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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení čtenáři Infolistů,
součástí tohoto čísla firemního časopisu naší společnosti 
je odborná příloha věnovaná Fakultě zdravotnických stu-
dií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Spolupráce mezi 
nemocnicemi Krajské zdravotní, a. s., a odbornými škola-
mi, ať už vysokými nebo středními, je tak tradiční, až by 
ji někdo mohl snad i považovat za samozřejmou. Jistě je 
to věc přirozená, kde jinde by mohli budoucí lékaři nebo 
sestry nabrat zkušenosti než v nemocnicích, určitě však ne 

samozřejmá. Stojí na dlouhodobých kontaktech a řadě společných aktivit počínaje 
zmiňovanými odbornými praxemi přes společně ustavené kliniky až po spolupráci 
při zajištění výuky a pořádání odborných akcí. Kvalita těchto společných aktivit a je-
jich počet roste, Krajská zdravotní, a. s., začala například nově podporovat aktivity 
škol při náboru nových studentů a pro příští školní rok připravuje soutěž odbor-
ných studentských prací. Zapomínat nesmíme ani na to, že se lékaři i sestry Krajské 
zdravotní, a. s., podílejí na teoretické i praktické výuce, což je v dnešní personál-
ní situaci v českém zdravotnictví podstatnější víc než kdy jindy. Absolventů oborů 
Zdravotnický asistent nebo Všeobecná sestra není mnoho. Čím více se nám jich 
podaří přilákat, třeba právě během praxe a výuky, k práci v našich nemocnicích tím 
pochopitelně lépe. Ostatně i proto je pro studenty připraveno stipendium Nadační-
ho fondu Krajské zdravotní, a. s., které bylo v letošním akademickém roce výrazně 
rozšířeno co do spektra podporovaných oborů. S příjmem nových žádostí o stipen-
dia, která Krajské zdravotní, a. s., pomáhají aktivně propagovat právě i školy a fa-
kulty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, se počítá i v letošním roce. I přesto, 
že spolupráce se středními, vyššími i vysokými školami je intenzivní a rozšiřuje se, 
je i zde co vylepšovat. Když se ptám studentů a studentek, které absolvují prak-
tickou výuku v našich nemocnicích, dozvím se občas o ne zcela ideálním přístupu 
k nim na některých odděleních. I přesto, že jde spíš o výjimečné případy, je škoda, 
pokud v naší nemocnici získá student zdravotnické školy nebo medik špatnou zku-
šenost. Takového absolventa jen těžko přesvědčíme, aby svou profesní dráhu začal 
právě v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Naštěstí takových případů není mnoho 
a pozitivní dojmy a zkušenosti z našich nemocnic mezi studenty převládají. Věřím, 
že i díky tomu letos do nemocnic Krajské zdravotní, a. s., nastoupí noví absolventi 
medicíny a zdravotnických oborů. 

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

Obsah
Investice Krajské zdravotní, a. s. – hlavní areál ústecké nemocnice 4
Oddělení, o kterých se často nepíše… protetické oddělení 6
V managementu Krajské zdravotní došlo ke změnám 8
Výroční konference ústecké Masarykovy nemocnice 10
Rekonstrukce pavilonu si vyžádala přestěhování lůžek 14
4. Děčínské chirurgické dny 15
Čekání na vyšetření z pohledu zdravotníka 16
Nejmodernější mamodiagnostické centrum – Nemocnice Chomutov 17
Den otevřených dveří přilákal na oční oddělení desítky návštěvníků 18
Zákaz kouření v prostorách Krajské zdravotní, a. s. 19
Laparoskopická nefrektomie z pohledu perioperační sestry 20
Krajská zdravotní má novou kolektivní smlouvu 22
Náš lékař získal významné ocenění 22
Cvičení Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje 23

Krajská zdravotní zahájila provoz nového oddělení NIP a DIOP

Nemocnice Most

Slavnostní otevření: zleva náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, primářka oddělení MUDr. Lucia Prusíková, generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala 
a MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.

pokračování na straně 12 Jedno z 15 lůžek pro DIOP

Krajská zdravotní, a. s., slavnostně zahájila 
provoz nového oddělení NIP (následná inten-
zivní péče) a DIOP (dlouhodobá intenzivní 
ošetřovatelská péče) v Nemocnici Most, o. z. 
Akce za účasti zástupců vedení a managemen-
tu Krajské zdravotní, a. s., náměstka hejtma-
na Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka, 
senátorky MUDr. Aleny Dernerové, místopřed-
sedkyně Odborového svazu zdravotnictví 
a sociální péče ČR Ing. Ivany Břeňkové a dal-
ších hostů proběhla v pátek 2. června 2017.
„Nové oddělení mostecké nemocnice je mezi 
nemocnicemi Krajské zdravotní, a. s., prvním 
tohoto zaměření a zároveň je počtem lůžek 
největším v Ústeckém kraji. Vzniklo na základě 
naléhavých potřeb, které přináší neustále se 
zvyšující počet chronicky nemocných pacientů. 
Velké poděkování patří Ústeckému kraji, který 
zásadní částkou přispěl na nákup vybavení 
a přístrojové techniky. 
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Krajská zdravotní, a. s., má i v letošním roce připraveno několik investičních akcí v hlavním areálu ús-
tecké Masarykovy nemocnice. Pokračuje tak v modernizaci největší a nejvýznamnější nemocnice v rámci 
společnosti.

Investice Krajské zdravotní, a. s. hlavní areál Masarykova nemocnice 

REVITALIZACE OBJEKTU D

ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ PŘED BUDOVOU O

ZŘÍZENÍ ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ REHABILITACE V BUDOVĚ T

INVESTICE VE FÁZI PŘÍPRAV

Další významnou investič-
ní akcí, kterou má Krajská 
zdravotní, a. s., v ústecké 
Masarykově nemocnici 
připravenou, je rozšíření 
parkoviště před pavilo-
nem O, ve které sídlí Pro-
tetické oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. Dojde k roz-
šíření o padesát parkova-
cích míst, kdy čtyři budou 
určena handicapovaným 
motoristům. Předpokláda-
ná cena zakázky je 5 milio-
nů Kč vč. DPH. 

V rámci letošních inves-
tičních akcí začne rekon-
strukce objektu dětského 
pavilonu, při které dojde 
k nadstavbě podlaží, bu-
dova bude zateplena a do-
stane nový vzhled. Jde 
o pokračování dřívějších 
dílčích projektů, při kte-
rých došlo k vybudování 
nových ambulancí dětské 
úrazové chirurgie, dětské-
ho stacio náře, dětské reha-
bilitace a centrálních šaten 
pro zaměstnance. Staveb-
ní práce na rekonstrukci 
objektu dětského pavilonu 
začínají v červnu letošního 
roku a potrvají zhruba pat-
náct měsíců. Celková cena 
díla je 51 128 536,25 Kč 
vč. DPH.

Pětadvacet lůžek poskytne oddělení ná-
sledné rehabilitace, které vznikne v bu-
dově T. Rekonstrukcí projdou dvě podlaží 
tak, aby zdravotnické pracoviště odpoví-
dalo standardům jednadvacátého stole-
tí. Vybudováno bude kompletní zázemí 
pro pacienty. V lůžkové části bude vysta-
věna jídelna, 3 čtyřlůžkové, 2 trojlůžkové 
a 3 dvoulůžkové pokoje a 1 jednolůžkový 
nadstandardní pokoj s vlastní koupelnou 
a WC. Součástí rehabilitační části bude 
například nácviková kuchyňka, koupelna 
a několik dílen. V místnosti fyzioterapie 
se počítá s umístěním dvou rehabilitač-
ních lehátek se závěsným zařízením. 
Dále se na oddělení počítá s pracovnou 
logopeda a psychologa. Bezbariérový 
přístup na oddělení bude zajištěn novým 
výtahem. Zároveň dojde ke zřízení dvou 
bezbariérových toalet. Předpokládaná 
hodnota díla je 40 milionů Kč vč. DPH.

Krajská zdravotní, a. s., 
má v ústecké Masarykově 
nemocnici naplánované 
investice i na další období. 
Jedná se například o nový 
pavilon (dostavbu) centrál-
ních operačních sálů (COS) 
vč. JIP a standardních lů-
žek, přístavbu pro centrální 
dispečink sanitářů, revitali-
zaci pavilonu P, zřízení tera-
peutické části na oddělení 
nukleární medicíny, rekon-
strukci veřejné lékárny, 
zřízení zákrokového sálu 
na klinice anesteziologie, 
perioperační a intenzivní 
medicíny, zřízení nových 
pracovišť oddělení klinické 
imunologie a alergologie 
a centrum léčby chronické 
bolesti.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Opláštění objektu D projde revitalizací 
včetně přístavby podlaží

V budově T dojde k vybudování oddělení následné rehabilitace

Ve fázi příprav je rekonstrukce nemocniční veřejné lékárnyPřed budovou O vznikne padesát nových parkovacích míst

Vizualizace objektu D
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Oddělení, o kterých se často nepíše... Masarykova nemocnice Protetické oddělení 

Protetické lůžkové oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (obr. 1)

muže po amputaci v bérci (obr.  3) tři-
advacátý den a pětadvacátý den ode-
šel pacient v protéze domů (obr.  4). 
Ve spolupráci s ortopedickým oddě-
lením ústecké Masarykovy nemocni-
ce jsme protézovali 71letého pacienta 

po exartikulaci (obr.  5) v koleni za  
5 týdnů od amputace.
Ze srovnání výsledků je patrna smyslu-
plnost komplexní péče o amputované 
pacienty v Masarykově nemocnici. Na její 
realizaci se mezioborově podílí mnoho 

našich kolegů a kolegyň, za což jim touto 
cestou jako primářka protetického oddě-
lení veřejně děkuji.

prim. MUDr. Jana Táborská 
Protetické oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

09/1986 – 06/1992  
Lékařská fakulta UK v Plzni
Studijní obor: Všeobecné lékařství

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
• 1995 atestace I. st.,  

obor Všeobecná chirurgie
• 2000 nástavbová atestace z oboru 

ortopedická protetika

PRAXE
• 1992–1996 Oddělení traumatolo-

gie Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem (MNUL), sekundář

• 1996–1997 Oddělení ortopedické 
protetiky MNUL, zástupce primáře

• 1998–2000 vedoucí oddělení orto-
pedické protetiky

• 2000 – současnost primář ortope-
dické protetiky, ordinář v podiatric-
ké ambulanci MNUL

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Provádění speciálních amputací 
dolních končetin, edukace chirurgů 
se zaměřením na amputační výkony, 
léčba chronických ran se zaměřením 
na syndrom diabetické nohy, protézo-
vání a rehabilitace amputovaných.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Výuka předmětu ortopedická protetika 
na Katedře fyzioterapie a ergoterapie 
FZS UJEP v Ústí nad Labem.

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
• 2001 – spoluřešitel Projektu 

výzkumu a vývoje FD- K/ 103 
PZ- Z2/13/99

• 2005–2006 spoluřešitel Projektu 
výzkumu a vývoje MPO ČR v progra-
mu IMPULS, FI- IM2/082FD

prim. MUDr. Jana Táborská 
Protetické oddělení  
Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z. 

1.

2.

3. 4. 5.

PRINCIPY VČASNÉHO PROTÉZOVÁNÍ 
ANEB ZA TŘI TÝDNY PO AMPUTACI 
V BÉRCI DO PROTÉZY 
Lůžková část Protetického oddělení Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spo-
lupráci s ostatními chirurgickými obory 
uplatňuje principy včasného protézování 
amputovaných pacientů. Základem je 
precizně provedený amputační výkon 
s hojením per primam, dále je to akcep-
tace a důsledné provádění kompresivní 
terapie pahýlů chirurgy již na operačním 
sále.
Ke kompresivní terapii využíváme krát-
kotažná obinadla v kombinaci s kompre-
sivními tkanými návleky a v neposlední 
řadě i sadu postoperačních silikonových 
návleků s řízenou kompresí. (obr. 2)
Dalším krokem ke zdárnému včasnému 
protézování je mezioborová spolupráce 
kliniků s protetickým oddělením ve smy-
slu provádění samotných operačních 
výkonů či brzkého překladu na lůžka 
protetiky (tj. 2–6 den po amputaci, vždy 
závisí na stabilizaci stavu pacienta), 
s chirurgickými sestrami, které pokračují 
v kompresivní technice, dále spolupráce 
s fyzioterapeuty, kteří vedou pacienta 
k brzkým přesunům z nemocničního lůž-
ka na invalidní vozíky a WC, neboť pobyt 

amputářů na protetice je podmíněn sa-
mostatností přesunů a volným pohybem 
po oddělení na vozících převážně v civil-
ním oblečení.
Po celou dobu hojení operační rány je 
kompresivní terapie pahýlů prováděna 
po celých čtyřiadvacet hodin. V průměru 

od desátého dne po amputaci v bérci na-
sazujeme silikonové postoperační spe-
ciální návleky, a to až do doby předání 
protézy. V praxi trvá 1–2 týdny ustálení 
objemových změn pahýlu, a to je signál 

k předání poukazu na protézu. Do jejího 
předání pak uplyne ještě týden.
Stehy jsou v tuto dobu již extrahovány, 
jizvu vždy kryjeme ochrannou lepicí fólií, 
probíhá otužování pahýlu i jizvy, pacienti 
se na zátěž do protézy připravují ode 
dne překladu na naše oddělení meto-
dikou školy chůze bez protézy (léčebná 
tělesná výchova, stoj u žebřin, magne-
toterapie a vakuová kompresivní terapie 
zachované končetiny, zvyšování kondice 
cvičením na žíněnkách, protahování kon-
traktur) a po předání protézy uplatňujme 
metodiku školy chůze s protézou (chůze 
v bradlovém chodníku, balancování, chů-
ze s francouzskými holemi po nerovnos-
tech, po nakloněné rovině, nácvik chůze 
po schodech a v exteriéru).
Srovnání časového hlediska vybavení 
bércovou protézou:
• pacienti bez poskytnutí komplexní tý-

mové péče (vybavení z domova) jsou 
protézováni v průměru za 78 dní,

• pacienti po překladu na naše oddě-
lení s uplatněním principů včasného 
protézování jsou protézováni v prů-
měru za 32 dní. 

Průměrný věk pacientů je v obou sledo-
vaných skupinách v průměru 63 let.
V letošním roce jsme ve spoluprá-
ci s chirurgickou klinikou a chirurgem 
MUDr. Procházkou protézovali mladého 
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Zprava předseda představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala, 
náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki a náměstek pro řízení 
informačních systémů MUDr. Jiří Mrázek, MHA

V managementu Krajské zdravotní došlo ke změnám Krajská zdravotní, a. s.

Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., a generálního ředitele 
dochází s účinností od 1. června 2017 ke změnám v managementu společnosti. Novým 
náměstkem pro řízení zdravotní péče je MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární 
medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Ne-
mocnice Chomutov, o. z. 

nastoupilo již 110 lékařů. Nadále bude-
me spolupracovat s lékařskými fakultami, 
s Fakultou zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně i se středními školami a dále 
budeme podporovat vědeckou činnost. 

MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek pro 
řízení informačních systémů: Úsek infor-
mačních systémů se zaměří při poskyto-
vání současných služeb na větší podporu 
poskytování zdravotní péče, důležitá však 
bude také oblast kvality a bezpečí nejen 
pacienta nebo personálu, ale i dat. V rámci 
možností společnosti, které jsou vymeze-
ny především finančními a lidskými zdroji, 

budeme současné služby rozvíjet. Budeme 
se snažit o optimalizaci nákladů. Z novinek 
bych rád uvedl oblast zdravotnické infor-
matiky, která úzce souvisí s podporou vědy 
a výzkumu. 

MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení 
zdravotní péče: Chtěl bych i nadále pokra-
čovat v práci, kterou započal můj předchůd-
ce, za kterou bych mu chtěl zároveň podě-
kovat. Mým cílem je nadále zefektivňovat 
řízení kvality a bezpečí zdravotní péče, roz-
víjet a budovat špičková zdravotnická cen-
tra specializované a superspecializované 
péče s optimální dostupností.

Jak již zmínil generální ředitel Ing. Petr Fia-
la, ke změnám došlo i ve vedení Nemocnice 
Most, o. z. Funkcí ředitele zdravotní péče je 
pověřen MUDr. Petr Najman, primář Otori-
nolaryngologického oddělení Nemocnice 
Most, o. z. Zástupci ředitele zdravotní péče 
v mostecké nemocnici jsou MUDr. Franti-
šek Janů, primář Chirurgického oddělení 
Nemocnice Most, o. z., a MUDr. Miroslav 
Peleška, primář ARO Nemocnice Most, o. z. 
Všichni jmenovaní zároveň zůstávají v čele 
primariátů. 

redakce Infolistů

MUDr. Jiří Mrázek, MHA, který dosud za-
stával pozici náměstka pro řízení zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s., a současně 
byl pověřen vedením útvaru informačních 
technologií, je jmenován náměstkem pro 
řízení informačních systémů. 
Redakce firemního časopisu Infolisty po-
ložila otázky předsedovi představenstva 
Ing. Jiřímu Novákovi, generálnímu řediteli 
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi pro řízení in-
formačních systémů MUDr. Jiřímu Mrázko-
vi, MHA, a novému náměstkovi pro řízení 
zdravotní péče MUDr. Aleši Chodackému.

Co vás vedlo ke změně?
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva: 
Krajská zdravotní je dynamicky rozvíjející 
se společnost, která v posledních letech 
udělala díky významné podpoře našeho 
jediného akcionáře, kterým je Ústecký kraj, 
velký krok kupředu. Usilujeme o prosperují-
cí společnost s racionálním vedením. Usta-
vili jsme Úsek řízení informačních systémů, 
abychom upevnili pozici tohoto rezortu 
jako důležité oblasti činnosti společnosti, 
a naopak byl zrušen Odbor vnitřních věcí, 
což umožní pružnější fungování středisek, 
která dosud pod něj spadala. Na pozici 
náměstka pro řízení zdravotní péče jsme 
zvolili zkušeného lékaře, manažera, který 

dosud vede ve dvou nemocnicích oddělení 
spolupracující téměř se všemi odděleními 
celé Krajské zdravotní.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel: Po deseti 
letech vedení zdravotního úseku mostec-
ké nemocnice MUDr. Luděk Hyka požádal 
o uvolnění z funkce. Spolu s předsedou 
představenstva Ing. Jiřím Novákem jsme 
mu poděkovali za práci, kterou na tomto 
postu odvedl, a ihned jsme řešili otázku 
jeho dalšího působení v rámci společnos-
ti. V Krajské zdravotní MUDr. Luděk Hyka 
zůstává – nadále bude vykonávat funkci 
primáře Centrálních operačních sálů a cen-
trální sterilizace Nemocnice Most a zároveň 
povede oddělení zdravotnické informati-
ky v Úseku řízení informačních systémů. 
Funkcí ředitele zdravotní péče mostecké 
nemocnice je pověřen MUDr. Petr Najman, 
vykonávající současně funkci primáře mos-
teckého otorinolaryngologického oddělení. 
MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek pro ří-
zení informačních systémů: Jak již bylo 
zmíněno, naše společnost v posledních le-
tech zažívá velký rozvoj a oblasti jako infor-
mační systémy nabývají v novém prostředí 
stále většího významu. Po dobu minulých 
dvou let jsem zastával ve společnosti více 
rolí. Bylo to dočasné řešení, které vyplývalo 

z aktuálních potřeb společnosti. Toto ob-
dobí bylo pro mne velmi náročné a vyčer-
pávající. Jsem rád, že se nyní mohu více 
soustředit na oblast informačních techno-
logií. V Krajské zdravotní je nyní před námi 
řada nových úkolů, které jsou zaměřeny 
na kybernetickou bezpečnost a na ochranu 
osobních dat. Těším se také na větší pro-
stor v lékařské činnosti na Oddělení dětské 
kardiologie Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, kde jsem primářem, stejně jako 
na pokračující spolupráci dětských odděle-
ní naší mostecké a děčínské nemocnice.
MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro říze-
ní zdravotní péče: Když jsem byl osloven 
nabídkou na funkci náměstka pro řízení 
zdravotní péče Krajské zdravotní, vnímal 
jsem to jako velkou výzvu. Dosud zastávám 
pozici primáře Oddělení nukleární medicí-
ny Krajské zdravotní při ústecké Masaryko-
vě nemocnici a chomutovské nemocnici. 
Dá se s jistotou říci, že tato dvě pracoviš-
tě spolupracují s odděleními napříč celou 
Krajskou zdravotní. Troufám si říci, že mám 
přehled o situaci v jednotlivých nemocni-
cích Krajské zdravotní, a také proto jsem 
tento post přijal.

Jaká je vaše vize v novém uspořádání vede-
ní Krajské zdravotní, a. s.?
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva: 
Krajská zdravotní bude i nadále usilovat 
o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní 
zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého 
kraje. Chtěli bychom i nadále plnit vize, 
které si vedení společnosti pro příští roky 
stanovilo. Dále budeme investovat s dů-
sledným využíváním dotačních titulů a s fi-
nanční investiční podporou od Ústeckého 
kraje jako jediného akcionáře, který tímto 
umožňuje naplňovat dlouhodobou stra-
tegii postupné obnovy nemocnic a jejich 
přístrojového vybavení. V rámci hospodář-
ské činnosti chceme nadále držet pozitivní 
trend hospodaření, investovat do areálů 
nemocnic, oprav budov, ale také do obno-
vy a modernizace přístrojového vybavení. 
V oblasti personální budeme pokračovat 
v úsilí o stabilizaci zdravotnického perso-
nálu našich pěti nemocnic, hlavně v lékař-
ských a sesterských profesích.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel: V perso-
nální oblasti budeme i v dalších letech vy-
užívat úspěšný stipendijní program Nadač-
ního fondu Krajské zdravotní, díky němuž 
v uplynulých letech do krajských nemocnic 

Redakce Infolistů v následujících vydáních přinese rozhovory s novým vedením Nemocnice Most, o. z.
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V prostorách konferenčního sálu Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem uspořádala ve stře-
du 17. května 2017 Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
již sedmý ročník výroční vědecké konference, spojené s předáním ocenění za nejlepší výsledky 
v oblasti vědy a výzkumu za rok 2016 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad léka-
řů a zdravotních sester. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák.

Výroční vědecká konference ústecké Masarykovy nemocnice Masarykova nemocnice

grantovou soutěž, která nemá mimo fakultní 
nemocnice obdoby. Věřím, že podpora při-
nese své výsledky za rok na příští Výroční 
vědecké konferenci ústecké Masarykovy ne-
mocnice. Děkuji všem zaměstnancům, kteří se 
do vědecké výzkumné a pedagogické činnosti 
zapojili,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdra-
votní péče ústecké Masarykovy nemocnice, 
který výroční vědeckou konferencí provázel. 
První byla oceněna kategorie „Vědecké a od-
borné aktivity oddělení“. Na první pozici se 
umístila Neurochirurgická klinika v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., dále Klinika anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny v Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., a Kardiologická klinika 
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z. Ceny vítězům 
předali Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva KZ, a. s., a prof. MUDr. Martin Sameš, 
CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdra-
votní, a. s., který se podílel na předávání cen 
ve všech následujících kategoriích.
V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy 
získali: MUDr. Petr Vachata, Ph.D., z neurochi-
rurgické kliniky, MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., 
přednostka oční kliniky, MUDr. Klára Müllerová 

a MUDr. Martina Švecová z gynekologicko-po-
rodnické kliniky, prof. MUDr. Pavel Červinka, 
Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta kardiologické 
kliniky, MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D., rovněž 
z kardiologické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, 
Ph.D. z kliniky úrazové chirurgie a MUDr. Petra 
Meluzinová z téže kliniky. Cenu oceněným lé-
kařům předal náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje RSDr. Stanislav Rybák. 
Další oceněnou kategorií byla „Příkladná 
reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra Fialy, 
generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., 
získali: MUDr. Jarmila Fišerová, primářka od-
dělení funkčního vyšetřování, MUDr. Michal 
Tichý, Ph.D., MPH a MUDr. Monika Černá 
z gastroenterologického oddělení, Iva Koliho-
vá a Jana Zajanová z oddělení hlavní sestry, 
MUDr. Ivan Humhej a Bc. Petra Abrahamo-
vá z oddělení centrálních operačních sálů 
a sterilizace.
Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, 
články, mezinárodní přednášková činnost“ 
si ocenění odnesli: Mgr. Dana Vaculíková 
z oddělení hlavní sestry – oddělení hygie-
ny, doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., před-
nosta gynekologicko-porodnické kliniky, 
RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., vedoucí 

bio medicínského centra, Mgr. Vlasta Čejno-
vá z oddělení lékařské genetiky, MUDr. Jiří 
Masopust, primář transfuzního oddělení 
a MUDr. Daniel Adámek z radiodiagnostické-
ho oddělení. Cenu předali MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., a prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské 
zdravotní, a. s.
Poslední kategorie, ve které se udílely ceny 
při příležitosti Vědecké konference Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla 
název Sesterské prezentace. Ocenění získaly 
Natálie Šubecová a Iva Rejtharová z oddělení 
centrálních operačních sálů a sterilizace, Lu-
cie Lippertová a Renata Janstová z neurochi-
rurgické kliniky, Pavlína Cibulková z dětské 
chirurgie, Markéta Vokounová z kardiologické 
kliniky a Petra Sotnerová z kliniky úrazové chi-
rurgie. Cenu předaly Mgr. Markéta Svobodová, 
hlavní sestra MNUL, a primátorka statutárního 
města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová. 
Výroční vědecká konference Krajské zdravot-
ní, a. s., se uskuteční v září 2017, kdy si také 
připomeneme 10. výročí vzniku společnosti.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Ceny v kategorii Vědecké a odborné aktivity oddělení 
předal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák (uprostřed)

Z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské 
zdravotní, a. s., (vpravo) ceny přebrali nejlepší v kategorii 
Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem

Primátorka města Ústí nad Labem 
Ing. Věra Nechybová předávala ceny 
oceněným v kategorii Sesterské 
prezentace

Za Republiková prvenství ceny předal náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
RSDr. Stanislav Rybák (vpravo)

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., 
(vpravo) všechna ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 
2016 spolupředával. MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (uprostřed) celou konferenci moderoval 
a předal ceny v kategorii Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost.

„Kvituji, že se stále zvyšuje počet zdravotní-
ků, kteří se zapojují do vědecké a publikační 
činnosti v ústecké Masarykově nemocnici. Co 
mě hlavně těší, je počet prvenství ve vědecké 
a výzkumné činnosti v rámci České republiky, 
jež v některých případech sahají až za hranice 
naší země. Tato dobrá reprezentace zásad-
ně pozitivně mění pohled nejen na ústeckou 

Masarykovu nemocnici, ale také na celou Kraj-
skou zdravotní,“ řekl náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
K Výroční vědecké konferenci Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří No-
vák uvedl: „Oceňuji rozsah a úroveň vědecké 
a publikační činnosti v ústecké Masarykově 

nemocnici. Velmi oceňuji, že zkušení lékaři 
dlouhodobě pomáhají mladým kolegům i ko-
legyním k jejich zapojení do oblasti vědy a vý-
zkumu ve zdravotnictví. Současně je velmi po-
zitivní i zapojení zdravotních sester a dalších 
odborníků do této činnosti.“
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdra-
votní, a. s., doplnil, že vedle nejvýznamnější 
ústecké Masarykovy nemocnice má svou vě-
deckou činnost Krajská zdravotní, a. s., také 
v ostatních nemocnicích – v Děčíně, Teplicích, 
Mostě a Chomutově. „Jsem přesvědčen, že 
výsledky v oblasti vědy a výzkumu pomohou 
tvůrcům v jejich další praktické odborné čin-
nosti a zároveň pomohou přilákat do celé 
Krajské zdravotní další nové zdravotníky. 
Na vlastní oči se přesvědčí, že vzdělávání, vě-
decká a výzkumná činnost na vysoké úrovni 
probíhá i mimo fakultní nemocnice,“ dodal 
Ing. Petr Fiala.
Ceny oceněným lékařům a sestrám předáva-
li RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje, Ing. Jiří Novák, předse-
da představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, 
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vě-
decké rady Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Mar-
kéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., a primátorka 
statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věra 
Nechybová.
„Děkuji za podporu vědecké a výzkumné 
činnosti Ústeckému kraji, představenstvu 
a vedení Krajské zdravotní. Finanční podpo-
ra v řádu 6 milionů Kč a v krátké době dal-
ších 3 milionů Kč umožnila vypsat vnitřní 

V nadcházejících vydáních Infolistů vám blíže představíme jednotlivá ocenění v kategorii Republiková prvenství.
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Následná intenzivní péče (NIP) je péče 
o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci 
stavu, ale jsou dosud závislí na podpo-
ře základních životních funkcí, typicky 
na umělé plicní ventilaci (UPV). Posláním 
pracoviště NIP je bezpečné a v závis-
losti na stavu pacienta rychlé odpojení 
od UPV, optimalizace zdravotního sta-
vu a překlad na DIOP nebo propuštění 
do následné ošetřovatelské či domácí 
péče.

Primářkou na Oddělení NIP a DIOP Ne-
mocnice Most, o. z., je MUDr. Lucia 
Prusíková, do té doby lékařka Kliniky 
anesteziologie, perioperační a intenziv-
ní medicíny (KAPIM) v Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., která účastníkům akce 
předvedla krátkou prezentaci nového od-
dělení. Vrchní sestrou oddělení je Kateři-
na Toronicová.

Krajská zdravotní zahájila provoz nového oddělení NIP a DIOP 

Z celkové částky 27,63 milionu korun 
včetně DPH se Ústecký kraj podílel 26 mi-
liony Kč. Děkujeme i zhotoviteli, kterým 
byla Stavební a obchodní společnost 
Most spol. s r.o. Rekonstrukce ve dvou 
podlažích byla prováděna na ploše vět-
ší než 1 000 m2. Cena z veřejné zakázky 
byla 16 782 862 Kč včetně DPH,“ přiblížil 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.
„Poděkování patří všem, kteří se na vzni-
ku oddělení podíleli. Získáváme velice 
potřebná lůžka, protože dosud jich bylo 
v kraji pouze 10 v Lounech a Ústecký kraj 
jich měl ze všech krajů v České republi-
ce na počet obyvatel nejméně. Oddělení 
je velice potřebné, a tak bych chtěl ještě 
jednou poděkovat Krajské zdravotní, že 
se do této akce dala. Týmu paní primářky 
a dalším lidem, kteří se budou na chodu 
oddělení podílet, přeji mnoho úspěšně 
léčených pacientů,“ řekl náměstek hejt-
mana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav 
Rybák.
„Rád bych poděkoval řediteli zdravotní 
péče, jak tomu, který po 10 letech skončil 
ve funkci a pokračuje s námi jako primář, 
což je MUDr. Luděk Hyka, tak novému 

STĚŽEJNÍ VYBAVENÍ NIP A DIOP
NIP disponuje 12 lůžky pro 12 ventilovaných, trvale monitorovaných pacientů, 
kteří budou na parenterální výživě v kombinaci s enterální výživou, a to pomocí 
infuzních a enterálních pump. Lůžka Multicare umožňují maximální komfort 
jak pro pacienta, tak i pro personál. Manipulace s nimi není složitá, všechna 
lůžka jsou s váhou, možností laterálních náklonů a v případě potřeby z nich 
lze vytvořit křeslo. Hygiena pacienta, pokud to jeho stav umožní, se provede 
na koupacím lůžku v koupelně, kde bude možnost pomocí kyslíkové tlakové 
láhve aplikovat inhalaci kyslíku, samozřejmě za dodržení všech bezpečnost-
ních zásad. Nebude-li možno, z jakéhokoli důvodu, pacienta transportovat 
do koupelny, veškerá toaleta se uskuteční na lůžku pacienta. Každé lůžko je 
vybaveno odsávačkou, toulcem s odsávacími katétry, ambu vakem (ruční dý-
chací přístroj) inhalací O2.
Ve službě na jeden pokoj připadají 2 sestry a 1 ošetřovatelka, 1 sanitář na dva 
pokoje.
DIOP má 15 lůžek (monitorovaných zatím 5, do budoucna všech 15) a jeden 
záložní ventilátor. Všechny pokoje mají lůžka Eleganza, rovněž s možností late-
rálních náklonů, váhy. Všechna lůžka mají odsávačky, toulce s odsávacími ka-
tétry a inhalace O2. Ošetřovatelská péče o pacienty bude stejná jako o pacienty 
na NIP. Ve službě budou 2 sestry, 2 ošetřovatelky a 1 sanitář. 
Na obou částech oddělení budou mít sestry na pomoc k práci pracovní vozíky 
se základním vybavením pro léčbu lékovou, infuzní atd. a dále vozíky převa-
zové, instrumentační. Obě části oddělení jsou plně klimatizované, mají skla-
dové prostory a prostory pro lékárnu. Jak NIP, tak DIOP budou mít pro pacienty 
k dispozici dva televizory na pojízdném stojanu, aby bylo možné přejíždět 
od pacienta k pacientovi. 

Pracoviště NIP disponuje 12 lůžky. Pacienti na nich budou napojeni na plicní 
ventilaci a trvale monitorováni.

Centrála NIPLůžko NIP

Primářka MUDr. Lucia Prusíková představuje přístrojové vybavení lůžka

Zleva senátorka MUDr. Alena Dernerová, primářka MUDr. Lucia Prusíková 
a místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 
Ing. Ivana Břeňková

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská 
péče (DIOP) je péče o pacienty s po-
ruchou vědomí ve stabilizovaném sta-
vu, kteří již nejsou závislí na podpoře 
základních životních funkcí. Posláním 
pracoviště DIOP je zabezpečení inten-
zivní ošetřovatelské péče dlouhodobého 
charakteru, která kromě jiného zahrnuje 
dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dý-
chací cesty (pravidelná toaleta dýchacích 
cest, oxygenoterapie, odsávání, nebuli-
zace a péče o tracheostomii) a intenzivní 
rehabilitaci.

První pacienty bude postupně přijímat 
mostecké oddělení NIP a DIOP, umístěné 
ve 3. a 4. podlaží budovy A, po zacviče-
ní a doplnění odborného zdravotnické-
ho personálu v průběhu následujících 
měsíců.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

pokračování ze str. 3 řediteli MUDr. Petru Najmanovi. Z mé 
strany patří rovněž poděkování akcionáři 
a představenstvu, ale i zastupitelstvu Ús-
teckého kraje, které ve své Strategii pod-
pory zdraví nasměrovalo Krajskou zdra-
votní, aby otevřela toto oddělení,“ uvedl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.

Nemocnice Most
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Rekonstrukce pavilonu si vyžádala přestěhování lůžek

Nemocnice Děčín
OD 29. 5. 2017 JSOU 
OŠETŘOVATELSKÁ LŮŽKA 
PŘESTĚHOVÁNA  
DO BUDOVY E

GRATULUJEME
Významné životní jubileum oslavila 11. května 2017  
MUDr. Anna Briestenská.

V děčínské nemocnici začala pracovat na pozici lékařky chirurgického oddělení, 
které vedla i v pozici primářky. Působila rovněž na pozici ředitelky zdravotní 
péče Nemocnice Děčín, o. z., a nyní vykonává post primářky Oddělení centrální 
sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Její spolupracovníci jí přejí do dalších let hodně zdraví a životní pohody.

 « Na snímku zleva hlavní sestra děčínské nemocnice Mgr. Danuše Tomášková, 
oslavenkyně MUDr. Anna Briestenská, primář děčínského chirurgického 
oddělení a zástupce ředitele zdravotní péče MUDr. Jan Rejholec

redakce Infolistů

Aromaterapie na porodním sále

Nemocnice Děčín
Děčínská porodnice hodlá nabídnout rodičkám všechny možné a dostupné prostředky, které tlumí bolest u porodu, jako jsou například 
účinky teplé vody, aromaterapie, Entonox či epidurální analgezie. To ale není vše. Zdravotnímu personálu se podařilo zorganizovat 
kurz aromaterapie pro porodní asistentky, který vedla certifikovaná aromaterapeutka paní Ludmila Kotalíková. Kurz proběhl 10. května 
ve velmi příjemném prostředí klubu Rákosníček v Děčíně a měl nejenom teoretickou, ale i praktickou část.

Aromaterapie je léčba prostřednictvím vůní a jejím cílem je u porodu har-
monizovat psychiku rodičky, podpořit ji, dodat jí energii při protrahovaných 
porodech či podpořit děložní kontrakce. Dozvěděly jsme se o metodách zís-
kávání éterických olejů, jejich dávkování a možnostech použití, ale probraly 
jsme samozřejmě i nežádoucí účinky či možné alergické reakce. Přivoněly 
jsme ke všem aroma olejíčkům vhodným k použití pro rodící ženu, jako na-
příklad bazalka, cedr, geránium, hřebíček, levandule a mnoho dalších. Prak-
ticky jsme si připravily směsi vhodné pro různé typy rodiček a následovala 
ukázka masáží třeba i na ploskách nohou či rukou. Pro maminky, které chtějí 
přirozený porod, je aromaterapie určitě milým pomocníkem.
Používáme kvalitní bylinné olejíčky vyráběné v BIO kvalitě. Dodavatel garan-
tuje, že bylinky jsou pěstované a sbírané v čistém prostředí Národního par-
ku České Švýcarsko. Věříme, že používání aromaterapie může pomoci našim 
rodičkám lépe snášet porodní bolesti a zpříjemnit jim první dny na oddělení 
šestinedělí.

Klára Pravdová, vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.Kurz aromaterapie

Interní pavilon děčínské nemocnicePavilon E má nová okna

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., z pavilonu I, největšího v areálu, dočas-
ně přestěhovala ošetřovatelská lůžka. Důvodem bylo zahájení celkové rekonstrukce bu-
dovy interních oborů. Práce se budou týkat jejího zateplení, výměny dveří a oken včetně 
dílčích úprav, spojených mimo jiné také s plánovanou přístavbou objektu pro instalaci 
magnetické rezonance a umístění nového vestibulu. 

Od 29. května 2017 se ošetřovatelská 
lůžka z budovy I (5. podlaží) nacházejí 
v budově E (1. podlaží – původně chirur-
gie B) a budou zde po celou dobu revita-
lizace. Předpokládaná doba prací je sedm 
měsíců. Na dobu zhruba dvou týdnů se 1. 
června 2017 přestěhovala lůžka oddělení 
rehabilitace z 6. podlaží na podlaží páté. 
Ke konci měsíce dubna skončila první 
etapa výměny oken na pavilonu E. Zakáz-
ku získala dodavatelská firma ve veřejné 
soutěži za 1 984 400 Kč včetně DPH. Prá-
ce skončily zhruba o dva týdny dříve proti 
předpokládanému termínu.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

4. Děčínské chirurgické dny

Nemocnice Děčín
Miniinvazivní chirurgie, traumatologie, varia, sesterská sekce a videosekce byly odbornými tématy konference IV. Děčínské chirurgické dny. 
Dvoudenní setkání, které uspořádalo Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., v prostorách zámku Děčín, se 
uskutečnilo 5. a 6. června 2017. Záštitu nad akcí, jejímž odborným garantem byl primář děčínského chirurgického oddělení MUDr. Jan Rejho-
lec, převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátorka města Děčín Mgr. Marie Blažková a předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Ústecký kraj si je vědom, že pokrok lékařství jde mílovými kroky 
a v té souvislosti je potřeba věnovat pozornost i významné finanční 
prostředky na vzdělávání lékařů, sester i dalšího zdravotnického per-
sonálu. Proto i takové akce jako je děčínská odborná konference Ús-
tecký kraj podporuje. Jsem také rád, že pořadatelem celé řady značně 
navštěvovaných akcí, i odborníky ze zahraničí, je Krajská zdravotní, 
jejímž akcionářem je právě Ústecký kraj,“ řekl náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, který na konferenci zastoupil 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka.
Primátorka Mgr. Marie Blažková účastníky konference přivítala na dě-
čínském zámku, který je majetkem statutárního města Děčín. „Jde o již 
tradiční akci, na které se můžete seznámit a pohovořit o odborných 
tématech, a věřím, že pomůže v práci vám všem,“ popřála děčínská 
primátorka lékařům a sestrám, kteří přijeli na odborné setkání, jež se 
v Děčíně koná jednou za dva roky.
„Velmi si vážím vaší práce a uvědomuji si, že svou každodenní prací 
posouváte úroveň chirurgie dál. Dovolte mi, abych vám za to podě-
koval a vaším prostřednictvím i vašim spolupracovníkům, a povzbudil 

vás do další práce,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. „Jsme si vědomi toho, že současné operační 
sály ve všech krajských nemocnicích, tedy i v děčínské, je potřeba revi-
dovat. Plánujeme zde vybudovat nové operační sály včetně urgentního 
příjmu s náklady asi 320 milionů korun,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, kte-
rý také poděkoval za práci a poblahopřál k úspěchům na poli robotické 
chirurgie primáři MUDr. Janu Rejholcovi, který se specializuje na níz-
kou resekci rekta a resekci sigmatu.
„Jsem rád, že jsou tady i lékaři z nemocnic mimo Krajskou zdravot-
ní, z pražských fakultních nemocnic i ze Slovenska, a jsem také rád, 
že existuje určité sepětí Krajské zdravotní vyjádřené v tom, že kromě 
děčínských pořadatelů v čele s panem primářem Rejholcem konferen-
ci předsedají chirurgové z ústecké, teplické a mostecké nemocnice 
a jsou zde i z chomutovské nemocnice,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Velké poděkování patří statutárnímu 
městu Děčín v čele s paní primátorkou za poskytnutí krásných repre-
zentativních prostor zámku,“ zdůraznil generální ředitel.
„Na dvoudenním setkání jsme přivítali 150 přihlášených účastníků. 
Letošní Děčínské chirurgické dny vysoce odborným programem navá-
zaly na tři předchozí ročníky. Děkuji všem, kteří se na pořadatelství tak 
velké akce podíleli,“ řekl MUDr. Jan Rejholec.
Během konání konference měli její účastníci možnost seznámit se 
a vyzkoušet si práci s nejmodernějším chirurgickým systémem da Vin-
ci Xi pro roboticky asistované operace z Centra robotické chirurgie při 
Klinice urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Děčínské chirurgické dny proběhly tradičně v prostorách 
děčínského zámku

Statutární  
město Děčín 
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ze svých utkání hráli pro chomutovskou ne-
mocnici ve speciálních dresech, které byly 
následně vydraženy a výtěžek pomohl k za-
koupení části vybavení mamodiagnostického 
centra,“ dodal Ing. Petr Fiala.

MUDr. Dagmar Kollertová, primářka Radiodia-
gnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z., doplnila, že 
mamodiagnostické centrum je určeno ze-
jména pacientkám z jihozápadního regionu 
Ústeckého kraje a přilehlé oblasti. „V sou-
časné době v našem centru evidujeme okolo 
pětatřiceti tisíc pacientek, které chodí opa-
kovaně na vyšetření, kterých jsme v loňském 
roce provedli zhruba čtrnáct tisíc. Rozšířením 
chomutovského mamodiagnostického centra 
očekáváme v průběhu jednoho roku nárůst 
až na dvacet tisíc vyšetření,“ řekla závěrem 
MUDr. Dagmar Kollertová.

Čekání na vyšetření z pohledu zdravotníka

Nemocnice Chomutov
Nejmodernější mamodiagnostické centrum

Nemocnice Chomutov

Více  se  dočtete  na  www.kzcr.eu  nebo  na  facebookové  stránce  Krajské  zdravotní,  a.  s.  V  příštím  čísle  přineseme  další  článek  věnovaný 
chomutovskému mamodiagnostickému centru.

Primářka MUDr. Dagmar Kollertová 
představuje nový moderní mamograf

Nový vchod do mamodiagnostického 
centra

Slavnostní prezentace chomutovského mamodiagnostického centra

Krajská zdravotní, a. s., představila v pátek 9. června 2017 v chomutovské nemocnici činnost 
nejnovějšího a nejmodernějšího mamodiagnostického centra v Ústeckém kraji, které vzniklo 
po rekonstrukci a rozšíření prostor při Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z. Chomutovské mamodiagnostické centrum registruje ročně již 
čtrnáct tisíc mamografických vyšetření. Během dvanácti let počet vyšetření vzrostl na téměř 
šestinásobek. 

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., uvedl, že stavební 
úpravy mamodiagnostického centra a ná-
kup mamografu vyšly Krajskou zdravotní 
na 12,05 milionu Kč, z čehož 3,1 milionu Kč 
z této částky pokryly vlastní zdroje. „Ústecký 
kraj stavební úpravy podpořil 6 miliony Kč, 
na pořízení mamografu v hodnotě 3,69 milio-
nu Kč získala Krajská zdravotní dotaci ze stát-
ního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví 
České republiky, která činila 2,95 milionu Kč. 
Dalších 400 tisíc Kč za vybavení zaplatila Kraj-
ská zdravotní. Všechny uvedené částky jsou 
včetně DPH,“ řekl Ing. Jiří Novák.

Na slavnostní otevření Mamodiagnostického 
centra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z., zavítal náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. „Jmé-
nem jediného akcionáře Krajské zdravotní, 
kterým je Ústecký kraj, si dovolím poděkovat 
celému vedení společnosti, zejména chomu-
tovské nemocnice, za zřízení tohoto pracoviš-
tě. Stále se hovoří o nárůstu žen, které se ne-
chávají vyšetřit v těchto mamodiagnostických 
centrech, proto se i do budoucna předpoklá-
dá díky osvětě a prevenci nárůst vyšetření 
prsu. Chomutovskému mamodiagnostické-
mu centru přeji co nejlepší výsledky v oblasti 
medicíny a spoustu spokojených pacientek,“ 
řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
RSDr. Stanislav Rybák.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdra-
votní, a. s., poděkoval všem, kteří se zasa-
dili o uvedení mamodiagnostického centra 
do provozu. „Poděkování za investiční pod-
poru si opakovaně zaslouží jediný akcionář 
Krajské zdravotní, kterým je Ústecký kraj, 
jež dlouhodobě naši společnost podporu-
je při řadě dalších investičních aktivit. Jsem 
přesvědčen, že uvedením do provozu dvou 
mamografů na zdejším pracovišti se zvýší 
nejen počet vyšetřených, ale i spokojených 
pacientek, které ocení zejména nové zrekon-
struované prostory. Poděkování také patří 
chomutovským hokejistům, kteří při jednom 

Člověk se denně potýká s přiměřeně náročnými problémy a v případě nepříjemných udá-
lostí dokáže svou vrozenou agresivitu zvládnout. Nicméně různí lidé reagují na nepříjemné 
situace různě, největší rozdíl se pak projeví v případě nadměrné zátěže (stresové situace). 
Vývojově počáteční reakce na zátěž jsou útok nebo útěk, popřípadě znehybnění. Formou 
útoku je pak právě agresivita, hostilita, agrese, negativismus, introverze, egocentrismus…

Agrese je chování, které vědomě a se zá-
měrem (úmyslně) ubližuje, násilně omezuje 
svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. 
Rozeznáváme více typů agrese – z hlediska 
formy (myšlenková, verbální, fyzická), z hle-
diska povahy a kontextu příčin (afektivní, 
instrumentální), z hlediska zaměření (proti 
osobám, věcem), nebo na jiný objekt, než 
který byl spouštěčem. Šikanování, tyrani-
zování a obtěžování (bullying, mobbing, 
harassment) jsou relativně nové typy agre-
se, typickým znakem je nerovnost v síle ty-
ranizátora a oběti. Agresivitu klasifikujeme 
jako vnitřní pohotovost jednat útočně. Je to 
sklon k útočnému jednání, které se trans-
formuje do různých podob. Agresivita je 
způsob reakce na podkladě strachu, přání 
(frustrace, žádosti), heredity (dědičnosti), 
opuštění nebo tyranie. Předejít konfliktům 
znamená vyznat se v povahách lidí, poro-
zumět psychickým mechanismům jejich 
chování, osvojit si některé vhodné komuni-
kační strategie a na základě toho pak s jiný-
mi lidmi jednat. Zvládání krizových situací 
patří k profesionálním dovednostem, je také 
prevencí osobních frustrací a zklamání, kte-
ré ve svých důsledcích vedou k syndromu 
vyhoření.

Říká se, že agresivním lidem se nemá od-
porovat. Pokud zachováme klid, budeme 
se chovat dostatečně asertivně, agresor se 
zklidní a my sklidíme úspěch a obdiv okolí. 
Proč to říkám? 
Představte si čekárnu u lékaře. Je kolem de-
váté hodiny ranní, část pacientů už absolvo-
vala například odběr krve a čeká na výsle-
dek vyšetření, většina má celou vyšetřovací 
proceduru před sebou. Na dvanácti čtvereč-
ních metrech spolu tráví několik hodin odha-
dem asi dvacet lidí. Bundy a kabáty odložili 
na věšák, ale své emoce nikoli. Jejich potíže 
a onemocnění jsou v různých fázích a tomu 
odpovídá i jejich psychický stav. Někdo je 
více, někdo méně vyrovnaný. Někdo má ro-
dinu, která ho má ráda, jiný ji nemá. Čekár-
na u lékaře představuje specifický fenomén. 
Za lékařem chodí lidé se svým onemocně-
ním, které je zároveň somatické i psychické. 
Nicméně: „Není na světě člověk ten, co by 
se zavděčil lidem všem.“, říkala již babička 
Boženy Němcové. Ani nejkvalitnější pro-
fesionální přístup nezajišťuje, že odpověď 
z druhé strany bude stejně vstřícná. I v běž-
ném životě se setkáváme často s lidmi, s ni-
miž bychom se raději nesetkali. Nemocí se 
může jejich sociální handicap ještě umocnit. 

Nejméně oblíbenou sortou problémových 
pacientů jsou agresivní pacienti, kteří nás 
atakují v rovině mezilidské i profesionální. 
Nečekáme, že nám bude každý pacient bla-
hořečit, stejně tak ale nečekáme, že po nás 
agresivně „vyjede“. Většinou totiž agrese 
nebývá záměrně zacílena vůči naší osobě, 
nejčastěji je to vzteklá reakce na zlý osud. 
Ten však není po ruce, zatímco sestra ano. 
Není vyloučeno, že pacient se domnívá, že 
reaguje přiměřeně, protože má oprávněný 
pocit, že s ním bylo jednáno nespravedlivě 
a nyní někde poslední kapkou přetekl pohár 
jeho trpělivosti. Nejúčinnějším způsobem, 
jak zklidnit rozjitřenou atmosféru, je klidné 
a slušné vystupování. Obecně se osvědčilo 
jednat s agresivním pacientem stejně, jako 
bychom jednali se slušným člověkem, ne-
zvyšujeme hlas, nekáráme ho. Nejsilnější 
zbraní je úsměv, byť jen hraný. Jsou vědecky 
dokázané jeho léčebné účinky na tělo i duši. 
Humor pomáhá překonávat nejrůznější pro-
blémy každodenního života. Jedno přísloví 
říká: „Nikdo není tak chudý, aby nemohl po-
darovat své okolí úsměvem, a nikdo není tak 
bohatý, aby ho úsměv neobohatil“.
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Bc. Jana Kubištová  
Oddělení hlavní sestry  

Nemocnice Chomutov, o. z.

Kromě moderní snímkovny a druhého mo-
derního mamografu chomutovské mamodia-
gnostické centrum získalo velké prostory pro 
přestěhované archivy.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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ZÁKAZ KOUŘENÍ V PROSTORÁCH KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Pravidla dodržování zákazu kouření má společnost Krajská zdravotní, a. s., definována ve vnitřní směr-
nici. Zaměstnanec Krajské zdravotní, a. s., je povinen dodržovat zákaz kouření na pracovištích a v jiných 
prostorách Krajské zdravotní, výjimku tvoří pouze vyhrazená místa označená nápisem „Prostor vyhrazený 
pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem. Za dodržování zákazu kouření u zaměstnanců odpovídá 
jejich přímý nadřízený. Při porušení tohoto zákazu postupuje vedoucí zaměstnanec v souladu s předpi-

sy upravujícími pracovně právní vztahy v Krajské zdravotní a v souladu s platnou legislativou. Zaměstnanec odpovídá 
za škodu, kterou způsobil porušením tohoto zákazu kouření na pracovištích a v jiných prostorách Krajské zdravotní, kromě 
vyhrazených míst. Přitom se hradí skutečná škoda, byla-li způsobena v souvislosti s porušením tohoto zákazu (například 
způsobený požár). Výše uvedená povinnost není pro zaměstnance novinkou, tj. platila i před nabytím účinnosti tzv. proti-
kuřáckého zákona.
Pravidla dodržování zákazu pro třetí osoby včetně pacientů jsou nastavena tak, že prostory, ve kterých je kouření zakázáno, 
jsou opatřeny zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“ a zjevně viditelným textem informujícím o zákazu 
používání elektronických cigaret. Při porušování zákazu kouření nebo zákazu používání elektronické cigarety bude do-
tčená osoba vyzvána, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Nebude-li výzva respektována, bude 
požádána o poskytnutí pomoci Policie ČR, případně městská policie.

redakce Infolistů

Návštěva zástupců čínské provincie Anhui
Krajská zdravotní, a. s.

Představitelé partnerské provincie Anhui z Čínské lidové re-
publiky v rámci dvoudenní návštěvy Ústeckého kraje zavítali 
22. května do Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z. Pro čínské manažery a politiky 
byla připravena v prostorách vědecké knihovny Vzdělávací-
ho institutu Krajské zdravotní, a. s., (VIKZ) prezentace nej-
významnější nemocnice největšího poskytovatele zdravotní 

péče v Ústeckém kraji, poté si šestičlenná čínská delegace prohlédla výstavu o Kraj-
ské zdravotní, a. s., v atriu a na závěr také heliport Masarykovy nemocnice na střeše 
pavilonu B. 

„Jsem rád, že můžeme našim hostům 
představit největší a nejvýznamnější 
zdravotnické zařízení v Ústeckém kra-
ji, protože partnerství Ústeckého kraje 
s provincií Anhui chceme nadále pro-
hlubovat i v oblasti zdravotnictví. V Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad Labem 
pracují lékařští specialisté mimo jiné 

na osmi klinikách, z nichž řada je díky 
svým úspěchům a prvenstvím v rámci 
České republiky známá i v zahraničí. Ať 
už jde o neurochirurgickou, kardiologic-
kou nebo oční kliniku a samozřejmě kli-
niku urologie a robotické chirurgie, jejíž 
Centrum robotické chirurgie je v Česku 
ojedinělým školicím střediskem pro 

operatéry ze střední a východní Evropy. 
Ke klinikám lze bezesporu přičíst i vy-
nikající práci dalších specializovaných 
center. Odborníci Krajské zdravotní se 
významně podílejí i na vzdělávání léka-
řů, sester i dalších profesí. O tom svědčí 
mnoho významných akcí, které se setká-
vají s velkým zájmem, a mnoho z nich je 
pořádáno i s mezinárodní účastí. Je však 
třeba zdůraznit, že ústecká nemocnice je 
součástí celku Krajská zdravotní, a. s., 
která má další zdravotnická zařízení 
v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově, 
a Ústecký kraj se snaží z pozice jediného 
akcionáře vytvářet podmínky pro konti-
nuální a cílenou modernizaci přístrojo-
vého vybavení a rekonstrukci pavilonů 
všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s.,“ 
zdůraznil náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje RSDr. Stanislav Rybák, který čínské 
hosty při jejich návštěvě ústecké Masary-
kovy nemocnice doprovázel.
Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem 
v prezentaci hostům přiblížil Bc. Martin 
Černý, MSc., vedoucí Střediska lékařské 
knihovny VIKZ. 
První kontakt vedení Ústeckého kraje 
s provincií Anhui byl navázán již v roce 
2007. V Deklaraci o navázání přátelské-
ho vztahu z června 2010 byla dohodnuta 
spolupráce v oblasti ekonomiky, obcho-
du, vědy a techniky, kultury, vzdělávání, 
sportu a zdraví.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Prohlídka heliportu

Den otevřených dveří přilákal na oční oddělení desítky návštěvníků

Nemocnice Teplice
Desítky pacientů zavítaly v rámci Dne otevřených dveří ve čtvrtek 25. 
května na Oční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Tepli-
ce, o. z., aby si prohlédly prostory zdravotnického pracoviště a poho-
vořily se zdravotníky o očních vadách, nechaly si změřit zrak nebo nit-
rooční tlak a zhlédly obrazové záznamy ze zajímavých očních operací.

Návštěvnice Lenka Vaněčková uvedla, že se o akci do-
zvěděla z firemního časopisu Krajské zdravotní, a. s., 
Infolisty, který si přečetla při čekání na vyšetření v tep-
lické nemocnici. „Mám oční vadu, se kterou pravidel-
ně docházím ke svému očnímu lékaři. I když už jsem 
v minulosti na teplickém oddělení byla, chtěla jsem se 
podívat, jak to zde v současné době vypadá, jaká vy-
šetření a zákroky nabízí,“ řekla Lenka Vaněčková.
Den otevřených dveří byl určen jak laické veřejnos-
ti, tak zdravotníkům, jež zhlédli přednášku primáře 
MUDr. Aleše Čecha na téma Kataraktová chirurgie 
a také přednášku Bc. Karla Mikoláše věnovanou nitro-
očním čočkám a jejich přehledu.
„Jednalo se o první akci tohoto typu v historii teplic-
kého očního oddělení. Chtěli jsme ukázat veřejnosti, 
že jsme moderní pracoviště a že si svých pacientů 
vážíme. Jsem si vědom, že čekací doba na oční vyšet-
ření je dlouhá, proto jsme si v rámci akce rezervovali 
mimořádné termíny, na které se příchozí mohli objed-
nat. Byl jsem mile překvapen, jak velký byl zájem o sle-
dování videí z očních operací,“ zhodnotil akci primář 
MUDr. Aleš Čech.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Nový perimetr a management glaukomu

Nemocnice Teplice
Oční oddělení teplické nemocnice disponuje novým počítačovým perimetrem Humphrey firmy Zeiss. Přístroj splňuje nejnároč-
nější požadavky kladené na včasnou detekci zeleného zákalu (glaukomu), ale své využití má též v oboru neurooftalmologie. 
Perimetr je vybaven speciálními programy, které urychlují testování a snižují dobu vyšetření až o 60 %. 

Jako zatím jediní v Ústeckém kraji máme zároveň k dispo-
zici nový databázový a analytický systém FORUM – Glau-
coma Workplace. Jedná se o unikátní program pro pokro-
čilý management glaukomu, který umožňuje dlouhodobé 
sledování průběhu glaukomového onemocnění v čase 
a umožňuje propojení výsledků vyšetření na perimetru 
a nálezů z optické koherentní tomografie (OCT), případně 
též barevné fotografie papily zrakového nervu. 
Systém kvantifikuje anatomické a funkční změny na sít-
nici a progresi změn zorného pole pacienta. Výsledkem 
mohou být tzv. kombinované reporty s přehledným zobra-
zením zachycených změn. Systém FORUM výrazně usnad-
ňuje, zkvalitňuje a zrychluje hodnocení nálezů u pacientů 
s glaukomem a je velkým přínosem v diagnostice a léčbě 
zeleného zákalu.

prim. MUDr. Aleš Čech 
Oční oddělení, Nemocnice Teplice, o. z.

Vyšetření zraku návštěvnice akce Den otevřených dveří 
na teplickém očním oddělení

Znázornění výsledku vyšetření
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Laparoskopická nefrektomie z pohledu perioperační sestry Nemocnice Most

O ledvinách je v odborné literatuře na-
psáno mnoho. Anatomie ledvin je velice 
rozsáhlá, funkce a kompenzační mecha-
nizmy jsou pro naše tělo velmi významné. 
V tomto článku se chci ale zaměřit hlavně 
na práci perioperačních sester, které po-
máhají v práci lékařům, dbají na bezpečí 
pacienta v průběhu operace a zajišťují 
chod operačního sálu.

1. TROCHA ANATOMIE
Ledviny jsou párový orgán uložený v be-
derní krajině. Pravá ledvina je uložena asi 
o polovinu obratle níže než levá. Ledviny 
jsou odděleny od břišní dutiny pobřiš-
nicí (retroperitoneálně), mají fazolovitý 
tvar a váhu okolo 150 g. Místo, ve kterém 
do ledviny vstupuje tepna a vystupuje žíla 
se nazývá hilus. Ledviny mají pružnou 
a tuhou konzistenci, u dospělého člověka 
je jejich povrch hladký a je krytý jemným 
fibrózním pouzdrem.(1)

2. FYZIOLOGIE LEDVIN (HLAVNÍ FUNKCE)
• Vylučovat z organismu látky, které jsou 

produktem metabolismu, zvláště dusí-
katých látek, a tím zajistit homeostázu 
vnitřního prostředí.

• Vylučovat cizorodé látky.
• Funkce metabolicko-endokrinní (jako 

příklad lze uvést tvorbu hormonu ery-
tropoetinu, stimulujícího kostní dřeň 
k tvorbě erytrocytů).

• Udržovat stálý objem a složení extrace-
lulární tekutiny.(1)

3. PŘÍPRAVA PŘED OPERACÍ
Den před operačním výkonem obdrží od-
dělení operačních sálů plán s rozpisem 
plánovaných operačních výkonů. Staniční 
sestra určí perioperační sestry, které bu-
dou zajišťovat průběh celého dne na sále. 
Tudíž mají dostatek času se na operační 
výkony připravit. 
S přípravou pomůcek pomáhají sestrám 
sanitářky a s polohováním pacienta sa-
nitáři. Jejich práce je nedílnou součástí 
chodu na operačním sále. O tom někdy 
příště…
Práce je rozdělena tak, že jedna sestra 
asistuje lékařům v průběhu samotného 
výkonu a druhá zajišťuje chod na operač-
ním sále a vybaluje potřebné pomůcky 
k operaci. 

4. PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 
K LAPAROSKOPICKÉ NEFREKTOMII

Mezi přístrojové vybavení patří laparosko-
pická věž, která se skládá z LCD monito-
ru, vysokoprůtokové insuflační jednotky, 
která kontroluje tlak média, kamerového 
systému, zdroje světla, odsávačky a pro-
plachové jednotky (obr.  č.  1). Důležitým 
pomocníkem je pro operatéry vysokofrek-
venční generátor VLLS 10, který umožňu-
je řezání, efektivní hemostázu, uchopení 
a disekci tkání (obr. č. 2).

5. PRŮBĚH OPERACE
Pacient je přivezen sanitářem na operační 
sál, kde sálová sestra provede identifika-
ci pacienta, kontrolu stranové verifikace 
a kontrolu operované ledviny na kůži.
Začíná se polohováním pacienta 
(obr. č. 3). Pacient musí být dobře fixován, 
aby nedošlo k případným nežádoucím 
událostem. Počítá se s tím, že v průběhu 
výkonu bude pacient polohován dle poža-
davků operatéra. Po desinfekci operační 
plochy a zarouškování jednorázovým se-
tem se provede malý řez, kam se zavede 
Veressova jehla a založí kapnoperitoneum 
na 12 torrů pomocí insuflační jednotky 
(obr. č. 4).

Trošku z historie: Jedním z hlavních pro-
blémů laparoskopických výkonů bylo 
v počátcích riziko poranění nitrobřišních 
orgánů při zavádění portů. Veres a Goetz 
přinesli v roce 1938 novou jehlu pro abdo-
minální a torakální paracentézu, která toto 
riziko výrazně snížila. Samotné nekontro-
lovatelné pneumoperitoneum však před-
stavovalo riziko i nadále, a proto dalším 
významným pokrokem v oblasti insuflace 
bylo vyvinutí regulovatelného insuflátoru 
gynekologem Semmem z Kielu v šedesá-
tých letech.(2)

Po provedení kapnoperitonea si opera-
tér zavede 10mm port pro optiku. Optika 
musí být zahřátá na teplotu těla, aby se 
v dutině břišní nemlžila. Dále operatér 
zavádí 12mm port s redukcí a 5mm port 
na pomocný nástroj, nejčastěji disektor 
(obr.  č.  5). Preparace ledviny se provádí 
nástrojem LigaSure (obr.  č.  2). Později, 
když je ledvina z části uvolněná, si asis-
tent zavede 5mm port pro úchopový ná-
stroj. Na přerušení močovodu se použí-
vá klipátor a silikonové klipy (obr.  č.  6). 
Na přerušení hilu se používá stapler, kte-
rý se zavádí přes 12mm port (obr.  č.  7). 
Po uvolnění ledviny se zkontroluje krváce-
ní a poté se provede malá laparotomie, ze 
které se v extrakčním sáčku ledvina vyndá. 
Na závěr je nutné sečíst veškeré sušení 
a nástroje, které byly v průběhu operač-
ního výkonu použity. Zavede se Redonův 
drén a rány se postupně zašijí. Preparát 
se nakládá do 10% roztoku Formaldehydu 
a odesílá se s žádankou na histologické 
vyšetření (obr. č. 8).

6. LAPAROSKOPICKÁ VS. KLASICKÁ 
OPERACE

Není vhodné stavět klasickou operaci 
a laparoskopickou operaci do protikladu. 
Laparoskopie je u některých operací vý-
hodnější, klasická operace je pojistkou 
dokončení operace v případě problémů. 
Laparoskopická operace zmenšila svůj pří-
stup do dutiny břišní na nejnutnější počet 
trokarových vpichů. Zkracuje se pooperač-
ní ochrnutí útrob, zmenšuje se riziko adhe-
zí. Malé rány méně bolí a mají menší riziko 
vzniku raných komplikací. Méně traumati-
zovaní nemocní potřebují menší množství 
analgetik. Doba hospitalizace a pooperač-
ní rekonvalescence bývá kratší.(3)

7. STATISTIKA

Klasické 
operace 

na ledvině

Laparoskopické  
operace 

na ledvině
Celkem

2015
Muži 6 12 33 z toho  

18 laparoskopickyŽeny 9 6

2016
Muži 15 25 68 z toho  

47 laparoskopickyŽeny 6 22
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8. ZÁVĚR
Na začátku operačního programu je dobré si určit cíle, 
kterých bychom chtěli dosáhnout. Mezi ty nejdůležitěj-
ší, dle mého názoru, patří bezpečí pacienta, zajištění 
klidného prostředí, příjemná atmosféra pro lékaře a pří-
prava správných pomůcek a přístrojů. Tím největším cí-
lem je pak přímá pomoc při léčbě pacienta. 

Co dodat na závěr? Jsem ráda, že mohu být součás-
tí týmu perioperačních sester, na jejichž součinnosti 
s operatérem záleží úspěšně zvládnutý operační výkon.

Vysokofrekvenční generátor VLLS 10 
s nástrojem LigaSure

Laparoskopická věž
Poloha pacienta

Založení kapnoperitonea pomocí 
Veressovy jehly

Umístění portů (pohled od hlavy 
pacienta)

Instrumentační stolek. Šipka ukazuje 
klipátor a silikonový klip

Stapler na hilus

Ledvina s močovodem Preparát s ledvinovými kameny

1.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

4.

7.
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MUDr. Daniel Nalos, lékař a bývalý dlouho-
letý primář ARO, z Kliniky anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) 

Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., získal na konci května od Čes-
ké společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) 
ocenění Osobnost ČSIM za celoživotní práci 
v oboru a významný přínos k jeho rozvoji. 
K ocenění MUDr. Danielu Nalosovi pogratulo-
val generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala. Cenu uděluje výbor České 
společnosti intenzivní medicíny jedenkrát 
ročně. Součástí předání ocenění byla i slav-
nostní přednáška. Oceněný lékař přednášel 
na téma Integrace intenzivní medicíny. „Ma-
sarykova nemocnice v Ústí nad Labem je prv-
ní velkou nemocnicí v České republice, kde 
se integrace intenzivní medicíny realizovala 
v novém areálu na Bukově. Nyní slouží jako 
vzorový model,“ uvedl MUDr. Daniel Nalos, 

který v Krajské zdravotní, a. s., pracuje jako lé-
kař a koordinátor péče o pacienty v intenzivní 

péči a je držitelem certifikátu „Lektor regionál-
ní anestezie II. stupně“. Kromě významného 
ocenění se může pochlubit spoluautorstvím 
dvou odborných knih. První, s názvem Perifer-
ní nervové blokády, získala ocenění Českým 
literárním fondem a Nadáním Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových za rok 2010 v oblasti 
medicíny a další tři ocenění. Druhá odborná 
publikace je kniha s názvem Vybrané kapitoly 
z intenzivní péče z roku 2016. MUDr. Daniel 
Nalos se věnuje nejen odborné literatuře, ale 
je také spoluzakladatelem neziskové organi-
zace SONO AKADEMIE, jejímž jediným cílem 
je výuka základů ultrazvukových technik pro 
anesteziology a intenzivisty.

redakce Infolistů

Třináctý ročník mezioborové odborné konference Interlab 2017

Masarykova nemocnice
Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., uspořádalo ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., ve středu 7. června již 
13. ročník tradiční regionální mezioborové konference pod názvem Interlab 2017. Záštitu nad 
akcí převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. Program se tradičně za-
měřil na pracovníky klinických laboratoří, kdy zazněly nejen přednášky z laboratorních oborů, 
ale také příspěvky prezentující zkušenosti jednotlivých oddělení spolupracujících s klinickými 
laboratořemi.

„Mezioborová odborná konference Interlab 
je tradiční a velmi potřebnou akcí, kterou 
pořádá ústecké oddělení klinické biochemie, 
za což bych chtěl poděkovat paní inženýrce 
Pavle Eliášové, která je odborným garantem 
těchto konferencí. Pravidelně na této akci 
zaznívají přednášky věnované tématům, 
bez kterých si nelze dnešní moderní medicí-
nu představit. Těší mě rovněž letošní hojná 
účast, která dosáhla téměř sto třiceti účastní-
ků,“ uvedl Ing. Petr Fiala. 
Úvod programu konference Interlab 2017 
byl zaměřen na správné odebírání krve 
v odběrových ambulancích a na lůžkových 
stanicích nemocnice. Další témata obsa-
hovala například zkušenosti s imunofixací 
proteinů, monoklonální gamapatie v klinické 
praxi, možnosti využití průtokové cytometrie 
na oddělení klinické hematologie, analýzu 

pleurálních výpotků jako významnou podpo-
ru diagnostiky postižení orgánů dutiny hrud-
ní, Presepsin – nový marker sepse. Odpolední 
blok byl věnován preeklampsii – tiché hrozbě, 
preeklampsii v laboratoři, praktickému význa-
mu vyšetření poměru sFlt/PlGF v těhotenství, 
záchytu mikrodelecí/mikroduplikací zahrnují-
címu oblast 22q11.2 chromosomu 22.
„Jsme potěšeni velkým zájmem a účastí 
na této konferenci. Prezentovaná témata 
byla přínosem pro všechny přítomné. Všich-
ni účastníci i sponzoři byli potěšeni kvalitou 
příspěvků a při odchodu se těšili na další roč-
ník,“ zhodnotila Interlab 2017 Ing. Pavla Eli-
ášová, vedoucí Oddělení klinické biochemie 
ústecké Masarykovy nemocnice, která byla 
odborným garantem akce.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Zdravotníci Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
se ve středu 31. května zapojili do metodického cvičení složek Integrovaného záchran-
ného systému Ústeckého kraje. Námět tohoto cvičení vyplýval z posledního dění v Ev-
ropě, kdy došlo k mimořádným událostem s následky hromadného postižení zdraví. 
Všichni zranění včetně dvou zajištěných pachatelů skončili na ústecké Emergency.

Cvičení Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje

Masarykova nemocnice

Překlad pacienta za asistence Policie ČR

Primářka Emergency Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr. Jana Bednářová uvedla, že se do cvičení zapo-
jili lékaři prakticky všech chirurgických oborů včetně 
zdravotních sester a sanitářů. „Celkem jsme přijali 
28 figurantů, kteří simulovali ve dvaceti případech 
život ohrožující zranění, sedm z nich středně těžké 
zranění, jeden z figurantů simuloval smrtelné zraně-
ní,“ uvedla MUDr. Jana Bednářová.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fi-
ala poděkoval všem zúčastněným zdravotníkům ús-
tecké Masarykovy nemocnice za dobře odvedenou 
práci při nácviku hromadného postižení zdraví osob. 
„Poděkování patří veliteli zásahu, přednostovi klini-
ky úrazové chirurgie Karlovi Edelmannovi, primářce 
Emergency Janě Bednářové a celému jejímu týmu, 
dále jmenovitě Pavlovi Rolečkovi, lékaři z kliniky 
anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, 
MUDr. Lubomíru Koppovi z kliniky úrazové chirurgie, 
a všem zdravotníkům spolupracujících oddělení,“ 
uvedl Ing. Petr Fiala.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Záštitu nad konferencí převzal 
generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. 
Na snímku s odborným garantem 
akce Ing. Pavlou Eliášovou.

Krajská zdravotní má novou kolektivní smlouvu
Krajská zdravotní, a. s.

Vedení Krajské zdravotní, a. s., 
uzavřelo s odboráři novou kolektivní 
smlouvu

Náš lékař získal významné ocenění

Oceněný MUDr. Daniel Nalos

Krajská zdravotní, a. s., ve čtvrtek 8. června 2017 uzavřela novou kolektivní smlouvu se vše-
mi jedenácti odborovými organizacemi, které ve společnosti působí. Dokument je platný 
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Nová kolektivní smlouva navazuje na dodatek předešlé kolektiv-
ní smlouvy, který obsahuje letošní navýšení mzdových tarifů o deset procent. 

„Snahou současného představenstva Krajské 
zdravotní je i nadále naplňovat požadavky 
zaměstnanců a zvyšovat příjmy tak, aby byl 
udržen sociální smír mezi vedením společ-
nosti a odboráři. Již dnes jsme v odměňování 
lékařů v rámci České republiky na prvním mís-
tě a u zdravotních sester je Krajská zdravotní 
do třetího místa. Děkuji všem předsedům od-
borových organizací za vstřícný přístup k ve-
dení naší společnosti a jejich prostřednictvím 
i všem členům odborových organizací,“ uvedl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s. 
„Podstatné je, že došlo se všemi jedenácti 
odborovými organizacemi působícími v Kraj-
ské zdravotní k dohodě při kolektivních vy-
jednáváních. Smlouva, kterou jsme dnes 
stvrdili podpisem, je důstojným vyvrcholením 
korektního sociálního dialogu. Oceňuji ga-
ranci mzdových nárůstů včetně kvalifikačních 
časových automatů. Krajská zdravotní je prv-
ní nestátní zdravotnickou společností, která 
navýšení o deset procent provedla. Zároveň 
představenstvo Krajské zdravotní přislíbilo, 
pakliže dojde k navýšení tarifní části úhrado-
vé vyhlášky, vstřícnost i k dalšímu navýšení 
mezd. V neposlední řadě došlo k nárůstu 
sociálních nákladů o zhruba šest milionů 

korun,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.
Ing. Pavel Velký, předseda základní odborové 
organizace II. Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., za odborové organizace 
uvedl, že děkuje vedení a představenstvu 
Krajské zdravotní, a. s., za vstřícnost při vyjed-
návání o nové kolektivní smlouvě. „Korektní 
vztahy mezi managementem společnosti, od-
borovými organizacemi a samotnými zaměst-
nanci jsou důležité právě v těchto chvílích, 
kdy nejen Krajská zdravotní, ale celá Česká 
republika bojuje s nedostatkem zdravotnické-
ho personálu. Chtěl bych poděkovat celému 
vedení společnosti za to, jakým způsobem 
přistupuje k nám zaměstnancům,“ dodal 
Ing. Pavel Veliký. 
Nová kolektivní smlouva, opět s dvouletou 
platností, přináší zaměstnancům Krajské 
zdravotní, a. s., stabilitu pracovních a sociál-
ních podmínek a s účinností od 1. 1. 2018 také 
rozšíření některých stávajících zaměstnanec-
kých benefitů. Celkový objem sociálních ná-
kladů vynakládaných ročně zaměstnavatelem 
se zvýší o 20 % na částku 39,6 milionu Kč. 
V tomto navýšení se odráží například zvýšení 
hodnoty daru za odběry krve a krevní plazmy, 

zvýšení celkové částky určené na sport a kul-
turu, zvýšení základní hodnoty daru posky-
tovaného při výročích trvání pracovního po-
měru a také vyšší hodnota daru při odchodu 
do důchodu u zaměstnanců, kterým trval pra-
covní poměr u zaměstnavatele 25 a více let. 
Zaměstnanci oblíbený příspěvek na rekreaci 
bude v případě jeho nevyčerpání zaměstnan-
cem v daném roce převeden do roku násle-
dujícího, tedy pokud zaměstnanec nevyužije 
příspěvek v roce 2018, bude převeden k čer-
pání do roku 2019 a částky se za tyto dva roky 
sčítají. Minimální požadované trvání rekreace 
pro poskytnutí příspěvku se sníží na třídenní 
pobyt.

redakce Infolistů
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Sraz „Ústeckých minidětí“

Tradiční letní slavnosti „Ústeckých minidětí“

Masarykova nemocnice
Podpořit rodiče a blízké dětí, předčasně narozených v ústecké nemocnici, po-
povídat si a podívat se, jak prospívají, se i letos rozhodli lékaři a zdravotní 
sestry Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. Za lůžkovou částí pavilonu A ústecké Masary-
kovy nemocnice proběhlo v sobotu 20. května již třetí setkání „Ústeckých mi-
nidětí“, kterého se zúčastnilo více jak šedesát dětí a přes sedmdesát rodičů.

Bývalé malé pacienty a jejich blízké přivítal primář ústeckého novorozenecké-
ho oddělení MUDr. Petr Janec, MHA. „Tato setkání pořádáme tradičně. Rodiče 
si na nich sdělují své poznatky s vývojem nedonošených a dříve narozených 
dětí a s jejich výchovou. Nás zdravotníky, jak lékaře, tak zdravotní sestry, se-
tkání ujišťují, že naše práce má smysl,“ řekl MUDr. Petr Janec, MHA. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Nové kamery umožňují vizuální kontakt s novorozencem
Šest nových kamer umožňuje rodičům čtyřiadvacetihodinový vizuální kontakt s novorozencem v inkubátoru. Optiky věnoval Novorozeneckému 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., hotel Ostrov, který ve prospěch ústeckého novorozeneckého 
oddělení uspořádal projekt „Pomáhejme“. Celý projekt podpořily společnosti SMWORKS s.r.o. a UNAR s.r.o.

Primář ústeckého novorozeneckého oddělení MUDr. Petr Janec, MHA, uvedl, 
že Krajská zdravotní, a. s., je druhým zařízením v České republice, které rodi-
čům novorozence v inkubátoru nabízí vizuální kontakt pomocí kamer. „Loni 
v září jsme v rámci pilotního projektu uvedli do provozu první dvě kamery. 
Zavedení kamer se osvědčilo, rodiče, zvláště maminky nedonošených dětí, 
oceňují možnost vizuálního kontaktu se svým dítětem. Jsme rádi, že díky 
sponzorskému daru se nám povedlo získat dalších šest kamer a že můžeme 
nabídnout tuto službu většímu počtu rodičů. V projektu bychom rádi pokra-
čovali,“ řekl MUDr. Petr Janec, MHA.
Kamery nad inkubátory jsou vybavené vhodným typem optiky, která snímá 
obraz i za zhoršených světelných podmínek. Optika nesnímá žádný citlivý 
údaj a nevytváří se ani archiv záznamu. Po každém příjmu nového pacienta 
je vytvořeno nové heslo, aby nedošlo k připojení na kameru rodičů již dříve 
hospitalizovaného novorozence. Jelikož hotel Ostrov získal v projektu více 
finančních prostředků, než bylo očekáváno, pořídilo navíc ústecké novoro-
zenecké oddělení kočárek, který poslouží k převozu miminek na vyšetření.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Prvním způsobem hlasování je bezplatné podepsání ar-
chů, které zakoupí ústecký magistrát. Každý může hlasovat 
pouze jedenkrát. Dalším způsobem podpory je odeslání 
dárcovské SMS zprávy na telefonní číslo 87 777. Do textu 
zprávy je třeba napsat DMS STROM10. Cena dárcovské SMS 
zprávy je 30 korun. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 
5. října 2017.

Rozložitý dub u budovy R, v níž sídlí vedení Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem, postoupil mezi 12 nej-
lepších stromů v rámci celé České republiky. Strom ve finále bude soutěžit o přízeň veřejnosti v hlasová-
ní, které mu v případě vítězství přinese ošetření od arboristické firmy Prostrom Bohemia. Navíc postoupí 
do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku. Rozložitý, asi 200 let starý, dub soutěží pod názvem 

Strážný dub na Kabátě. Strom se pyšní obvodem kmene 404 centimetrů, kdy výška je asi 23 metrů a šířka koruny je odhadována na 20 
metrů. Hlasovat je možné od 15. června do 15. září několika způsoby. Slavnostní prezentace stromu se zúčastnil generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne a primátorka 
statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová.

Dub u ředitelství společnosti postoupil do ankety Strom roku 2017
Krajská zdravotní, a. s.

Den s Porsche potěšil onkologicky nemocné děti a jejich blízké
Krajská zdravotní, a. s., u příle-
žitosti Mezinárodního dne dětí 
uspořádala 1. června ve spolu-
práci s občanským sdružením 
Můj nový život pro onkologicky 
nemocné děti a jejich blízké akci 
s názvem Den s Porsche. Pro ná-
vštěvníky byla připravena balon-
ková show, pohádka a projížďky 
v exkluzivních vozech.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů Den s Porsche

Slavnostní prezentace

MOŽNOSTI HLASOVÁNÍ  
15. 6. – 15. 9. 2017:
A) PODEPSÁNÍ ARCHU (BEZPLATNĚ)
B) DMS STROM 10 (30 KČ)

Kamera snímající novorozence v inkubátoru. 
Na snímku maminka Irena Bačkovská.

Původně byl dub na Bukově vysazen, aby chránil zdejší solnou cestu 
a statek. Dnes se dá říci, že chrání zdejší neukázněné účastníky silniční-
ho provozu na frekventované ulici Sociální péče. Někdy totiž Ústečané 
v rozhlase nebo na sociálních sítích postřehnou zprávu: Pozor, Kopři-

va roste za dubem. Nejde ovšem o upo-
zornění na nedokonalou údržbu zeleně 

v Ústí nad Labem, ale varování pro neopa-
trné řidiče, že poblíž ústecké Masarykovy 
nemocnice se pohybuje obávaný, a všem 
známý místní dopravní policista Pavel 
Kopřiva ve služební „oktávce“, který za-
stavuje hříšníky a ukládá jim za dopravní 
přestupky pokuty.

redakce Infolistů 

Veřejnost se seznámila s robotickým systémem da Vinci Xi

Masarykova nemocnice

redakce Infolistů

Vyzkoušet si práci chirurga s robotickou 
asistencí měla možnost odborná i laická 
veřejnost ve dnech 7. a 8. čer vna 2017 
v atriu pavilonu A Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem. Klinika urologie 
a robotické chirurgie Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., zde připravila v rámci tzv. 
Pacientských dnů prezentaci da Vinci Xi 
chirurgického systému. Kromě možnos-
ti prohlídky technologie a vlastního 
vyzkoušení systému a trenažéru mohli 
návštěvníci vidět na obrazovce i opera-
ce s využitím robota. 

Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice uro-
logie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
zahájilo svou činnost dne 19. 8. 2008 první robo-
ticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru 
ledviny. Centrum má své školicí centrum, které 
připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště 
lékaře ze střední a východní Evropy. Od roku 2009 
do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva 
robotické systémy da Vinci. V květnu 2015 je na-
hradil nejmodernější dvoukonzolový robot série 
da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, 
první nejen v České republice, ale také ve střední 
Evropě. Právě s tímto chirurgickým systémem se 
mohla během dvou dní odborná i laická veřejnost 
seznámit v atriu pavilonu A. 

Prezentace robotického systému 
da Vinci Xi

Více se dočtete na www.kzcr.eu a na facebookové stránce Krajské zdravotní, a. s.Více se dočtete na www.kzcr.eu a na facebookové stránce Krajské zdravotní, a. s.
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placená inzerce LOKOMAT
Robotická rehabilitace pro děti 

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

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

Zájemci o zařazení do databáze mohou kontaktovat Nové lázně Teplice na tel. 417 977 703, 
kde také proběhne vstupní vyšetření pro potvrzení vhodnosti zařazení do studie. 

Vstupní vyšetření a 10 terapií v přístroji Lokomat bude vybraným dětem poskytnuto zdarma.

Jak robot učí děti chodit
Lázně Teplice organizují studii o robotické rehabilitaci

a hledají vhodné dětské kandidáty
Připravujeme pilotní studii zlepšení stereotypu chůze pomocí robotické rehabilitace a hledáme děti,
které bychom zdarma rehabilitovali v přístroji Lokomat. Tuto švýcarskou technologii jsme v teplické

dětské léčebně Nové lázně instalovali v roce 2015 jako první zařízení svého druhu v ČR. Pomáhá  dětem
postiženým dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými a ortopedickými onemocněními.

Je považován za nejpokročilejší systém na světě.

Jaké děti hledáme?
Věk 6 – 10 let. Diparetická forma dětské mozkové obrny.
Chůze možná bez kompenzačních pomůcek.

www.lazneteplice.cz

Odborné a vzdělávací akce 

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

12. 9. 2017 VII. Mostecké dny sester Kinosál, Nemocnice Most, o. z.
14. 9. 2017 Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a. s.,  

10. výročí Krajské zdravotní, a. s.
Hrad Střekov, Ústí nad Labem

6.–7. 10. 2017 Sekce dětské ortopedie Větruše, Ústí nad Labem
12.–13. 10. 2017 Německo-české ORL dny – Slámovy ORL dny Větruše, Ústí nad Labem

16. 10. 2017 Traumatologická konference s mezinárodní účastí  
k 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem

Hotel Clarion, Ústí nad Labem

17. 10. 2017 Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně a ortopedii  
– konference s mezinárodní účastí a live-surgery

Hotel Clarion, Ústí nad Labem

19. 10. 2017 5. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín
20. 10. 2017 28. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

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

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

Děti na rehabilitačním oddělení

Nemocnice Teplice
Každý měsíc teplické rehabilitační oddělení navštíví v průměru 65 dětských pacientů. 
Oddělení se skládá z ambulantní a lůžkové části, využívá nejnovější rehabilitační metody 
a lidský přístup tak, aby se děti, hlavně po úrazech, nebály a měly co nejmenší bolest a stres 
při cvičení. Cvičení je vždy v klidovém režimu a řídí se momentálním stavem dítěte a vždy je 
přítomen rodič. Skupinové cvičení vadného držení těla (VDT) probíhá dvakrát týdně, v pondělí 
a ve čtvrtek. Je rozdělené do dvou skupin podle věku dětí. Mladší děti ve věku 6–10 let cvičí 
od 14.30 do 15.00 hodin a starší děti ve věku 10–18 let od 15.00 do 15.30 hodin. Děti jsou 
vedeny zkušenou fyzioterapeutkou Dagmar Vyhnálkovou. Děti by měly cvičit pravidelně, 
nejlépe každý den s rodičem nebo sourozencem. 
Rehabilitaci u lůžka na dětském oddělení 
zajišťuje Ivana Linhartová, Dis., velmi zkuše-
ná fyzioterapeutka, která se stále vzdělává 
a zdokonaluje v dětské fyzioterapii. Na lůž-
kové stanici probíhá rehabilitace od kojenec-
kého věku až po dospívající děti. Nejčastější 
indikací k rehabilitaci jsou děti s akutním ver-
tebrogenním onemocněním, kolapsy, bolest-
mi hlavy, respiračním onemocněním, nepro-
spíváním, parézou n. facialis, výjimkou není 
ani onemocnění psychosomatického rázu. 
Součástí dětského oddělení je porodnice 
a JIP nedonošenců a rizikových novorozenců, 
kde se provádí cvičení na neurofyziologickém 

podkladě – Vojtova reflexní lokomoce, orofa-
ciální stimulace. Výjimkou není rehabilitace 
u poporodní parézy brachiálního plexu, pes 
equinovarus. Podle kineziologického rozbo-
ru je stanoven hlavní problém a cíl, kterého 
chceme dosáhnout. Rodič je zacvičen v přes-
ném provádění cviků pro domácí prostředí, 
které provádí 4x denně. 

V poslední době dětských pacientů přibývá. 
Způsob trávení volného času dětí je často 
pouze pasivní formou u počítačů, mobilů 
a jiných pasivních zařízení. Tím se pohy-
bový aparát rozvíjet nemůže. A pokud není 

pohybový systém aktivní, dochází i k častým 
vadám při jeho vývoji a následně i k úrazům. 

Dagmar Vyhnálková, Ivana Linhartová, DiS., 
a Angelika Křivanová, vrchní fyzioterapeutka  

Rehabilitační oddělení  
Nemocnice Teplice, o. z., a redakce Infolistů

Rehabilitace malých pacientů

 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ V MOSTĚ OTEVÍRÁ 
NOVÝ OBOR DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

 
První ročník Superfestivalu zdraví, který se konal v květnu letošního roku v areálu Oblastního muzea v Mostě, opravdu ukázal, že 
současná doba je nakloněna zdravému životnímu stylu. Lidé se více pohybují, přemýšlejí o tom, co jí a eliminují příjem alkoholu 
a nikotinu. 
Zvláště mladá generace řeší otázky týkající se příjmu potravy, nakupování zdravých potravin a způsobu vaření. Moderní medicína potvr-
zuje, že součástí úspěšné léčby je i vhodná skladba jídla, takzvaná dieta. 
Na tuto skutečnost včas zareagovala Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická v Mostě, která od 1. září školního roku 
2017/2018 otevírá nový obor vzdělávání, a to Diplomovaný nutriční terapeut jak v denní, tak v dálkové formě vzdělávání. Studium 
v obou formách je tříleté.
Absolvent je připraven samostatně zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči 
zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb v rozsahu stanoveném zákonem č. 96/2004 Sb. Může pracovat jako preventista v oblasti 
výživy, jako konzultant pro výchovu různých stravovacích kategorií a jednotlivých populačních skupin, jako poradce pro sportovce. Po ab-
solvování příslušného pedagogického vzdělání se může uplatnit jako přednášející odborných a praktických modulů v oblasti výživy, 
v programech dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, jako odborný učitel. 
Podmínkou přijetí, které je bez přijímacích zkoušek, je maturita. Přihlášky bude škola přijímat do konce září 2017. 

PaedDr. S. Valušková, zástupkyně ředitelky školy

NOVÝM TISKOVÝM MLUVČÍM KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ JE IVO CHRÁSTECKÝ

Novým tiskovým mluvčím Krajské zdravotní, a. s., je od 16. května 2017 Mgr. Ivo Chrástecký. Většina jeho pro-
fesní kariéry je spojena s prací v médiích. Jako novinář působil řadu let v regionálních Denících, ale pracoval 
i v soukromém rádiu a Českém rozhlase. Některé redakční týmy v nich také vedl. 
V únoru 2016 nastoupil do Organizačního a tiskového oddělení Krajské zdravotní, a. s., která je největším zdra-
votnickým zařízením v Ústeckém kraji a se 6 800 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem v regionu. Společ-
nost spravuje pro Ústecký kraj pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.
Ivo Chrástecký vystudoval obor Žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul 
magistra. Aktivně sportuje, má rád přírodu. Nejraději do ní podniká výpravy na horském kole a amatérsky se 
věnuje raketovým sportům. Mezi jeho koníčky patří historie, především válečná literatura a film.

Mgr. Ivo Chrástecký střídá na postu tiskového mluvčího Krajské zdravotní, a. s., Jiřího Vondru, který ve společnosti působil od jejího 
vzniku v roce 2007 a postavil základy její strategie vnější komunikace. Za dlouholetou práci pro Krajskou zdravotní, a. s., a také za vý-
znamnou stopu v propagaci a popularizaci výjimečných i každodenních výkonů zdravotníků v Ústeckém kraji patří panu Jiřímu Vondrovi 
od vedení, managementu Krajské zdravotní a spolupracovníků velké poděkování s přáním mnoha úspěchů v osobním i profesním životě. 

redakce Infolistů



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

Vejprty Most

Louny

Zahražany

Teplice

Děčín

Ryjice

Ústí nad Labem

Chomutov

tel.:	+420	412	705	111
fax:	+420	412	527	016
	 U	Nemocnice	1
	 405	99	Děčín	II

tel.:	+420	417	519	111
fax:	+420	417	519	898
	 Duchcovská	53
	 415	29	Teplice

tel.:	+420	474	447	111
fax:	+420	474	626	196
	 Kochova	1185
	 430	12	Chomutov

tel.:	+420	478	031	111
fax:	+420	476	708	683
	 J.	E.	Purkyně	270
	 434	64	Most

tel.:	+420	477	111	111
fax:	+420	477	115	020
	 Sociální	péče	3316/12A
	 401	13	Ústí	nad	Labem

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY, 
ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY
Nabízíme:

◊	 pracovní	poměr	s	odpovídajícím	finančním	ohodnocením
◊	 možnost	okamžitého	nástupu	
◊	 zázemí	úspěšné	a	stabilní	společnosti
◊	 moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí	
◊ možnost stabilizačního příspěvku
◊ možnost dalšího vzdělávání financovaného 
 zaměstnavatelem
◊	 podporu	dalšího	profesního	rozvoje
◊	 5	týdnů	dovolené
◊	 závodní	stravování	
◊	 dobrou	dopravní	dostupnost	

Informace	o	volných	místech:	www.kzcr.eu,	záložka	nabídka zaměstnání

Kontakt: Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
telefon: 477 117 952, e-mail: martina.placatova@kzcr.eu

Nabízíme:
◊	 pracovní	poměr	s	odpovídajícím	finančním	ohodnocením
◊	 možnost	okamžitého	nástupu
◊	 podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání	financované	
zaměstnavatelem

◊	 podporu	dalšího	profesního	rozvoje
◊	 řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	speciali-
zovaná	centra

◊	 moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊ možnost stabilizačního příspěvku
◊ pro studenty stipendijní program Nadačního fondu 

Krajské zdravotní, a.s.	
(http://www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)

◊	 5	týdnů	dovolené
◊	 závodní	stravování
◊	 dobrou	dopravní	dostupnost

PŘIJME  LÉKAŘE
Nemocnice Děčín, o.z.

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z. Nemocnice Teplice, o.z. Nemocnice Most, o.z. Nemocnice Chomutov, o.z.


