddělení a portfolio zdravot-
nických výkonů ve smlouvách s pojiš-
ťovnami, a to především o kódy výkonů 
kompletní urogynekologické operativy 
a diagnostiky. Spolu se změnami spekt-
ra gynekologické operativy jsme zavedli 
nové ošetřovatelské postupy, v součin-
nosti s oddělením rehabilitace pacientky 
brzy vertikalizujeme a mobilizujeme.
Zkrátili jsme dobu hospitalizace po ně-
kterých standardních operačních výko-
nech. Došlo i k obměně zdravotnického 
personálu. Je komunikativní, vždy dobře 
naladěný, vstřícný, připravený maximál-
ně vyhovět. Veškerá péče na oddělení je 
soustředěna na potřeby klientek a dob-
rou komunikaci.

Alena Silnicová 
vrchní sestra 

Gynekologicko-porodnické oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z.

Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích
Vstupné dobrovolné

Na prostranství u kostela jsme pro vás 
připravili ve spolupráci s chráněnou kavárnou 
Fokus kafe – Teplice prodejní stánek 
s teplými nápoji a drobným občerstvením.
Výtěžek z akce bude věnován na nákup 
aktivizačních pomůcek a na tvůrčí dílny 
pro pacienty.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  
NA JARNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
PRO TEPLICKOU NEMOCNICI
vystoupí

Komorní sbor Teplice a dětský sbor POUPATA
1. 4. 2017 od 17.30 hodin

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  
NA JARNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
PRO TEPLICKOU NEMOCNICI
vystoupí

Komorní sbor Teplice a dětský sbor POUPATA
1. 4. 2017 od 17.30 hodin
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se fyziologické obranné reflexy. Pacienti 
jsou ohroženi oběhovou nestabilitou, de-
chovou nedostatečností, pooperačním kr-
vácením, rozvojem bolesti a nevolností. Je 
tedy nutný nepřetržitý dohled a důsledná 
monitorace vitálních funkcí. Každé lůžko je 
tedy vybaveno monitorem vitálních funkcí. 
Pacientovi je zde zajištěn tepelný komfort 
ohřívačem. O pacienty zde pečuje speciál-
ně proškolená zdravotní sestra a jeden lé-
kař. Pro případ nutnosti je zde samozřejmě 
přístrojové i lékové vybavení umožňující 
zahájení a vedení komplexní kardiopul-
monální resuscitace. Po stabilizaci stavu, 
obnově plného vědomí a splnění všech 
předepsaných kritérií včetně dostatečné 
analgetizace jsou pacienti přeloženi zpět 
na standardní oddělení či JIP.

Bc. Jana Šnáblová, staniční sestra  
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Dražba „doktorských“ dresů přinesla rekordní výtěžek

Nemocnice Chomutov

Rozhovor s primářem chirurgického oddělení MUDr. Janem Černým 

Nemocnice Chomutov

Za rekordní částku 120 240 Kč se povedlo vydražit speciální „doktorské“ 
dresy, ve kterých chomutovští Piráti nastoupili v jednom ze svých extrali-

gových zápasů, jež byl odehrán ve prospěch chomutovské nemocnice. Nej-
vyšší částku do výtěžku přinesl dres brankáře Jána Laca, který se povedlo 

vydražit za 8 150 Kč. Na druhém „pomyslném“ místě skončil v dražbě trikot 
Vladimíra Růžičky s částkou 8 000 Kč a na bronzový „stupínek“ vystoupal dres 

kapitána Pirátů Michala Vondrky, který přinesl do celkové částky 7 050 Kč.
Jak uvádí Piráti Chomutov na svých stránkách, dražba speciálních „doktorských“ dresů je nejvyš-
ší v historii klubu, když trikoty s lékařskou tématikou překonaly i zájem fanoušků o retro dresy. 
Získané peníze použije vedení Krajské zdravotní, a. s., a chomutovské nemocnice na dovyba-
vení nového provozu mamografického centra, které bude po jeho vybudování největším v Ús-
teckém kraji. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Již několik týdnů má Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z., nového primáře. Od 1. února letošního roku tento post vykonává 
MUDr. Jan Černý, který na oddělení pracoval dlouhá léta jako lékař. 

Rekonstrukce na anesteziologickém oddělení

Nemocnice Chomutov
V minulých měsících proběhly rekonstrukce ambulancí na anesteziologicko-resuscitač-
ním oddělení (ARO) v chomutovské nemocnici. 

Jednou z nových ambulancí je vyšetřovna 
pro léčbu chronické bolesti, která je třetím 
pracovištěm oddělení ARO. Zajišťuje kom-
plexní péči o pacienty s chronickou a ne-
snesitelnou bolestí na podkladě zhoubné-
ho i nezhoubného onemocnění. Jedná se 
o pacienty, jejichž potíže trvají déle jak tři 
měsíce a léčebným procesem nebylo dosa-
ženo přijatelné úlevy. Dlouhotrvající bolest 
značně ovlivňuje způsob a kvalitu jejich ži-
vota. Léčba je poskytována ambulantní for-
mou. Kromě farmakologické léčby jsou zde 
prováděny i invazivní výkony (EPI + kaudál-
ní blok, infuzní terapie a obstřik perifer-
ního nervu). V případě potřeby je pacient 
odeslán k dalším specialistům (neuro-
log, ortoped, psycholog, fyzioterapeut…) 
k upřesnění diagnózy či léčby bolesti. Or-
dinační hodiny jsou každé úterý a čtvrtek 
od 8.00 do 12.00 hodin. Odpolední hodiny 
(12.30–14.30 hodin) a středa (8.00–14.30 
hodin) jsou vyhrazeny pro anesteziolo-
gickou ambulanci, což je také ambulantní 
úsek anesteziologického oddělení.

ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE
Anesteziologická ambulance slouží k pře-
danestetickému vyšetření pacientů před 
plánovanými operačními výkony. Svoji 
činnost zahájila v roce 2013. Součástí vy-
šetření je stanovení míry anesteziologic-
kého rizika, včasná a cílená indikace do-
plňujících vyšetření s cílem minimalizace 

komplikací v souvislosti s plánovaným zá-
krokem a znecitlivěním.
Ordinační hodiny jsou každé úterý a čtvr-
tek od 12.30 do 14.30 hodin a ve středu 
od 8.00 do 14.30 hodin. Pacienti jsou 
v ambulancích vyšetřováni v klidném pro-
středí se zachováním soukromí, čemuž 
přispěla i rozsáhlá rekonstrukce a moder-
nizace těchto prostor. Rekonstrukce pro-
běhla v měsíci listopadu a prosinci 2016. 
Příjemné prostředí na pacienty působí 
kladně a poskytuje prostor pro vysvětlení 
plánovaného postupu a zodpovězení dota-
zů pacienta.

DOSPÁVACÍ POKOJ 
Dalším přínosem v péči o pacienty na od-
dělení ARO bylo zahájení provozu dospá-
vacího pokoje, a to 1. prosince roku 2014. 
Dospávací pokoj disponuje 4 lůžky pro do-
spělé a jedním lůžkem pro dítě. Dospáva-
cí pokoj je jednotka, kam jsou umisťováni 
pacienti po anestezii. Jednotka je v blíz-
kosti centrálních operačních sálů. Pacienti 
jsou zde na přechodnou dobu krátce 
po probuzení z celkové či svodné aneste-
zie po operačním výkonu. V průměru zde 
setrvávají 60 minut. Období krátce po an-
estezii je v mnoha ohledech rizikové, neboť 
po tu dobu stále ještě dochází k postupné-
mu vylučování a odbourávání anestetik, 
analgetik a svalové relaxace. Pozvolna se 
navrací vědomí a svalová síla, obnovují 

Jak dlouho působíte v chomutovské 
nemocnici?
V chomutovské nemocnici pracuji od září 
roku 1989, kdy jsem po promoci na lé-
kařské fakultě Univerzity Karlovy nastou-
pil na chirurgické oddělení, které tehdy 
vedl prim. MUDr. Jindřich Trávník, a kde 
pracuji dodnes. 

Co vás vedlo k rozhodnutí stát se 
chi rurgem?
Jistým a největším příkladem pro mne byl 
můj otec, též lékař, díky kterému jsem 
měl tu možnost poznat prostředí a práci 
lékaře v nemocnici. V Chomutově jsem 
vyrůstal, absolvoval gymnázium, takže 
jsem se po lékařské fakultě vracel domů. 
V době mého nástupu na chirurgické 
oddělení chomutovské nemocnice bylo 
toto oddělení v kraji velmi prestižní, a tak 
jsem měl jasno.

Představte čtenářům vaše oddělení.
Chirurgické oddělení Nemocnice Cho-
mutov se skládá ze tří standardních lůž-
kových stanic, jednotky intenzivní péče, 
stanice jednodenní chirurgie a příjmové 
ambulance, která zajišťuje v nepřetržitém 
provozu akutní péči o nemocné s chirur-
gickým onemocněním. Dále naše oddě-
lení zabezpečuje léčbu a dispenzarizaci 

nemocných ve specializovaných porad-
nách – gastroenterologické, traumato-
logické, mamologické, cévní a poradně 
chronických ran. Poskytuje celé spektrum 
základních výkonů všeobecné chirurgie, 
operace plánované i akutní, laparosko-
pické i klasické. Dlouhodobou tradici má 
léčba traumat – konzervativní i operační. 
Důležitá je pro naše nemocné meziobo-
rová spolupráce s ostatními odděleními 
naší nemocnice i odděleními jiných ne-
mocnic v rámci KZ i mimo ni.

Jaké jsou vaše vize a plány na postu 
primáře chomutovského chirurgického 
oddělení?
Moderní chirurgie je založena především 
na týmové spolupráci a vyžaduje velmi 
úzkou spolupráci mezioborovou, kte-
rou hodlám na našem oddělení nadále 
zlepšovat. Pro další rozvoj chirurgie je 
nezbytné využívání moderního technic-
kého vybavení a poznatků medicínských 
i nemedicínských vědních disciplín. 
Chtěl bych klást důraz na komplexnost 
poskytované péče, na zkrácení doby hos-
pitalizace, na boj proti bolesti, na zlepše-
ní komunikace personálu s nemocnými 
a jejich rodinnými příslušníky, na včas-
nou a kvalitní rehabilitaci nemocných 
a na vzdělávání lékařů i sester. Zavádět 
takové postupy, které zkrátí dobu rekon-
valescence – např. miniinvazivní výkony 
a postupy, rozšíření laparoskopické ope-
rativy, vše dle poznatků a trendů sou-
časné medicíny. Jsem si vědom, že toho 
všeho nemůže dosáhnout jedinec sám, 
byť by byl sebelepší primář. Základem 
je týmová práce celého kolektivu chirur-
gického oddělení, na který se v současné 
době, myslím, mohu na našem oddělení 
spolehnout. V neposlední řadě se těším 
na plánovanou rekonstrukci chirurgické-
ho pavilonu, která nabídne zejména na-
šim nemocným příjemnější prostředí.

ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Personální změny
 v Krajské zdravotní, a. s.
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MUDr. Martin Sessek
se stal primářem  
chirurgického oddělení.

Angelika Křivanová
se stala vedoucí fyzioterapeutkou 
rehabilitačního oddělení.

Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.
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Klára Pravdová
se stala vrchní sestrou 
gynekologicko-porodnického 
oddělení.

Nemocnice Děčín, o. z.

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

Prostory jedné ze zrekonstruovaných 
anesteziologických ambulancí
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Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Most, o. z., uspořádalo pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské 
zdravotní, a. s., 2. ročník odborné konference na téma „Bez laboratoře se neobejde-
te“. Konference, která se konala 22. února 2017 v kinosále mostecké nemocnice, 
představila obory biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které 
jsou ve zdejší nemocnici spojeny do jediného oddělení laboratorního komplementu. 

Bez laboratoře se neobejdete 

Nemocnice Most

Účastníky konference pozdravil také 
ředitel zdravotní péče Nemocnice 
Most, o. z., MUDr. Luděk Hyka

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala poděkoval garantce 
konference Ing. Evě Herkommerové, Ph.D., za uspořádání prestižní akce

Vysoce odborný program nabídl zajíma-
vé spektrum přednášek z těchto oborů 
laboratorní diagnostiky, které jsou pro 
klinickou nemocniční část již běžné 
a nepostradatelné. Přednášející odbor-
níci na konferenci přiblížili např. téma-
ta Zásady správného odběru moče pro 
vyšetření močového sedimentu, Role 
onkologických markerů při diagnostice 
bronchogenního karcinomu, Stanovení 
citlivosti na antibiotika v mikrobiologic-
ké laboratoři nebo Terapeutické moni-
torování aminoglykosidových antibiotik 
a vankomycinu. 

„V loňském roce deklarovali specialis-
té z laboratorního komplementu potře-
bu se scházet a nyní uspořádali druhý 
ročník své konference. Předpokládám 
proto, že příští rok se zde sejdeme 
na třetím ročníku a budeme už moci 
hovořit o hezké tradici. Je dobré, že se 
takové akce, jako je konference „Bez 

laboratoře se neobejdete“, konají i jinde 
než v ústecké Masarykově nemocnici,“ 
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Kraj-
ské zdravotní, a. s.
„Setkání se zúčastnilo 98 přihlášených 
zájemců a vysoce odborným programem 

z oblasti laboratorní diagnostiky na-
vázalo na úvodní ročník. Nastavenou 
úroveň konference se budeme snažit 
udržet i v příštím roce,“ uvedla po skon-
čení druhého ročníku akce Ing. Eva Her-
kommerová, Ph.D., vedoucí Centrální 

laboratoře Oddělení laboratorního kom-
plementu Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Most, o. z., která byla odborným 
garantem konference. 

Mgr. Ivo Chrástecký 
tiskový referent

Pohled do kinosálu mostecké nemocnice

zdravotnictví. Příběh muže skončil šťast-
ně díky náhodě. A co to vše způsobilo? 
Neotestudina rosatti, což je druh houby, 
která se vyskytuje v Africe, Střední a Jižní 
Americe a ve Střední Asii. Podobně jako 
dalších přibližně dvacet mikroorganismů 
(houby nebo bakterie) po vstupu do těla 
hostitele tvoří útvar zvaný mycetom. Brá-
nou vstupu infekce bývá lokální mikro-
trauma – tříska nebo trn. Inkubační doba 
je 14 dní. Progredující onemocnění může 
destruovat kosti a šlachy, což je velmi bo-
lestivé. Onemocnění se nešíří krevní ani 
lymfatickou cestou, ani není přenosné 
z člověka na člověka. Chirurgická léčba 

Ohlédnutí za 12. Ústeckým dnem ošetřovatelství 

Odborná konference na téma Infekční ne-
moci nejen v dětství se konala 25. ledna 
2017 v prostorách výukového centra Ma-
sarykovy nemocnice. Tradičním pořada-
telem byla Vyšší odborná škola zdravot-
nická a Střední škola zdravotnická v Ústí 
nad Labem ve spolupráci s Pedagogic-
kou sekcí ČAS a Krajskou zdravotní, a. s. 
Děkujeme novým i stálým účastníkům 
akce, kteří se i v tomto roce mohli pře-
svědčit o kvalitě příspěvků. Úspěch 
konference potvrdily anketní lístky, 

ve kterých byli oceněni všichni předná-
šející. Za všechny si zaslouží pozornost 
příběh, který zpracovala odborná učitel-
ka zdravotnické školy v Ústí nad Labem 
Mgr. Eva Rohanová.
Nic netušící sportovně zdatný mladý muž 
se nakazil na své cestě v Asii. Násle-
dující dva roky byly naplněny bolestmi 
dolní končetiny, ránou nijak nereagující 
na léčbu, záchvaty zimnice, celkovým 
chátráním, upoutáním na invalidní vozík 
a strastmi v různých zařízeních českého 

spočívá v amputaci postižené končetiny, 
konzervativní léčba zahrnuje dlouhodo-
bé užívání systémových antimykotik. 

Na závěr patří poděkování firmě Helago 
za milé pozornosti pro účastníky konfe-
rence a nakladatelství Grada za publika-
ce pro výherce v tombole. 

Mgr. Eva Fridrichová, vyučující 
Vyšší odborná škola zdravotnická 

a Střední škola zdravotnická  
v Ústí nad Labem

Na snímku přednášející Mgr. Eva Rohanová 

Postižená tkáň Rentgenový snímek

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední škola zdravotnická  
v Ústí nad Labem, p. o.
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„Pan Kalina dlouhodobě podporuje naše pracoviště a výraz-
nou měrou přispívá ke zpříjemnění pobytu pacientů na on-
kologickém oddělení. Po prvním ročníku Běhu o život, v roce 
2008, daroval společně s dalšími sponzory televizní přijímače 
na pokoje lůžkového oddělení. V následujících letech byla po-
stupně realizována rekonstrukce všech pacientských pokojů 
včetně jejich sociálního zařízení. Celková částka darů z dosa-
vadních devíti ročníků Běhu o život je téměř jeden milion korun. 

Z výtěžku nadcházejícího jubilejního 10. ročníku je plánována 
modernizace kuchyňky a koupelny pro pacienty. Panu Kalinovi 
patří za dlouholetou pomoc při vytváření příjemného prostředí 
pro naše pacienty velký dík,“ řekla MUDr. Martina Chodacká, 
primářka onkologického oddělení.
„V září 2016 zorganizoval lounský klub BeFit charitativní Zumba 
maratón jako Memoriál Petry Hezlové, která loni v červenci pod-
lehla onkologickému onemocnění. Sdružení Běh o život akci 
zaštítilo a muži, kteří zumbu necvičili, s námi běželi. Domluvili 
jsme se, že vybrané peníze půjdou na rekonstrukci sociálního 
zařízení na onkologickém oddělení. Za jeden den se tak vybralo 
téměř 29 tisíc korun,“ vysvětlil Miroslav Kalina, tenisový trenér 
a dlouholetý donátor chomutovského onkologického oddělení.
„Petra Hezlová byla členkou naší sportovní komunity. Charita-
tivní akci se zumbou pořádáme každý rok a slíbila jsem, že ten-
tokrát bude ve prospěch onkologického oddělení. Petra všech-
ny zdravotníky moc chválila, byli na ni velmi hodní. Na zumbu 
přišlo téměř šest desítek lidí, přicházeli i další, kteří ji znali 
a přinášeli příspěvky. Velkou odezvou jsme sami byli velmi pře-
kvapeni a chceme pokračovat dál každý rok, dokud nám budou 
nohy a klouby sloužit,“ ujistila Ing. Petra Kloučková.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Radiodiagnostické oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
ve spolupráci s OS ČLK a POUZP
pořádá odbornou konferenci

6. Ústecký radiologický den
středa 12. dubna 2017, 9:30–15:30 h
Zámeček Větruše, Ústí nad Labem.
Záštitu převzal předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák.

Odborný garant: 
MUDr. Milouš Derner,
Radiodiagnostické oddělení 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: milous.derner@kzcr.eu. 

Přihlášky: tereza.lipova@kzcr.eu 

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.

Přihlásit se je možné nejpozději do 7. dubna 2017.

Kontaktní osoby: 
Tereza Lípová,
Radiodiagnostické oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: tereza.lipova@kzcr.eu, 
tel.: +420 477 113 150.

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

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

Vítěžek ze Sportovního večírku 2017 ve prospěch malých pacientů

Krajská zdravotní, a.s. 
– Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
Vás zve na

IV. KRAJSKOU KONFERENCI SESTER 2017
středa 19. dubna 2017, 9:00–14:00 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem. 

Odborný garant: 
Mgr. Markéta Svobodová, 
Oddělení hlavní sestry 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: marketa.svobodova@kzcr.eu.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/sestry2017

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.

Přihlášky k pasivní účasti do 16. dubna 2017.

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

Účastnický poplatek: 
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s., bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH.
Poplatek se vybírá při registraci (hotovost / platba kartou). 
Konference je zařazena do kreditního systému 
dle platné legislativy pro nelékaře. 

Finanční dar pomůže vylepšit zázemí onkologie

Nemocnice Chomutov
Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., jež je součástí Komplexního onko-
logického centra Krajské zdravotní, a. s., obdrželo finanční dar ve výši 28 850 Kč, který 
pomůže vylepšit zázemí pro pacienty. Peníze vybrali pořadatelé Zumba maratónu a Běhu 

o život, každoročně organizovaného stejnojmenným občanským sdružením. Symbolický šek primářce onkologického oddělení 
MUDr. Martině Chodacké předali Ing. Andrea Kloučková a Miroslav Kalina z Loun, zakladatel tradice Běhu o život. 

Předání výtěžku chomutovskému onkologickému oddělení

Výtěžek ze Sportovního večírku putuje na nemocné děti

Masarykova nemocnice
Dobře se společně pobavit a zároveň pomoci dobré věci, to je každoroční motto 
ústeckého Sportovního večírku. Letos proběhl již po čtvrté. Stejně jako v minulých 
ročnících putují získané finanční prostředky ve prospěch nemocných dětí hospita-
lizovaných na jednotce intermediální péče Dětské kliniky v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Letošní ročník akce proběhl v pro-
storách výletního zámečku Větruše.

Výtěžek ze Sportovního večírku věnovaný 
jednotce intermediální péče se každo-
ročně skládá z peněz utržených z tom-
boly, dražby a části vstupného. Letos se 
na Sportovním večírku dražil kalendář mo-
delek v dresech sportovních klubů, který 
byl vyroben jen pro tuto akci. Autorkou 
snímků byla umělecká fotografka Tereza 
Tranová. „S nápadem udělat kalendář jen 
pro tuto akci přišel kamarád, který hraje 
basketbal za ústeckou Slunetu. Ačkoliv 
se nespecializuji na fotografování pro 
komerční účely, přikývla jsem. Vedení 
basketbalového klubu, který večírek pořá-
dá, se nápad líbil, vypůjčila jsem si dresy 
a oslovila modelky," řekla Tereza Tranová.
Kalendář se povedlo ústeckým americkým 
fotbalistům z SC Blades vydražit za neuvě-
řitelných 11 500 korun. „Vydražená částka 
je krásná. Vůbec jsem v ní nedoufala," do-
dala skromně fotografka.
Když organizátoři akce k vydražené částce 
připočítali výtěžek z tomboly a vstupné-
ho, na ústeckou dětskou kliniku putuje 
33 500 korun. „Co přesně za peníze kou-
píme, ještě v tuto chvíli nevíme. Určitě 
výtěžek půjde na vybavení naší jednot-
ky," shodly se sestřičky, které se akce 
zúčastnily.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Odborné a vzdělávací akce 

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání
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

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

29. 3. 2017 Proč je důležité znát sám sebe: mít zdravou sebedůvěru a sebevědomí Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

29. 3. 2017 Doporučené postupy pro odběry krve na hematologické lab. vyšetření Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

30. 3. 2017 Echokardiografie v intenzivní medicíně V Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

3. 4. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

4. 4. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

4. 4. 2017 Chemoterapie a její úskalí Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I

4. 4. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

5. 4. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

5. 4. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

6. 4. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

10. 4. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

11. 4. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

11. 4. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

12. 4. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

12. 4. 2017 Hlubinná psychologie: vliv nevědomí na náš život Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

18. 4. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

19. 4. 2017 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

placená inzerce LOKOMAT
Robotická rehabilitace pro děti 

:: umožňuje i pasivnímu dítěti nácvik chůze
:: využívá vysoké neuroplasticity

mozku v dětském věku
:: pomáhá k vytvoření funkčních

pohybových vzorců
:: opakovaný trénink může významně
posunout vývoj pohybové schopnosti

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

Pro děti s neurologickými onemocněními - např. DMO, 
stavy po traumatickém či jiném narušení mozku nebo míchy.

Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm 
a schopnost interaktivní spolupráce s terapeutem.

NEJPOKROČILEJŠÍ SYSTÉM REHABILITACE NA SVĚTĚ POMÁHÁ DĚTEM V DĚTSKÉ LÉČEBNĚ NOVÉ LÁZNĚ V TEPLICÍCH

Pro více informací jsme k dispozici na tel.: 417 977 703 (Po – Pá  7:30 – 15:00)   |   Nové lázně, Teplice   |   www.lazneteplice.cz
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datum
odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. 
Středisko konferenční a marketingové podpory

místo konání

22. 3. 2017 VIII. ročník konference Emergency 2017 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I, II, III, IV

22. 3. 2017 Konference Centra pro diagnostiku  
a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích

Přednáškový sál pavilonu O polikliniky  
při Nemocnici v Teplicích, o. z.

31. 3. 2017 4. Krajská dermatovenerologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II a III

31. 3.–1. 4. 2017 23. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny  
na Červeném Hrádku 

Červený Hrádek, Jirkov

11. 4. 2017 XX. ústecké sympozium ENDO LIVE VII. Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II a III

11. 4. 2017 Krajský seminář – Léčba poranění brachiálního plexu  
u dětí a dospělých

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI, studovna

12. 4. 2017 6. Ústecký radiologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem

19. 4. 2017 IV. Krajská konference sester 2017 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II a III

20. 4. 2017 Paliativní péče v novorozeneckém a dětském věku Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II a III

28. 4. 2017 Ústecký hematologický den Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II a III

17. 5. 2017 Výroční vědecká konference MNUL Hotel Clarion, Ústí nad Labem

26. 5. 2017 17. Ústecká rehabilitační konference Kampus UJEP, Ústí nad Labem

26.–27. 5. 2017 Sympozium severočeských psychiatrů 2017 Hotel Port, Doksy

5.–6. 6. 2017 IV. Děčínské chirurgické dny Zámek Děčín

7. 6. 2017 INTERLAB 2017 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II a III

8.–9. 6. 2017 II. Konference COS a CS Kampus UJEP, Ústí nad Labem

15.–16. 6. 2017 Perinatologické dny Ústeckého kraje 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.

Lokomat zrehabilitoval za rok stovky pacientů

Masarykova nemocnice
Zdravotníci Rehabilitačního oddělení při ústecké Masarykově nemocnici disponují od břez-
na loňského roku přístrojem pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze. Jedná se o nej-
modernější variantu přístroje „Lokomat Pro“, na kterém zdravotnický personál za první rok 
zrehabilitoval 704 pacientů.

Zakoupením přístroje pro roboticky asisto-
vanou rehabilitaci chůze Krajská zdravot-
ní, a. s., provedla další modernizaci ústecké-
ho Komplexního cerebrovaskulárního centra, 
zajišťujícího péči o pacienty po cévních moz-
kových příhodách a traumatech mozku. 
Rehabilitace u těchto pacientů hraje velmi 
významnou roli, kdy především ve včasné 
postakutní fázi její postupy významně při-
spívají v různé míře ke zlepšení poškozených 
funkcí. Mozek bezprostředně po cévní moz-
kové příhodě či úrazu zůstává velmi vnímavý 
k novým podnětům, které mohou aktivovat 
různě poškozené nebo zatím nepoužívané 

spoje k určité míře obnovy funkce. Hovoří-
me o takzvané plasticitě mozku. Problémem 
je, že tuto schopnost mozku je třeba včas 
aktivovat. Jedním z hlavních mechanismů 
vedoucích k novému naučení motorické akti-
vity je opakované provádění vzorce žádané-
ho pohybu a tento mechanismus je ještě po-
tencován použitím různých podnětů zpětné 
senzorické vazby, což je právě efekt využíva-
ný u roboticky asistované rehabilitace s větší 
intenzitou a přesností, než dokáže samotný 
fyzioterapeut.

redakce Infolistů
Rehabilitace na Lokomatu



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

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

Děčín  PO – PÁ 7.00–15.30 hodin +420 412 705 440

Ústí nad Labem PO – PÁ 7.30–16.00 hodin +420 477 112 147

Teplice PO – PÁ 7.30–17.00 hodin +420 417 519 678

Most PO – PÁ 7.30–17.00 hodin +420 478 032 528

Chomutov PO – PÁ 7.30–18.00 hodin +420 474 447 248

OD LÉKAŘE PŘÍMO DO NAŠÍ LÉKÁRNY

doporučuje Lenka Kocmanová Taussigová


