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V roce 2017 si Krajská zdravotní, a. s., připomíná desáté výročí od svého vzniku. Začátky jsou vždy těžké, a tak i Krajská zdravotní musela 
jako zcela nový subjekt v oblasti poskytování zdravotnických služeb přesvědčit o oprávněnosti své existence nejen veřejnost, ale i vlastní 
zaměstnance a pacienty svých pěti nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V posledních letech se daří vedení 
a managementu společnosti – díky jasné vizi a postupnému naplňování cílů, za výrazné podpory Ústeckého kraje coby jediného akcionáře 
a dotačních prostředků hlavně z evropských fondů – masivně obměňovat přístrojovou techniku a rekonstruovat jednotlivá oddělení svých 
zdravotnických zařízení i celé nemocniční pavilony. 
Je naším velkým přáním, aby pacienti zdravotnických zařízení pod logem Krajské zdravotní byli v dalších letech spokojeni a společnosti se 
dařilo zajišťovat komplexní, kvalitní a dostupnou péči pro obyvatele Ústeckého kraje.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
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Hospodaření za první pololetí
Krajská zdravotní drží pozitivní trend hospodaření a díky motivačnímu systému rozdělí 
za pololetí mezi zdravotnická oddělení přes čtrnáct milionů korun

2 3

Pozitivní trend ekonomického vývoje 
Krajské zdravotní, a. s., potvrdily výsled-
ky hospodaření společnosti za první polo-
letí roku 2017. Krajská zdravotní, a. s., je 
největším poskytovatelem zdravotní péče 
v Ústeckém kraji a patří mezi největší 
zdravotnická zařízení v České republice. 

„Jsem velmi rád, že můžeme přijít s tak 
pozitivní zprávou, jako je dosažení zis-
ku ve výši 32,45 milionu korun v období 
do 30. 6. 2017. Plánovaný výsledek hos-
podaření byl přitom o 1,15 milionu korun 
nižší. Po dosažení zlepšených hospodář-
ských výsledků v minulých letech a loň-
ském zisku 6,62 milionu korun pokračuje 
pozitivní trend v hospodaření Krajské 
zdravotní i po letošním pololetním hod-
nocení. Můžeme tedy konstatovat, že 
Krajská zdravotní se v posledních letech 
řadí mezi úspěšně se rozvíjející firmy 
v České republice,“ uvedl k příznivému 
hospodaření Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
„Aktuálně v návaznosti na stanovený 
motivační systém pro zdravotnická od-
dělení probíhá jeho vyhodnocení a ad-
ministrativní zpracování za první pololetí 
2017, přičemž dle stanovených kritérií 
a v souladu s finančním plánem společ-
nosti na letošní rok jsou připraveny pro-
středky ve výši více než 14 milionů korun, 
které budou vyplaceny v srpnové výplatě, 
tedy v září,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.
Příznivý trend hospodaření, dokladovaný 
i výsledkem za první půlrok 2017, je po-
dle předsedy představenstva navíc dob-
rým předpokladem pro tvorbu prostřed-
ků, určených ještě v letošním druhém 
pololetí mimo jiné pro akce velké údržby 
a opravy, ale také na odměny u všech 
kategorií zaměstnanců, zejména však 
v rámci zmíněného vyhodnocení moti-
vačního systému pro zdravotní úseky, 
uplatňovaného od roku 2014.
Nedílnou součástí strategie Krajské zdra-
votní, a. s., je postupná obnova nemocnic 
a modernizace jejich vybavení. Aktuali-
zovaný celkový objem investičních aktivit 
v roce 2017 činí 852 milionů korun.

„Významné investice byly naplánovány 
do všech pěti nemocnic, které společ-
nost spravuje. V děčínské nemocnici je to 
například rekonstrukce pavilonu s inter-
ními obory za 27 milionů korun, v ústec-
ké Masarykově nemocnici za 51 milionů 
korun rekonstrukce dětského pavilonu, 
který bude rozšířen o jedno nové podla-
ží. V nemocnici v Teplicích začala výstav-
ba pavilonu se čtyřmi operačními sály 
a sterilizací, kde cena vzešlá z veřejné 
zakázky je 185 milionů korun. Mostecká 
nemocnice již získala nové oddělení pro 
následnou intenzivní péči a dlouhodo-
bou intenzivní ošetřovatelskou péči, kde 
cena z veřejné zakázky přesáhla 16 mi-
lionů korun a v nemocnici v Chomutově 
bude vybudován zcela nový stravovací 

provoz včetně nového technologického 
vybavení, který přijde na zhruba 60 mi-
lionů korun,“ vyjmenoval ze seznamu 
významných akcí pro letošní rok Ing. Jiří 
Novák.  
„Krajská zdravotní provádí investiční 
akce cíleně se zásadou důsledného vy-
užívání dotačních titulů a díky finanční 
investiční podpoře od Ústeckého kraje, 
který tímto umožňuje naplňovat dlou-
hodobou strategii postupné obnovy ne-
mocnic a jejich přístrojového vybavení. 
Krajská zdravotní bude nadále usilovat 
o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní 
zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého 
kraje,“ ujistil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva společnosti. 

redakce Infolistů

Vážení čtenáři Infolistů,
Krajská zdravotní, a. s., si v září letošního roku připomene 10 let 
od svého vzniku. Myšlenka propojit nemocnice v majetku Ústec-
kého kraje do jedné společnosti měla, má a vždy asi bude mít 
příznivce i odpůrce. Uplynulých deset let dává za pravdu těm, 
kteří v ní viděli přínosy a pozitiva. Jsem přesvědčen, že nemoc-
nice díky spojení ve společnosti Krajská zdravotní fungují lépe, 
jsou silnější, rozvíjejí se a poskytují pacientům lepší péči. A to 
navzdory tomu, že zajišťovat kvalitní zdravotní péči v příhranič-
ním regionu jakým je Ústecký kraj, dnes není vůbec snadné. 
Krajská zdravotní stojí především na lidech, na práci lékařů, ses-
ter, sanitářů, ale třeba i pracovníků údržby, stravovacích provozů 

nebo prádelen. Snažíme se maximálně o to, aby jejich práce byla co možná nejlépe ohodno-
cena. V uplynulých letech jsem spolu s představenstvem společnosti usiloval o to, aby mzdy 
v Krajské zdravotní stabilně rostly a společnost si tak budovala pověst silného a solidního 
zaměstnavatele. Dovolím si říci, že se nám v tomto směru daří, mzdy lékařů a sester v našich 
nemocnicích snesou srovnání s dalšími zdravotnickými zařízeními a v mnoha kategoriích se 
drží v čele pomyslného žebříčku. Velmi dobrým partnerem nám v tomto směru byly odborové 
organizace, se kterými dokážeme najít společnou řeč. I odbory mají tedy podíl na tom, jak si 
Krajská zdravotní v současné době vede a jak daleko za uplynulých deset let došla. 
Ne vše je pochopitelně dokonalé. Dluh na investicích v nemocnicích, které byly do Krajské 
zdravotní spojeny, byl a je nemalý a stav mnoha objektů je stále ještě neradostný. Snaží-
me se to změnit. Investice do budov i přístrojů, které v posledních letech v nemocnicích 
i díky finanční podpoře Ústeckého kraje realizujeme, nemají v jejich historii obdoby. Krajské 
zdravotní se jen v roce 2015 podařilo realizovat investiční akce v rekordní celkové hodnotě 
1,5 miliardy korun a pro letošek, rok 2017, činí celkový objem investičních aktivit 852 mili-
onů korun. Rekonstruujeme, a dokonce stavíme nové objekty, klíčové pro další rozvoj jed-
notlivých nemocnic jsou například nové operační sály v Teplicích. Vše realizujeme s jediným 
cílem – vytvořit co možná nejlepší podmínky pro poskytování zdravotní péče občanům Ús-
teckého kraje. 
Ne všechno se daří dostatečně hladce a rychle. Narážíme na obvyklé problémy, se kterými 
se potýkají snad všechny nemocnice, ať už je to legislativa, problémy s dodavateli, nastavení 
systému financování zdravotní péče v České republice nebo personální problematika. Pře-
konáváme je, někdy snáze, někdy obtížněji. Dovolím si však říct, že převažují úspěchy, a je 
na místě jich několik vyzdvihnout. Jednoznačně musím jmenovat zdravotní péči v onkologii, 
její zachování a rozvoj pro občany našeho regionu je, podle mého názoru, zcela zásadní. 
Dokázali jsme tento obor v podobě komplexního onkologického centra udržet a pozvednout. 
Zmínit musím i rekonstrukci dětského pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice, díky kte-
ré máme moderní pracoviště na špičkové úrovni. Připomenout mohu i robotickou chirurgii, 
ve které patříme mezi pracoviště nejvyšší evropské i světové úrovně. 
Za deset let Krajské zdravotní, dovolím si říci deset úspěšných let, bych rád jménem vedení 
společnosti všem jejím zaměstnancům poděkoval. Věřím, že i budoucnost Krajské zdravotní 
a jejích nemocnic bude úspěšná a že i nadále bude pro pacienty garancí kvalitní a dostupné 
zdravotní péče. 

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Investice Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Chomutov
Krajská zdravotní, a. s., plánuje řadu investičních akcí v chomutovské nemocnici. Zdravotnická pracoviště 
projdou postupnou modernizací odpovídající jednadvacátému století.

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO STRAVOVACÍHO PROVOZU
Účelem tohoto investičního záměru je zřízení nové-
ho stravovacího provozu včetně skladovacích pro-
stor, kuchyně, varny, výdejny, jídelny a zázemí pro 
zaměstnance stravovacího provozu. Nový stravova-
cí provoz vyroste v prostorách 1. podzemního pod-
laží, 1. nadzemního podlaží a části 2. nadzemního 
podlaží stávajícího pavilonu C. Zřízeno bude také 
zpřístupnění prostor jídelny z exteriéru – venkov-
ní přístavba schodiště a výtahu. Nedílnou součástí 
investičního záměru je i dodávka a montáž nové 
gastrotechnologie. Propočet investičních nákladů 
na stavbu činí 34,1 milionu Kč vč. DPH a propočet in-
vestičních nákladů na gastrotechnologii je 17,5 mili-
onu Kč vč. DPH.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU C  
– PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE
V minulých měsících již proběhly stavební úpravy souvisejí-
cí s umístěním nového vyšetřovacího zařízení v prostorách 
bývalé chirurgické ambulance v Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnici Chomutov, o. z. V těchto dnech se čeká na vy-
soutěžení dodavatele magnetické rezonance a následné 
umístění tohoto přístroje do rekonstruovaných prostor. 
Cena díla vč. DPH činí 8 775 495 Kč.

ODDĚLENÍ ONKOLOGIE
Další významnou investicí, kterou Krajská zdravot-
ní, a. s., plánuje v chomutovské nemocnici, jsou sta-
vební úpravy 4. nadzemního podlaží oddělení Onko-
logie. V nově upravovaných prostorech je navrženo 
nové onkologické oddělení s rozsáhlým stacionářem, 
několika vyšetřovnami a k nim příslušejícími sanitární-
mi prostory pro pacienty, zázemí a denní místnost pro 
personál, archivní a skladové prostory. Zázemí pro per-
sonál budou tvořit sesterny, denní místnost s přísluš-
nými toaletami, sklad a kartotéka. Hlavním prostorem 
tohoto oddělení bude nový stacionář pro ambulantní 
pacienty, který bude přístupný z centrální chodby. Ve-
dle místnosti stacionáře bude místnost přípravy léko-
vých prostředků, které budou ve stacionáři pacientům 
podávány a aplikovány. Navrhované nové prostory 
budou využívány osobami s omezenou schopností po-
hybu a orientace. Stavební konstrukce, jako jsou dve-
ře a chodby, sanitární prostory a směr otevírání dveří 
jsou velikostně navrženy v souladu s platnou vyhláškou 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

INVESTICE VE FÁZI PŘÍPRAV
Krajská zdravotní, a. s., má naplánované v chomutovské ne-
mocnici i další investice. Mezi jednu z nejvýznamnějších je zří-
zení nového pavilonu Emergency včetně propojení stávajících 
pavilonů nadzemním koridorem. Emergentní příjem je v dnešní 
době základní a nedílnou součástí nemocnic, které poskytují 
akutní zdravotní péči. V současné době je emergentní příjem 
nahrazen jednotlivými akutními lůžky, ale do budoucna je ten-
to stav neslučitelný se současnými požadavky na tento typ po-
skytované péče. V rozlehlém nemocničním areálu jsou pacienti 
převáženi do jednotlivých objektů na pojízdném vozíku nebo 
na postelích po stávajících komunikacích a chodnících. Rozleh-
lost areálu, nepřízeň počasí a v řadě případů nerovný povrch 
komunikací kladou nároky na obsluhu a vyžadují opatření, kte-
rá zajistí bezpečnost a nezhoršení zdravotního stavu pacien-
ta. Záměrem je propojení lůžkového pavilonu D s pavilonem C 
krytým přístřeškem – spojovacími chodbami – pro bezkolizní 
převoz pacientů. Plánována je výstavba nového objektu (blíže 
k pavilonu C) včetně propojení se stávajícími objekty a spojo-
vacího koridoru. Další plánovanou investicí je rekonstrukce od-
dělení nukleární medicíny – II. etapa. Krajská zdravotní, a. s., 
plánuje pro tuto investici vyhlásit veřejnou zakázku. Předmě-
tem veřejné zakázky budou stavební práce dané investičním 
záměrem realizace II. etapy rekonstrukce v souvislosti s rozší-
řením provozu a vybavením lékařské technologie.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ D
Krajská zdravotní, a. s., vymění v chomutovské nemocnici v bu-
dově D stará dřevěná okna za nová plastová, která poskytnou jak 
lepší komfort hospitalizovaným pacientům, tak lepší pracovní 
podmínky zdravotnickému personálu. Nová plastová okna budou 
vybavena trojskly. Propočet investičních nákladů je 6,5 milionu Kč 
vč. DPH, předpokládaná doba plnění je 4 měsíce od podpisu 
smlouvy o dílo.

V této budově Krajská zdravotní, a. s., vybuduje nový stravovací provoz

Stará dřevěná okna vymění řemeslníci za nová plastová

Zrekonstruované prostory pracoviště magnetické rezonance 

Vizualizace připravované výstavby nového pavilonu 
Emergency pro příjem pacientů v akutním stavu

Rekonstrukce Onkologického oddělení 
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tohoto typu laseru umožňuje využít operač-
ní techniku mikropulzní cyklofotokoagulace 
k léčbě glau komového onemocnění i u pacien-
tů v počínajícím stadiu onemocnění. Cyklofoto-
koagulace v principu snižuje produkci nitrooč-
ní tekutiny a tím sníží nitrooční tlak.
První operaci na laserovém systému IRIDEX 
Cyclo G6 podstoupil pacient Jindřich Čech 
z Prahy, kterému byl diagnostikován glaukom 
již před delším časem. „Pan Čech si naši oční 
kliniku vyhledal sám. Onemocnění měl již v po-
kročilém stadiu. U nás prodělal nejprve chirur-
gický zákrok a ošetření laserem jsme udělali 
jako doplňující,“ řekla po zákroku MUDr. Ivana 
Liehneová, Ph.D., a dodala: „Samotná operace 
novým typem laserového přístroje trvá tři mi-
nuty. Pacient nepodstupuje celkovou aneste-
zii, výkon je prováděn pouze v místním znecit-
livění. Zákrok podstupuje ambulantně, takže 
po výkonu hned odchází domů.“
„Nejhorší na tomto zákroku bylo u mě to lokál-
ní umrtvení. Pak jsem cítil v oku pouze šimrání. 
Chtěl bych poděkovat paní přednostce, že mi 
zachránila zrak,“ řekl pacient Jindřich Čech.
Za tyto unikátní operace získala ústecká oční 
klinika ocenění na Výroční vědecké konferenci 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 
přednostka Oční kliniky MNUL, o. z.

Glaukom (zelený zákal) je hlavní příči-
nou zbytečné slepoty lidí na celém svě-
tě. Podle odhadů WHO je to přibližně 
67 milionů lidí. Z medicínského hlediska 
jde o onemocnění, při kterém dochází 
k odumírání nervových vláken zrakového 
nervu, což se projevuje nejdříve drobný-
mi výpadky v zorném poli a může skončit 
až jeho ztrátou. Poškozená vlákna zrako-
vého nervu již nejde nahradit. Glaukom 
nelze vyléčit, můžeme pouze zastavit 
jeho postup. Léčba glaukomu je medika-
mentózní a chirurgická. Mezi chirurgické 
metody patří laserová terapie, klasické 
operační metody, miniinvazivní operace, 
drenážní implantáty a cyklodestruktivní 
metody.
Oční klinika provádí celé spektrum léčby 
glaukomu, drenážní implantáty jako je-
diná v Ústeckém kraji. Takto komplexní 
léčbu glaukomu poskytuje jen několik 
málo pracovišť v České republice. Prvním 
republikovým prvenstvím, které jsme 
zaznamenali v chirurgii glaukomu, bylo 

Oční klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
zaznamenala v posledních letech tři významná republiková prvenství v chirurgii 
glaukomu.

Chirurgie glaukomu Masarykova nemocnice 
REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ 

Unikátní operace novým typem laserového přístroje

Kanaloplastika MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., při operaci

Zákrok pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D.

(podobně jako rozšiřování cév v srdci) – 
tenkou trubičkou, čímž dochází ke sníže-
ní nitroočního tlaku. Tuto operaci již ab-
solvovalo přes 100 pacientů s výbornými 
výsledky. Dosud ji v ČR neprovádí žádné 
jiné pracoviště.
Druhým republikovým prvenstvím bylo 
provedení miniinvazivní operace, která 
sníží nitrooční tlak zavedením glaukomo-
vého implantátu STAR-FLOW do prostoru 
oka, kterým přirozeně nitrooční tekutina 
odtéká a pomocí implantátu se drenáž 
tekutiny z oka zvýší. V současné době 
se již vyvíjí nová generace implantátu 
a naše pracoviště bude opět při jeho za-
vádění do klinické praxe.
Dalším prvenstvím v České republice 
byla unikátní operace novým typem la-
serového přístroje, který je určen k léčbě 
glaukomového onemocnění. Laserový 
systém IRIDEX Cyclo G6 je diodový laser, 
který aplikuje pomocí kontaktní sondy 
přes skléru (stěnu oka) vlny infračervené-
ho laserového světla k výběžkům řasna-
tého tělesa. Jedinečnost nového přístro-
je spočívá v tom, že laserová energie je 

MUDr. IVANA LIEHNEOVÁ, Ph.D.
• 1984 absolvovala FVL UK Praha
• 1984–1993 Oční oddělení Krajské nemoc-

nice Ústí nad Labem, ordinářka 
pro glaukom

• 1994–2005 primářka Očního oddělení 
Nemocnice Teplice

• 2005–2014 primářka Očního oddělení  
Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem

• 2013 získání titulu Ph.D.:  
Vliv antiglaukomatik na biome-
chanické vlastnosti rohovky

• 2014–dosud přednostka Oční kliniky FZS 
UJEP v Masarykově nemocnici

Odborné zahraniční stáže:
• Los Angeles, Amarillo, Moorfields Eye Institut Londýn, oční kliniky Mnichov, 

Nantes, Basel, Yokohama, Würzburg

Členství ve společnostech:
• Česká oftalmologická společnost (opakovaně členka výboru), Česká glauko-

mová společnost (zakladatelka a první prezidentka společnosti), Americká 
oftalmologická asociace, Evropská glaukomová společnost, Světová glauko-
mová organizace

Klinická práce:
• Autorka celé řady přednášek v tuzemsku i zahraničí, publikace v českých i za-

hraničních periodicích včetně impaktovaných, hlavní investigátor 14 klinic-
kých studií, spoluautorka kapitoly Glaukom v učebnici očního lékařství pro-
fesora Pavla Kuchynky, lektorka postgraduálních kurzů v oftalmologii, výuka 
na FZS UJEP

zavedení operace zvané kanaloplastika 
do rutinní klinické praxe. Principem této 
operace je rozšíření přirozených odto-
kových cest oka speciálním katétrem 

přenášena v mikropulzech a nezpůsobu-
je v očích žádné viditelné změny. K nitro-
očním strukturám je ve srovnání s ostat-
ními metodami šetrnější. Bezpečnost 
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Další nespornou výhodou je i kompatibi-
lita s vyšetřením magnetickou rezonancí, 
na rozdíl od běžných ferromagnetických 
kovů. Nevýhodou na druhé straně je na-
opak jeho pevnost, kdy je nesnadné již 
zhotovený titanový implantát následovně 
upravit. Z tohoto důvodu proto doposud 
využívané náhrady defektu standardní 
titanovou sítí upravované operatérem 
ohýbáním a tvarováním během vlastního 
operačního výkonu nevedou k optimál-
ním kosmetickým a funkčním výsledkům. 
Další neopomenutelnou předností je 
také možnost běžné sterilizace vytvoře-

né náhrady klasickými dostupnými vyso-
kotlakými parními sterilizátory, tzv. au-
toklávy. „Operační výkon proběhl bez 
komplikací a trval necelou hodinu. Vlast-
ní implantát byl k okrajům lebeční kosti 
pevně po obvodu přifixován titanovými 
šroubky. V pooperačním průběhu se ne-
objevily žádné komplikace, a tak byl pa-
cient propuštěn do domácího ošetřování. 
Na první kontrole v ambulanci, po deseti 
dnech od vlastní implantace, při extrakci 
kožních svorek vše nasvědčovalo, že ten-
to nový materiál byl pro něho tou nejlepší 
volbou. Obtíže, kterými pacient trpěl při 
rozsáhlém defektu lebeční kosti, byly 
úspěšně odstraněny. Po mnoha letech se 
bude moci pacient konečně zapojit do pl-
nohodnotného života,“ dodal MUDr. Petr 
Vachata, Ph.D., MBA.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Naši neurochirurgové jako první v České republice nahradili část lebky  pomocí implantátu z titanu 

Masarykova nemocnice 

nebyla v použití implantátu zhotovené-
ho na míru, ale v použitém materiálu. 
Náhrady lebeční kosti vytvořené na míru 
pomocí technologie 3D tisku jsou dnes 
již běžnou rutinou. Implantáty se zhoto-
vují na základě dat získaných z pacien-
tova CT vyšetření, kdy se chybějící část 
lebky virtuálně zrekonstruuje na základě 
zrcadlového obrazu zdravé strany. Ten-
to přesný implantát je poté ještě před 
vlastní výrobou na základě komunikace 
designéra, výrobce a operatéra upraven 
dle konkrétních požadavků a podmínek 
při konkrétní operaci. Na našem pracovi-
šti jsme první 3D implantát lebeční kosti 
zhotovený na míru implantovali již před 
devíti lety. Tehdy jsme použili mikropo-
rézní polyetylén, který se však i u tohoto 
pacienta ukázal jako nevhodný. Unikát-
nost našeho implantátu byla tedy právě 
v materiálu. V našem případě jsme, jako 
první v České republice, implantovali 
náhradu zhotovenou na míru z titanu,“ 
vysvětlil MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.
Titan je materiál, který je z hlediska bio-
kompatibility jedním z nejlepších a má 
optimální poměr mezi váhou a pevnos-
tí. „Jeho největší předností je odolnost 

vůči okolnímu atmosférickému, vodnímu 
nebo kyselému i zásaditému prostře-
dí. Tato odolnost vedla k uplatnění tita-
nu v leteckém a kosmickém průmyslu. 
Odolnost proti korozi a nulové zapojení 
do enzymatických reakcí v lidském těle 
vedlo k jeho uplatnění ve spondylochi-
rurgii a ortopedii. Donedávna byl však 
3D tisk omezen pouze na různé druhy 
plastů. Jednoduché 3D tiskárny jsou již 
běžně pro tyto materiály dostupné i širo-
ké veřejnosti. Teprve v posledních letech 
se objevila možnost tvorby prostorové-
ho 3D tisku i z titanu, který si zachovává 
svoje jedinečné vlastnosti. Implantát se 
vyrábí ve speciální ochranné atmosféře, 
kdy z titanového prášku, obsahujícího 
stabilizátory v podobě vanadu a alumi-
nia, přesný tenký laserový paprsek tvoří 
po velmi tenkých vrstvách v řádech mik-
rometrů vlastní implantát dle počítačem 
zpracované předlohy. Titan je také ma-
teriál, který má díky svým vlastnostem 
velmi malé riziko infekčních komplikací 
v porovnání s ostatními materiály, dopl-
nil výhody tohoto řešení prof. MUDr. Mar-
tin Sameš, CSc., přednosta ústecké neu-
rochirurgické kliniky. 

REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ 

Operatéři Neurochirurgické kliniky Fa-
kulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., pod vedením 
ústeckého neurochirurga MUDr. Petra 
Vachaty, Ph.D., MBA, jako první v Čes-
ké republice provedli velmi neobvyklý 
operační výkon, kdy byla pacientovi vel-
ká chybějící část lebeční kosti nahraze-
na unikátním implantátem vyrobeným 
na míru z titanové slitiny. Jako první ope-
raci podstoupil sedmapadesátiletý muž 
z Bíliny, který utrpěl před sedmnácti lety 
úraz, kdy bylo nutné provést neodkladný 
život zachraňující operační výkon. Pacient před operací Pacient při odchodu do domácího léčení

Implantát z titanu

vzniklém otoku. Život pacienta i všechny 
jeho neurologické funkce se nám ne-
odkladnou operací podařilo zachránit. 
Během následující dlouhé intenzivní 
pooperační péče byla jeho vlastní lebeč-
ní kost uschována v naší kostní bance,“ 
uvedl MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.
Po zvládnutí období otoku mozku 
byla následně vlastní kostní ploténka 

pacientovi reimplantována, nicméně ji 
bohužel nepřijal a došlo k její postupné 
resorpci – vstřebání. „V následujících 
letech jsme se snažili chybějící defekt 
lebeční kosti nahradit různými dostup-
nými materiály. Zkoušeli jsme běžně 
používané umělé pryskyřice na bázi po-
lymethylmethakrylátu (PMMA) včetně 
antibiotiky impregnovaných materiálů. 
Zkoušeli jsme také jiné umělé materiály, 
nicméně všechny minulé operace skonči-
ly odmítnutím materiálu s nutností jeho 
následovného vyjmutí. Pacient byl tedy 
již téměř sedmnáct let bez trvalého le-
bečního krytu. S takto rozsáhlým defek-
tem je spojena celá řada obtíží a rizik. 
Pacient byl ohrožen i při minimálním úra-
zu bezprostředním závažným poraněním 
mozku a současně vlastní nechráněná 
mozková tkáň byla vystavena změnám 
okolního atmosférického tlaku,“ doplnil 
ústecký neurochirurg. 
Pacient bez lebečního krytu trpěl bolest-
mi hlavy a změna prokrvení mozkové 
kůry v místě defektu mohla vyvolat od-
povídající neurologická postižení včet-
ně poruch hybnosti nebo řeči. Nezane-
dbatelné je i kosmetické riziko, kdy je 
pacient vzhledem k výrazné nevzhledné 
defiguraci hlavy vyloučen z běžného spo-
lečenského života. „Unikátnost operace 

„Před mnoha lety jsme byli nuceni nepro-
dleně, s cílem zachránit pacientovi život, 
provést spolu s odstraněním rozsáhlého 
krvácení nad celou mozkovou hemisfé-
rou takzvanou dekompresivní kraniekto-
mii. Podstatou tohoto výkonu je odstra-
nění velké části lebečního krytu, aby měl 
poraněný mozek dostatek místa a nedo-
šlo k fatální poruše jeho prokrvení při 

Vložení implantátu

Video z unikátní náhrady části lebky pomocí implantátu z titanu najdete na facebookové stránce Krajské zdravotní, a. s.
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Krajská zdravotní, a. s., ve čtvrtek 3. 8. 2017 představila v areálu 
V Podhájí zcela nový stacionář pro ambulantní podání chemo-
terapie. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek hejtmana 

Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a předseda představenstva Krajské zdravot-
ní Ing. Jiří Novák. Onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice je součástí 
Komplexního onkologického centra (KOC) v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., jež má spolupracující pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., a které je 
zároveň jedním z patnácti komplexních onkologických center v České republice.

centra v ústecké Masarykově nemocnici 
i ve spolupracujícím pracovišti chomu-
tovské nemocnice, celkové náklady pro 
obě pracoviště včetně pořízení přístrojů 
činí dosud téměř půl miliardy korun.“
Jménem vedení Ústeckého kraje poděko-
val Krajské zdravotní náměstek hejtmana 
RSDr. Stanislav Rybák. „Areál v Chomu-
tově, ale zejména tady V Podhájí, doznal 
významných změn. To, co dnes vidíme, je 
zvýšení komfortu pro pacienty, kteří jsou 
v nelehké životní situaci. Tyto nové pro-
story jim nutný pobyt tady částečně zpří-
jemní. Připojuji se proto k poděkování 
všem, kteří se na rekonstrukci podíleli,“ 
uvedl RSDr. Stanislav Rybák.
Celý nově vybudovaný ambulantní úsek 
působí díky modernímu stavebnímu ře-
šení a pečlivému výběru barevné kom-
pozice velmi pozitivním dojmem. Cílem 
rekonstrukce bylo přispět ke zpříjemnění 

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák k tomu uvedl: „Ten-
to den je pro nás významný nejen tím, že otevřeme zrekonstruované pracoviště, ale 
pro Krajskou zdravotní to má ten význam, že končíme rekonstrukci vnitřních prostor 
onkologie a nukleární medicíny. Cesta to byla trnitá. Když se před čtyřmi lety rozho-
dovalo jak dál v oblasti onkologie a nukleární medicíny, v Chomutově jsme o status 
komplexního onkologického centra přišli, v Ústí nad Labem jsme měli výjimky, které 
se třikrát prodlužovaly. Zároveň tu byl projekt pro nové zařízení za miliardu korun. Teď 
už můžeme říct, že miliarda by nestačila. Pokladna byla v té době prázdná, Krajská 
zdravotní měla dluh zhruba 450 milionů korun a krajské účty byly zablokované. My 
jsme stáli před zásadním rozhodnutím, jak dál. Dnes už můžeme konstatovat, že jsme 
se rozhodli dobře. A byl to velikánský risk. Je fakt, že jsme neměli v té době ani sami 
představu, jakým způsobem budeme vše financovat. Když jsem vyhlásil, že Krajská 
zdravotní končí s akciovou společností, která měla stavět nové zařízení, a že půjdeme 
vlastní cestou, dostal jsem otázku, kolik předpokládáme, že nás to bude stát. Aniž 

bych na to byl připravený, řekl jsem 450 
milionů, dodal jsem v první etapě. Dnes 
můžeme říci, že rekonstrukce v chomu-
tovské nemocnici a V Podhájí stály Kraj-
skou zdravotní dohromady 484 milionů 
korun. V této částce jsou i stavební práce, 
které probíhají zvenčí areálu, to je akce 
za 17 milionů, s tím, že jsme vystavěli 
i lékárnu, která je již dokončena a bu-
deme se snažit ji v krátké době otevřít. 
Postupně jsme otevírali jednotlivá pra-
coviště, všechna mají vynikající úroveň 
a patří v rámci třinácti center v ČR mezi 
ty opravdu dobře vybavené, a to nejen 
materiálně, ale i personálně. Pro nás tato 
etapa končí a myslím, že si můžeme říci, 
že s dobrým koncem. Stacionář, který byl 
poslední etapou a zároveň byl podmín-
kou pro zachování komplexního onkolo-
gického centra, vyšel asi na 7,75 milionu 
korun, 7,1 milionu korun stály stavební 

úpravy, na které jsme dostali investiční 
dotaci od Ústeckého kraje, takže děkuji 
jedinému akcionáři, děkuji osobně ná-
městku Rybákovi, protože až za nového 
vedení Ústeckého kraje můžeme počítat 
s pravidelnou dotační podporou. Vyba-
vení interiérů hradila Krajská zdravotní 
z vlastních zdrojů částkou zhruba 350 ti-
síc korun, z klinických studií šlo 100 ti-
síc korun a od sponzorů získala Krajská 
zdravotní asi 300 tisíc korun na aplikační 
křesla. Kompletní přestavba stacioná-
ře V Podhájí je další fází rozsáhlých re-
konstrukcí Komplexního onkologického 

Na snímku předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák (první zprava), náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
RSDr. Stanislav Rybák (druhý zleva), generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (první zleva), členka představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., Jitka Hanousková (uprostřed) a primářka 
Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martina 
Chodacká (druhá zprava) Nová ambulance

Místnost pro aplikaci chemoterapie

Čekárna

nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Ne-
mocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martina 
Chodacká, která provedla novým praco-
vištěm všechny přítomné a prezentovala 
stacionář včetně přestavby celé onkolo-
gie V Podhájí.
Kompletně vybavený stacionář byl vybu-
dován pro obor klinické onkologie k am-
bulantnímu podání systémové onkolo-
gické léčby (chemoterapie, biologické, 
hormonální). Ročně projde stacionářem 
téměř 4 500 pacientů. Kompletně vyba-
vený stacionář byl jednou z podmínek 
pro udržení statutu KOC, který obhájila 
Krajská zdravotní, a. s., v roce 2016. Pře-
stavba stacionáře, která započala letos 
na jaře, je další fází rozsáhlých rekon-
strukcí onkologie a nukleární medicíny 
nejen v Ústí nad Labem, ale i v Chomu-
tově, které probíhají od roku 2014, a to 
s výrazným podílem evropských dotač-
ních prostředků a finanční investiční 
podporou Ústeckého kraje. 

Martin Klimeš, referent

prostředí pro onkologické pacienty i je-
jich ošetřující personál.
„Pro onkologické pacienty je nově k dis-
pozici prostorný aplikační sál se 14 no-
vými polohovacími křesly a s vlastním 
sociálním zázemím, velkoplošnými 
TV přijímači a připojením na internet, če-
kárna se šatními skříňkami a sociálním 
zařízením včetně bezbariérového WC. 

Vznikly zde dvě moderně vybavené am-
bulance klinické onkologie s kabinkami 
pro pacienty, kancelář mobilního hospi-
cu a paliativní ambulance. Personál má 
k dispozici novou přípravnu s velínem, 
denní místnost, sociální zázemí, skla-
dové prostory a technické místnosti,“ 
uvedla primářka Onkologického odděle-
ní Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
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Rektoskopie

Nemocnice Děčín
Rektoskopie se zařazuje do endoskopických vyšetřovacích metod v gastroskopii a jedná se 
o základní, invazivní vyšetření rekta a dolního úseku sigmoidea. Patří k nejstarším endosko-
pickým metodám. 

První pokusy o vyšetření rekta dokládá římské 
„speculum“ nalezené v troskách starověkých 
Pompejí (1. století před naším letopočtem). 
V roce 1806 Phillipp Bozzini pomocí primi-
tivního endoskopu Lichtleiter vyšetřil rek-
tum na mrtvém těle a o rok později na živém 
pacientovi. O padesát let později vynalezl 
Désormeaux rigidní zařízení s vlastním svě-
telným zdrojem. Techniku rozvíjel Kussmaul 
a v roce 1868 vynalezl první rigidní gastro-
skop. O další pokrok ve vývoji endoskopů se 
zasloužili Nitze a Leiter, kteří vynalezli cysto-
skop s elektrickým zdrojem světla chlazený 
vodou a v roce 1886 cystoskop s miniaturní 
žárovkou na konci přístroje. V USA Kelly vyro-
bil v roce 1895 první proktoskop z kovových 
trubic různé délky a v roce 1903 Strauss vy-
vinul první proktosigmoideoskop se zava-
děčem, balonkovou vzduchovou pumpičkou 
a s vlastním světelným zdrojem. Tento typ 
anorektoskopu se využívá dodnes.

INDIKACE – rektoskopické vyšetření se zpravi-
dla indikuje při krvácení z konečníku, přítom-
nosti krve ve stolici, podezření na novotvary 
v tomto úseku střeva atd. Indikace se tedy 
dají rozdělit do tří skupin – diagnostické, lé-
čebné (např. polypektomie, sklerotizace he-
moroidálních uzlů) a dispenzarizační. Rekto-
skopie se může provádět v několika polohách 
– kolenoprsní, kolenoloketní nebo na boku. 
Umožňuje vyšetřit úsek střeva do vzdálenosti 
25cm od análního otvoru.

Rektoskopie se provádějí na endoskopickém 
sálku, většinou ambulantně bez nutnosti hos-
pitalizace v nemocnici pomocí rektoskopu. 
Rektoskopy jsou tubusy různé délky a šířky. 
Skládají se z tubusu se zavaděčem a zdrojem 
studeného světla, světelného kabelu, z hlavi-
ce s krycím sklíčkem a vzduchovým ventilem, 
na který se napojí balonek. 
PŘED VYŠETŘENÍM je potřeba klienta plně 
edukovat, zodpovědět jeho otázky a připra-
vit ho k vyšetření. Vysvětlit (edukovat) prů-
běh rektoskopie, přibližnou délku vyšetření 
(cca 5–10 minut), informovat, za jakých pod-
mínek bude vyšetření probíhat. Vysvětlit polo-
hu, ve které bude vyšetření provedeno. Poučit 
o tom, že během vyšetření se vpravuje vzduch 
do rekta, který může vyvolat nepříjemný pocit 
plnosti či pocit defekace a také, že vyšetření 
může být i mírně bolestivé. 
Příprava pacienta na rektoskopii je individu-
ální. Způsob přípravy záleží na schopnostech 
klienta, okolnostech vyšetření a také na zvyk-
lostech zdravotnického zařízení. Dá se říci, 
že základem přípravy je vyprázdnění rekta, 
nejčastěji podáním klasického klyzma vlaž-
nou vodou. Provádí se u akutních vyšetření 
rekta a také u klientů, kteří nejsou schopni 
si doma podat tzv. malé klyzma (připravený 
speciální roztok v plastové lahvičce se za-
vaděčem). Takto připravené klyzma si může 
klient podat v domácím prostředí sám před 
plánovaným vyšetřením. Úloha sestry je, aby 
klienta edukovala kolikrát je nutné klyzma 

podat a v jakou denní dobu. Další možnou 
alternativou je aplikace glycerinového čípku 
per rektálně nebo bez přípravy, většinou při 
anoskopii. Sestra před vyšetřením zhodnotí 
celkový stav klienta, zjistí anamnézu a zajistí 
výsledky nebo odběr krve dle ordinace léka-
ře. Nezbytný je i podepsaný Písemný souhlas 
s vyšetřením klientem, popř. opatrovníkem. 
Souhlas musí být též podepsaný lékařem, 
který vyšetření indikuje a bude provádět. 
Sestra připraví pomůcky na vyšetření. 
Na odezinfikovaný stolek vyskládá slože-
ný rektoskop, anoskop, rukavice, vazelínu 
album nebo mesocain či indiferentní gel, 
kleště na gázové čtverečky, gázové čtverečky 
a tampony, emitní misku s buničitou vatou. 
Po ruce musí mít připravené instrumentárium 
pro odběr biologického materiálu – bioptické 
kleště, pinzetu a zkumavky na odebraný bio-
logický materiál s fixačním roztokem (formal-
dehyd). Dále sestra lékaři připraví ochranné 
pomůcky.
AKTIVITY SESTRY PŘI REKTOSKOPII 
Před rektoskopií sestra pomáhá klientovi 
zaujmout správnou polohu na lůžku. Během 
výkonu se snaží psychicky verbálně i non 
verbálně podporovat klienta a sleduje jeho 
celkový zdravotní stav. Asistuje lékaři – může 
pomáhat při zavádění rektoskopu, insuflaci 
vzduchu, odsávat střevní tekutinu atd. Podá-
vá lékaři dle potřeby kleště s gázou, chirurgic-
ké nástroje pro odběr biologického materiálu. 
Dojde-li k odběru biologického materiálu, 
sestra zajistí správné uložení vzorku do stabi-
lizačního roztoku a označí zkumavku identifi-
kačním štítkem s iniciály klienta.
PO VYŠETŘENÍ sestra pomáhá klientovi z vy-
šetřovacího lehátka a předchází potenci-
onálnímu riziku pádu. Nabídne pomůcky 
k hygienické očistě. U méně soběstačných 
napomáhá i při oblékání. Dle ordinace lékaře 
pacienta objedná na kontrolu, vyšetření atd. 
Pokud je klient transportován sanitou, ses-
tra zajistí odvoz. Po odchodu klienta z vyše-
třovací místnosti sestra provede úklid sálku 
a dekontaminaci nástrojů. V neposlední řadě 
zajistí sběr biologického materiálu. 
Pro zajímavost bych na závěr uvedla, že v roce 
2014 jsme na našem pracovišti provedli 709 
těchto malých výkonů, v roce 2015 jich bylo 
607 a vloni 678.

Bc. Lucie Vyšohlídová 
Chirurgické oddělení 

Nemocnice Děčín, o. z.

Před vyšetřením

Administrativní budova po rekonstrukci

Rekonstrukce v děčínské nemocnici probíhají

Nemocnice Děčín

Rekonstrukce pavilonu I je o prázdninách v plném proudu. Zdra-
votníky v uniformách vystřídali řemeslníci v montérkách. Místo 
cinkotu zdravotního náčiní jsou slyšet stavební kladiva a vrtačky. 
Řemeslníci již zrekonstruovali první, druhé, čtvrté a šesté patro. 
Do svých prostor se tak vrátila ambulantní a lůžková část děčínské 
rehabilitace, dětské oddělení i interna. „V září projde rekonstrukcí 
třetí patro a po něm bude následovat sedmé podlaží a přízemí,“ 
vysvětlil Petr Kronus, vedoucí Oddělení správy a údržby majetku 
Nemocnice Děčín, o. z. Celý objekt bude mít zateplen obvodový 
plášť budovy, dojde i k výměně výtahů a stavbě nové výměníkové 
stanice.

Rekonstrukce pavilonu I není jedinou investiční 
akcí, kterou Krajská zdravotní, a. s., v děčínské 
nemocnici realizuje. V minulých týdnech byla 
dokončena také rekonstrukce administrativ-
ní vily. V rámci opravy má vila novou střešní 
dvouplášťovou krytinu včetně opravy komínu 
v celkové hodnotě zhruba 450 tisíc Kč. Dále 
byla provedena výměna starých oken za nová 
plastová, a to v podkroví a suterénu objektu, 
v hodnotě cca 250 tisíc Kč a také oprava a nátěr 
fasády objektu za zhruba 80 tisíc Kč.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

 Rekonstrukce pavilonu I

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

Kontakt: Monika Rendlová, staniční sestra šestinedělí, 
KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II,
e-mail: Monika.Rendlova@kzcr.eu, tel.: +420 412 705 298.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA PORODNÍM SÁLE DĚČÍNSKÉ NEMOCNICE

CO VÁS ČEKÁ:
 » prohlídka porodního 

sálu s našimi porodními 
asistentkami

 » ukázka předporodních 
místností

 » ukázka pomůcek, které mohou mamince 
ulevit v počáteční fázi porodu 
(balon, vak, porodní stolička)

 » seznámení s aromaterapií a preparáty 
vhodnými k porodu

 » ukázka ošetření novorozence, seznámení 
s kosmetikou, se kterou pracujeme

 » prohlídka pokojíku na oddělení šestinedělí
 » seznámení s laktační linkou, kterou 

provozujeme nepřetržitě 24 hodin denně
 » malé občerstvení

6. 10. 2017 
od 8:oo do 16:00 hodin

Na setkání s Vámi se těší kolektiv porodních asistentek a dětských sestřiček.
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Pohlavně přenosná onemocnění 

Nemocnice Teplice
Pohlavně přenosná onemocnění označovaná často zkratkou STD (z anglického se-
xually transmitted diseases) se šíří téměř výhradně pohlavním stykem a patří k cho-
robám, které stále vykazují nárůst počtu onemocnění. Představují velký zdravotní 
problém především pro mladé lidi vstupující do sexuálního života. 

Pohlavně přenosná onemocnění způso-
buje i celá řada dalších mikroorganismů, 
např. bakterie, kvasinky, houby, prvoci 
(trichomonády) a jiní parazité (svrab, 
muňky). 

Při podezření z nákazy nebo objevení se 
příznaků, které ukazují na možnost one-
mocnění STD, je třeba kontaktovat kožní 
venerologické oddělení. Nikdy se ne-
snažte léčit onemocnění sami. Do doby, 
než je známa diagnóza, je zakázán po-
hlavní styk a je-li onemocnění potvrzeno, 
je nutné vyšetřit všechny sexuální part-
nery pacienta. 

Problém je v tom, že většinou přicházejí 
s potížemi muži, kteří měli pod vlivem al-
koholu pohlavní styk s neznámou ženou 

bez použití ochrany. Časté střídání sexu-
álních partnerů je vysoce rizikové. Zejmé-
na je nebezpečné vyhledávání anonym-
ních či nahodilých sexuálních partnerů. 
V největším ohrožení jsou promiskuitní 
jedinci, drogově závislí, homosexuálové, 
lidé provozující nechráněný styk a osoby 
spojované s prostitucí. Proto je nesmír-
ně důležité dodržovat preventivní opat-
ření, kam patří především pečlivý výběr 
sexuálních partnerů, používání kondo-
mů a dodržování hygienických pravidel. 
Kondom snižuje riziko nákazy při styku 
do pochvy, konečníku i úst. Podmínkou 
však je, že jej partneři používají po celou 
dobu sexuálního styku. U sexuálního 
partnera je důležité věnovat pozornost 
příznakům svědčícím o možné infekci. 

Demokratická společnost nám dává více 
práv a svobod, což ovšem vyžaduje i vět-
ší osobní zodpovědnost a sebekázeň. 
Zdraví každého z nás i našich nejbližších 
představuje velkou životní devizu a zá-
leží především na nás, pro jakou kvalitu 
života se rozhodneme. 

Vladislava Haincová 
depistážní venerologická sestra  

Kožní oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z.

Výstavba operačních sálů je v plném proudu

Nemocnice Teplice
Úpravou terénu a vybagrováním díry pro základy začala výstavba operačních 
sálů v teplické nemocnici. Stavební práce jsou tak již v plném proudu. Hotovo 
by měli mít dělníci do dvou let.

Nová budova pro operační sály vyroste v pro-
storu jižně od pavilonu F, v němž jsou soustře-
děny chirurgické obory, směrem k ulici Anglic-
ká. S chirurgickým pavilonem bude propojena 
spojovacím krčkem, proto dílčí úpravy pro-
běhnou i v pavilonu F.
V nových operačních sálech bude realizováno 
veškeré současné spektrum operačních výko-
nů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. 
Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní 
dutiny a provádět laparoskopické zákroky. 
Nyní mají lékaři v teplické nemocnici k dispo-
zici deset operačních sálů, u čtyř z nich počítá 
Krajská zdravotní, a. s., s dalším používáním 
i po realizaci výstavby nových sálů. Dosavad-
ní prostory tak budou zachovány pro operační 
výkony v oblasti očního lékařství, urologické 
endoskopické operativy, jednodenní gyneko-
logické operativy a akutní porodnické opera-
tivy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jed-
nodenní chirurgie a jejího zázemí. 
Projekt počítá také s výstavbou 92 parkova-
cích míst pro osobní auta zaměstnanců, dvě 
z nich budou vyhrazena pro tělesně postiže-
né. Díky tomu dojde k uvolnění parkovacích 
míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím 
areálu. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů 

Průběh těchto onemocnění je často bez-
příznakový, což má vliv na jejich šíření. 
Pohlavně přenosná onemocnění jsou vy-
volána celou řadou původců. Mají odliš-
nou inkubační dobu (období od počátku 
infekce po počátek klinických příznaků), 

klinický obraz, často probíhají současně 
a každé z nich vyžaduje specifickou léčbu. 
Problémem bývá nejen jejich častý výskyt, 
ale i rozvoj necitlivosti na antibiotika. 
Některé z STD patří mezi takzvané klasické 
venerické nákazy a podléhají po vinnému 

epidemiologickému hlášení, evidenci, 
dispenzarizaci (sledování osob podezře-
lých z nákazy nebo pacientů po léčbě) 
a depistážnímu šetření (epidemiologické 
pátrání po zdroji či kontaktu infek-
ce) ve smyslu platných zákonů České 
republiky. 
V některých případech je nutná 
spolupráce lékařů s hygienickou stanicí 
a policií. 
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NA NAŠEM ODDĚLENÍ SE SETKÁVÁME NEJČASTĚJI S TĚMITO POHLAVNĚ PŘENOSNÝMI ONEMOCNĚNÍMI: 
KAPAVKA (GONORRHOEA) – postihuje především močo-
vé a pohlavní orgány, ale i sliznici konečníku, úst a krku. 
U mužů se projevuje pálením, bolestí při močení a hnisa-
vým výtokem z močové trubice. U žen jsou tyto příznaky 
méně výrazné, takže unikají léčení. Může dojít ke komplika-
cím vedoucím až k neplodnosti. 

PŘÍJICE (SYFILIS, LUES) – projevuje se u obou pohlaví v mís-
tě vstupu infekce nebolestivým vředem na kůži a sliznici 
pohlavního ústrojí, konečníku, úst a zvětšením nejbližších 
lymfatických uzlin. Při neléčené formě se asi za dva měsí-
ce objevuje teplota, únava, bolest hlavy, kloubů a vyrážka. 
Po pěti až deseti letech dochází k poruchám centrálního 
nervového systému, poškození srdce, cév a kostí. Včasnou 
diagnostikou a léčbou se dá závažným komplikacím zabrá-
nit. Možná je také infekce plodu během těhotenství nebo 
kojení – tímto způsobem vzniká u dětí vrozená syfilis. 

INFEKCE CHLAMYDIOVÁ (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) – způ-
sobuje u mužů potíže při močení a výtok sklovitého cha-
rakteru. U žen často probíhá bezpříznakově. Extragenitálně 
může vyvolat konjunktivitidu, artritidu, perihepatitidu a Rei-
terův syndrom. 
KONDYLOMATA (GENITÁLNÍ BRADAVICE) – postihují kůži 
i sliznici a jejich léčba je mnohdy zdlouhavá. 
NEGONOKOKOVÁ ONEMOCNĚNÍ – Mycoplasma genitalium 
a Uraplasma urealitikum. 
VIROVÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ – např. Herpes (opar) po-
hlavních orgánů.

Pěvecké vystoupení

Na plochu určenou pro nové operační sály nastoupila těžká stavební 
technika

Na počátku měsíce června zavítali do teplické nemoc-
nice žáci II. stupně Základní školy Maršovské v Tepli-
cích, aby svým zpěvem potěšili pacienty na oddělení 
následné péče a interním oddělení. Žáky a žákyně 
sboru Fontána doprovázel sbormistr pan Mgr. Jiří Bryn-
da na elektrické klávesy. Repertoár byl složen většinou 
z populárních, klasických a lidových písní, které si pa-
cienti mohli zazpívat společně se sborem. Poděkování 
patří nejen sólistům, celému sboru, panu sbormistru, 
ale i vedení školy Maršovská, že nám pravidelně zpro-
středkovávají nezapomenutelný zážitek. Děkujeme 
jménem dobrovolnické kanceláře v teplické nemocnici 
za další krásnou akci. 

Petra Suchomelová, koordinátorka dobrovolníků 
Nemocnice Teplice, o. z.

Mezi pacienty v teplické nemocnici zavítali žáci

Nemocnice Teplice
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 Strážníci budí v nemocnici respekt

Nemocnice Most 
Od října roku 2016 slouží v areálu mostecké nemocnice městská policie. Strážníci jsou přítomni 
na centrálním příjmu každý den od 18.15 hodin do 5.00 hodin. Personál si jejich přítomnost ve zdra-
votnickém zařízení pochvaluje. 

V době přítomnosti strážníků se podařilo snížit míru agresivity příchozích pacientů a eliminovat kon-
fliktní situace na příjmu. „Velmi důležitá je jejich přítomnost ve vstupní hale a u recepce. Působení 
jejich autority na okolí je značné. Dohlížejí i na agresory, které vozí jejich kolegové, ti pak v klidu mohou 
zpět do terénu. Určitě jsou velkou oporou personálu, věříme, že díky jejich přítomnosti bude i nadále 
naše práce s agresivními osobami mnohem bezpečnější, lehčí a snadnější,“ uvedla pověřená hlavní 
sestra mostecké nemocnice Mgr. Šárka Gregušová.
Tiskový mluvčí mosteckých strážníků Vlastimil Litto potvrdil, že služebna v nemocnici se osvědčila a do-
dal, že za první pololetí provedli strážníci celkem 47 zásahů.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Anesteziologicko-resuscitační oddělení září novými barvami

Nemocnice Teplice
Stejně jako v minulých letech i letos Krajská zdravotní, a. s., využila ve svých ne-
mocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově období letních 
prázdnin k provedení potřebných oprav, drobných úprav a k malování. Řada oddělení 
tak září novými barvami, které zpříjemňují zdravotníkům pracovní prostředí a hospi-
talizovaným pacientům pobyt v nemocnici.

Jedním z oddělení, které prošlo menší 
dílčí rekonstrukcí je anesteziolo gicko-
resuscitační oddělení teplické nemoc-
nice. „Během letních prázdnin jsme 
provedli kromě anesteziologicko-re-
suscitačního oddělení potřebné opravy 
a úpravy na chirurgické jipce a dětském 
oddělení,“ uvedl Ing. Miroslav Svěcený, 
vedoucí Oddělení správy a údržby nemo-
vitostí Nemocnice Teplice, o. z.
Během řemeslnických prací byli paci-
enti hospitalizováni do volných prostor 
nemocnice, nebo transportováni na lůž-
kové stanice v rámci nemocnic Krajské 
zdravotní, a. s.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

V Krajské zdravotní funguje systém interní grantové podpory
Krajská zdravotní, a. s.

Úklidové práce po malování a provedení drobných oprav

Za účelem stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zaměstnanců Kraj-
ské zdravotní, a. s., byl v roce 2016 zaveden systém interní grantové podpory. Ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s., vyhlásil první kolo grantové soutěže v rámci 
Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců pro 
rok 2016 29. března loňského roku. Do této první grantové soutěže bylo zařazeno 
celkem 22 doručených návrhů projektů. Po přijetí návrhů do soutěže probíhala hod-
noticí fáze v souladu s pravidly soutěže. 

Díky podpoře Ústeckého kraje bylo vy-
hlášeno druhé kolo grantové soutěže 
10. února letošního roku s finanční alo-
kací 3 miliony Kč. Druhé kolo grantové 
soutěže bylo specifické tím, že bylo urče-
no pouze žadatelům, jejichž projekty již 
prošly úspěšně hodnocením v rámci 1. 
kola grantové soutěže v roce 2016, avšak 

nebyly v něm doporučeny k financování. 
Žadatelé dostali možnost se znovu uchá-
zet o podporu a využít přitom upravených 
podmínek výzvy, zejména prodloužení 
délky řešení na 2 roky. Do soutěže bylo 
zařazeno celkem 11 doručených návrhů 
projektů, které již prošly úspěšně hodno-
cením v 1. kole soutěže. 

V současné době probíhá třetí kolo 
grantové soutěže z vlastních finančních 
prostředků Krajské zdravotní, a. s., kdy 
přihlášky projektů do grantové soutě-
že lze podávat do konce měsíce srpna. 
Zahájení řešení podpořených projektů 
bude možné od 2. října 2017, ukončeny 
by měly být nejpozději do 1. října 2019.

Vzpomínky na Afriku – Jak to začalo

Nemocnice Most
Cesta za příběhem, který bych vám ráda vyprávěla, pro mě byla plná příjemných pře-
kvapení. Pětihodinový rozhovor s paní Helenou Krtičkovou byl neuvěřitelný. Spíše 
než rozhovor to byla zpověď, protože otázky nebylo třeba pokládat. Zasloužila by si 
sepsání knihy. Vzpomínky paní Krtičkové jsou pro většinu z nás nepředstavitelné. 
Ale pěkně po pořádku. Paní Helena Krtičková, rozená Riedlová, absolvovala studium 
na Zdravotní škole v Mostě, obor Zdravotní sestra. Maturovat měla v roce 1955, ale 
doba tomu chtěla jinak.

Helena Krtičková

V únoru 1954, kdy byla paní Krtičková 
studentkou třetího ročníku, byly řádové 
sestry, které doposud pracovaly v ne-
mocnicích u lůžek pacientů, odsouvány 
zpět do Německa. V té době dostaly stu-
dentky možnost odmaturovat již ve tře-
tím ročníku. Paní Krtičková tuto možnost 
přijala. Místo docházení do školy byly 
přiděleny na oddělení, a to dost svéráz-
ným způsobem. Jak vzpomíná: „Přišla 
jsem ráno do školy a byla tam obrovská 
tabule, na které byla naše jména a od-
dělení, na která se máme hlásit. Já byla 
přidělena na otorinolaryngologii (ORL) 
i přesto, že jsem chtěla na chirurgii. Když 
jsem ráno přišla na oddělení, tak tam 
u stolu seděla žena v civilních šatech. 
Vešla jsem a pozdravila. Když se ke mně 
žena otočila, zjistila jsem, že je to sou-
sedka z domu, ve kterém jsem bydlela 
s rodiči. Řekla mi, že mám čtyřiadvacítku, 
předala oddělení a šla domů. Lékař, kte-
rý měl službu, za mnou odpoledne při-
šel a řekl mi, že mám dát ve dvaadvacet 

hodin dětem, které tam ležely s mamin-
kami, antibiotika – sulfonamidy v table-
tách, nic jiného jsme neměli, a zavřít se 
na sesterně, protože jsou tam vojáci, tak 
aby mě neobtěžovali. A že když na té kra-
bičce bude svítit světýlko, tak se mám jít 
podívat na pokoj, co se děje.“ Pro paní 
Krtičkovou to bylo smutné období, pro-
tože řádové sestry při odchodu plakaly. 
Nevěděly, co s nimi bude. Po maturitě 
nastoupila i s kamarádkou na chirurgii, 
kam chtěla a měla to štěstí, že na chi-
rurgii místo bylo. „Přišly jsme se hlásit 
k vrchní sestře, která nás poslala za sta-
niční sestrou. Ta byla na oddělení sama, 
pouze s ošetřovatelkou, která ale i přes-
to, že neměla vzdělání, píchala injekce 
a rozdávala léky, kromě infuzí, ty dělala 
staniční.“
Po působení na chirurgii dostala mož-
nost pracovat na oddělení operačních 
sálů, kam odešla za svou kamarádkou, 
která tam šla pracovat o 2 měsíce dříve. 
„Měli jsme dva sály, jednomu se říkalo 

‚Panský‘, tam jsme operovali kýly a cévy. 
Všechno v lokále. Lékaři nebyli speciali-
zovaní, teprve později se začali rozhodo-
vat, jaký obor by je bavil. První anestezii 
dával chirurg, doktor Krumphanzl, který 
se později stal primářem ARO.“ Velkou 
zkušeností byl pro paní Krtičkovou a její-
ho manžela Františka Krtičku staršího, lé-
kaře chirurga, pobyt v Africe. Ale to zase 
v dalším vydání Infolistů.

Bc. Michaela Šilhavíková, staniční sestra 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

Nemocnice Most o. z.

redakce Infolistů
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Dobrovolnické léto

Nemocnice Chomutov
Dobrovolnická činnost s nadcházejícím letním obdobím pravidelně zaznamenává 
mírný pokles jednotlivých návštěv dobrovolníků na oddělení. Přesto ani v tomto ob-
dobí dobrovolnický program nezahálí. V chomutovském parku v rámci DobroFestu se 
dobrovolnický program představil veřejnosti. Zde se zájemci mohli o dobrovolnic-
kém programu v nemocnici dozvědět více informací a osobně se seznámit s někte-
rými aktivními dobrovolníky. Děti si vybarvovaly stejné mandaly, které dobrovolníci 
malují s pacienty.

Běh o život deset let pomáhá chomutovské onkologii 

Nemocnice Chomutov
Již podesáté vyrazil napříč Českou republikou Miroslav Kalina z Loun, aby podpořil Onko-
logické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., v rámci projektu 
Běh o život. Za dobu konání akce přispěl zdravotnickému pracovišti více než milionem 
korun.

Miroslav Kalina je bývalým onkologickým 
pacientem chomutovské onkologie, který 
ve svých třiceti letech, po těžké nemoci, 
začal znovu nabírat fyzičku a tvrdě na sobě 
pracovat. „Letos jsem jel celou trasu popr-
vé na kole. Protože jsem pořád běhal, od-
dělal jsem si Achillovu šlachu. Založil jsem 
tak novou tradici a příští rok bych chtěl jet 
znovu. Až mi odejdou nohy, tak si koupím 
handbike,“ řekl v cíli se smíchem Miroslav 
Kalina.
Za pět dní ujel neuvěřitelných osm set osm-
desát kilometrů. „Nejvíce mi chyběla man-
želka, když jsem jel sám bez doprovodu. Jet 
trasu na kole bylo horší než ji běhat. Na zá-
dech jsem měl s výbavou osmikilový batoh 
a šlapat s touto zátěží kopce v Orlických 
horách a Jeseníkách není legrace,“ doplnil 
Kalina.
Cílem Běhu o život je podpora a zkvalitnění 
léčebných podmínek a zdravotnického vy-
bavení chomutovského onkologického od-
dělení. Letos přímo na lounském náměstí 
Petr Kalina předal šek na třicet tisíc korun 
paní primářce MUDr. Martině Chodacké. 
„Díky aktivitě pana Kaliny došlo k výrazné-
mu zpříjemnění prostředí zejména na lůž-
kové části chomutovského onkologického 

oddělení, příkladem je dovybavení pokojů 
televizory či rekonstrukce sociálních zaří-
zení včetně kuchyňky. Symbolickým vyjá-
dřením poděkování celého onkologického 
oddělení Miroslavu Kalinovi bylo předání 
obrazu se sportovní tematikou, která je 
mu velmi blízká,“ uvedla primářka Onko-
logického oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., 
MUDr. Martina Chodacká.

Přivítat Miroslava Kalinu v cíli a zatančit mu 
přišly členky klubu BeFit Louny, které 9. září 
od 15.00 hodin uspořádají na lounském 
letním cvičišti ve prospěch chomutovské 
onkologie akci pod názvem Memoriál pro 
Péťu. „Pro návštěvníky budou připraveny 
lekce Zumby, jízda na kole, které se Miro-
slav účastní, běh s kočárky a další aktivi-
ty,“ pozvala závěrem na akci všechny v cíli 
Ing. Andrea Kloučková z BeFit Louny.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Na snímku Miroslav Kalina na lounském náměstí

Předání šeku v cíli. Na snímku zleva: primářka MUDr. Martina Chodacká, dárce 
Miroslav Kalina a vrchní sestra Bc. Ivana Minaříková.

Divadlo dětem

V roce 2016 byla v rámci dotačního pro-
gramu Ústeckého kraje „Podpora zvýšení 
komfortu pacientů při poskytování násled-
né a dlouhodobé lůžkové péče na území 
Ústeckého kraje – 2016“ schválena dota-

ce ve výši 5 356 000 Kč. Pro všech pět nemocnic Krajské zdra-
votní, a. s., bylo pořízeno 76 kusů elektricky polohovatelných 
lůžek, 10 kusů mechanicky polohovatelných lůžek včetně pří-
slušenství a další zdravotnické vybavení související s poskyto-
váním následné a dlouhodobé lůžkové péče. 

Nákupem nových pacientských lůžek se přispělo ke značnému 
zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemoc-
nicích. Ocení je hlavně senioři, imobilní pacienti a v neposlední 
řadě ošetřovatelský personál. Nově pořízená lůžka a další zdra-
votnické vybavení bylo dodáno během prvního pololetí roku 
2017. 

Karolína Hostašová 
referentka Střediska dotačních projektů Krajské zdravotní, a. s.

Nové postele poskytují pacientům lepší komfort
Krajská zdravotní, a. s.

Nové nemocniční lůžko

Na konci školního roku opět přišli stu-
denti ESOZ Chomutov upravit parčík. 
Travnatou plochu očistili od klacíků a ši-
šek, okrasné dřeviny zbavili plevele, osá-
zeli květníky předpěstovanými afrikány 
a vyčistili jezírko s vodotryskem tak, aby 
pacienti na vycházkách mohli odpočívat 
v příjemném prostředí. Před samotnou 
manuální prací je koordinátorka sezná-
mila s aktuální nabídkou dobrovolnic-
kého programu, s konkrétními aktivita-
mi, kterým se dobrovolníci v nemocnici 
mohou věnovat. Základní aktivitou jsou 
pravidelné návštěvy dlouhodobě ne-
mocných pacientů na oddělení následné 
péče, neurologickém a interním oddě-
lení. Dobrovolník s pacienty může trávit 
čas povídáním, nasloucháním, předčítá-
ním, malováním nebo hraním společen-
ských her. Je velká škoda, že v současné 

době nejsou aktivní žádní dobrovolníci 
s vhodnými psy na canisterapii. O dob-
rovolnické návštěvy se psem byl a stále 
je mezi pacienty velký zájem, v současné 
době je ale není možné z kapacitních dů-
vodů zajistit.
Jako rozloučení se školním rokem něko-
lik mladých dobrovolníků a zdravotníků 
společně secvičilo krátké loutkové před-
stavení, se kterým vystoupilo na dět-
ském oddělení. Na závěr představení 
koordinátorka předala dětem krásná 
pexesa s dětskými motivy, které věno-
vala chomutovská ilustrátorka Petra 
Šolcová. Vystoupení mělo velký úspěch 
a již nyní dobrovolnická kancelář zazna-
menává nové divadelní zakázky od se-
střiček, které by rády na svém oddělení 
divadélko viděly častěji. Dobrovolníci si 
tuto výzvu vzdali k srdci a během prázd-
nin připraví několik scénářů s lehce vý-
chovným podtextem. A zároveň načerpají 
dostatek energie do nového dobrovolnic-
kého období.

Ing. Anna Makarová, dobrovolnice  
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Krajská zdravotní, a. s., zahájila předáním staveniště rozsáhlou 
rekonstrukci dětského pavilonu v ústecké Masarykově nemoc-
nici. Práce potrvají zhruba patnáct měsíců. Celková cena díla je 
51 128 536 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce dětského pavilonu

Masarykova nemocnice

Vizualizace

V první fázi významné rekonstrukce do-
chází k výměně oken na zdravotnických 
pracovištích, kde nebyla dosud nahra-
zena při předešlých dílčích obnovách. 
V rámci rekonstrukce budovy dojde 
k nástavbě podlaží určeného pro administrativní účely, celý pavilon bude zateplen 
a dostane nový vzhled. Stavební práce si vyžádají zvýšenou hlučnost a prašnost. 

Jde o pokračování předešlých etap re-
konstrukcí, při kterých došlo mimo jiné 
k vybudování nových ambulancí dět-
ské úrazové chirurgie, dětského staci-
onáře, dětské rehabilitace a šaten pro 
zaměstnance.
Z důvodu realizace stavby došlo 
od 7. srpna 2017 k omezení provozu 
a přestěhování stanice větších dětí Dět-
ské kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Lůžko-
vá část stanice byla přesunuta do prostor 
oční kliniky v budově G. V provizorních 
prostorách bylo k dispozici 10 lůžek, 
nebylo zde možné hospitalizovat děti 
s akutními infekty a zároveň nebyly z ka-
pacitních důvodů přijímány doprovody 
dětských pacientů. U dětí odeslaných 
přímo z primární péče nebo z ostatních 
nemocnic byla nutná předchozí konzul-
tace na telefonním čísle příjmové ambu-
lance: 477 114 230. 
Po celou dobu výstavby je u dětského 
pavilonu omezeno parkování. Žádáme 
návštěvníky ústecké Masarykovy nemoc-
nice, aby se řídili přechodným dopravním 
značením.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Probíhající rekonstrukce
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Sekce dětské ortopedie
pátek 6. října – sobota 7. října 2017 – Zámeček Větruše v Ústí nad Labem

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
Vás zve na

Odborný garant: 
MUDr. Jiří Jurča,
Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: jiri.jurca@kzcr.eu, tel.: +420 477 113 062. 

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

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

Přihlášky, informace: 
www.kzcr.eu/konference/detskaortopedie2017 

16. pracovní schůzi při České společnosti pro ortopedii a traumatologii

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

Otorinolaryngologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
Vás zvou na 

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

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

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

Přihlášky, informace: www.kzcr.eu/konference/ORL2017

24. odbornou nadregionální konferenci s mezinárodní účastí

2. BENEFIČNÍ BĚH PŘÁTEL MASARYKOVY NEMOCNICE 
NA STŘÍŽOVICKÉM VRCHU

16. 9. 2017 – start v 15 hodin od restaurace Pohoda u vysílače
Zápisné: dospělý 50 Kč, dítě 30 Kč
(výtěžek z akce bude použit na podporu ZOO Ústí nad Labem)

Délka okruhu: 4,5 km

Sportovně zdatní jedinci mohou oběhnout okruh vícekrát. Děti a méně zdatní mohou využít na trase kolo, 
koloběžku či absolvovat trasu pěšky.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

pořádají Centrální operační sály Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
ve spolupráci s místní organizací Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů

POTVRZENÍ ÚČASTI: případnou účast prosím potvrďte na e-mail: pavlina.kubalkova@kzcr.eu nejpozději do 8. 9. 2017. 
Info na tel.: 477 117 895 nebo 477 112 289.
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725. 9.
Kostelní náměstí
Ústí nad Labem

Program akce

Akcí vás provede Aleš Lehký a Kamil Bílský
Vystoupí kapela Lunetic, Jan Weber (mistr světa ve footbag)
Potkejte se se známými ústeckými sportovci, se zástupci města Ústí nad Labem, 
s lékaři Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a dalšími hosty.

Skákání
přes
gumy

Skákání
přes

švihadlo

Skákání
panáka

generální partner partneři 
projektu

 9–12 hod  program pro školy (exhibice skákání, 
  zdravověda, info o projektu, soutěže)
 13–17 hod   program pro veřejnost – exhibice skákání přes švihadla, 

bike trial show, animační program, zajímavé rozhovory 
se zajímavými hosty, soutěže a koncerty, možnost 
vyšetření krevního tlaku a cholesterolu odborníky 
z Krajské zdravotní, a.s.

Akce se koná pod záštitou primátorky města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové.
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ZÁVĚREČNÉ PŘIPOMENUTÍ VYBRANÝCH MIMOŘÁDNĚ VYDAŘENÝCH ČINNOSTÍ
Z mého pohledu hlavního organizátora 
za Traumacentrum Masarykovy nemoc-
nice zajišťujícího přípravu celé události 
ve spolupráci se ZZS ÚK, PČR a Hasičským 
záchranným sborem Ústeckého kraje 
(HZS ÚK) musím konstatovat, že průběh 
cvičení v Masarykově nemocnici mě ne-
smírně příjemně překvapil. I přes velmi 
náročnou situaci, které bylo Traumacen-
trum MNUL vystaveno, včetně nutnosti 
zajistit běžný provoz a péči o pacienty, 

nácviku ostrahy objektu Emergency PČR, 
návozu zadržených teroristů s plnou po-
licejní ochranou a nečekaně velkého po-
čtu velmi závažně poraněných pacientů. 
Celá organizace činností na hale hro-
madného neštěstí, vstupní třídění včetně 
simulace péče o ventilované pacienty, 
simulace návozu na CT vyšetření a ná-
vozu na sály a jednotku intenzivní péče, 
uvolňování kapacit sálů a intenzivní péče 
byla velmi profesionální a realistická. 

Celého cvičení včetně přednemocniční 
fáze v objektu PČR v Božtěšicích se účast-
nili významní pozorovatelé z Německa, 
prof. Schaser, přednosta Univerzitního 
centra pro ortopedii a úrazovou chirur-
gii z Univerzitní nemocnice Drážďany, 
prof. Bonnaire, přednosta Kliniky úra-
zové a rekonstrukční chirurgie Nemoc-
nice Drážďany Friedrichstadt, a primář 
dr. Hohaus, vedoucí lékař Akutního pří-
jmu Nemocnice Drážďany Friedrichstadt. 

Kolegové jsou přednosty dvou největ-
ších traumacenter ve východním Sas-
ku, součástí této sítě (Traumanetzwerk 
Ostsachsen) je Traumacentrum Masa-
rykovy nemocnice jako jediné ze všech 
zemí bývalého východního bloku. Všich-
ni pozorovatelé vyjádřili maximální obdiv 
a respekt ke schopnostem české strany 
připravit takto propracované a komplex-
ní cvičení, a to včetně velmi realistického 
zapojení traumacentra.

Stejné poděkování adresovali během 
večerního prvotního rozboru Mimořádné 
události ostatní účastníci cvičení ze stra-
ny ZZS ÚK, HZS ÚK a Krajského ředitelství 
PČR, která ústy svého ředitele plk. Kní-
žete vyslovila speciální poděkování Ma-
sarykově nemocnici za možnost nácviku 
ostrahy a ochrany prostoru akutního 
příjmu a doprovodu teroristů k ošetře-
ní příslušníky zásahové jednotky, což je 
v běžném provozu nerealizovatelné.

Můj dík patří všem zúčastněným za Ma-
sarykovu nemocnici, neboť se nám dle 
mého názoru povedla velká a význam-
ná věc – skvěle zvládnout simulované 
hromadné neštěstí obrovského rozsahu 
a závažnosti, spolupracovat se složka-
mi Integrovaného záchranného systému 
a ještě toto know-how výborně prodat 
zahraničním kolegům.

Výstupem z vyhodnocení činnosti 
TC MNUL budou doporučení k úpravě 
Traumaplánu nemocnice a vytvoření vý-
stupu pro finální rozbor činnosti IZS. Ko-
legy z Německa jsem byl požádán, abych 
na příštím zasedání Traumanetzwerk 
Ostsachsen přednesl prezentaci shrnují-
cí celé cvičení a obdobné prezentace za-
zní nepochybně i na vybraných českých 
kongresech.

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. 
Klinika úrazové chirurgie  

v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Koordinátor nácviku hromadného 
neštěstí za Traumacentrum ústecké 

Masarykovy nemocnice

Nácvik zvládání hromadného neštěstí po teroristickém útoku  v ústeckém traumacentru

Masarykova nemocnice

PŘÍPRAVY
Po předběžné domluvě Zdravotnické zá-
chranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) 
a Traumacentra Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem (TC MNUL) bylo rozhod-
nuto o aktivnější účasti TC MNUL na cvi-
čení hromadného neštěstí Integrovaného 
záchranného systému (IZS) pro rok 2017. 
Scénář byl vypracován na návrh TC MNUL 
podle aktuální bezpečnostní situace, 
podrobnější inspiraci jsme čerpali ze 
zkušeností traumacentra Univerzitní ne-
mocnice Technické univerzity Mnichov 
z reálného teroristického útoku. Vzhle-
dem k účasti TC MNUL na Traumane-
tzwerk Ostsachsen byla přednostům 
obou hlavních traumacenter regionu 

východní Sasko nabídnuta účast jakožto 
pozorovatelům. Ti nabídku s díky přijali.

Vlastní příprava probíhala v úzké koor-
dinaci s jednotlivými složkami IZS, při-
čemž požadavkům našeho traumacentra 
na jednotlivé složky bylo vždy vyhověno. 
Snahou koordinátora bylo v rámci zacho-
vání běžného provozu nasimulovat situ-
aci zvládání hromadného neštěstí s co 
největším přesahem do provozu trauma-
centra. Cílem byla aktivace traumaplánu 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., zřízení 
třídicího místa, vytvoření červené a žluté 
zóny, zajištění personálního obsazení 
jednotlivých pozic lékaři z jednotlivých 

klinik a oddělení a středním i nižším 
zdravotnickým personálem s prověřením 
funkčnosti svolávacího systému, nácvik 
hierarchického rozhodovacího a řídicího 
procesu, simulace reálných vyšetřova-
cích a ošetřovacích metod se sledováním 
reálné časové náročnosti, simulace uvol-
ňování kapacity operačních sálů a týmů 
a kapacity intenzivní péče, simulace 
transportu pacientů na vyšetření a další 
ošetření. Cvičení mělo prověřit komuni-
kační schopnosti jednotlivých účastníků 
a pojmenovat problémová místa a čin-
nosti, které lze do budoucna zlepšit.
Jeden z požadavků směřoval na Po-
licii České republiky (PČR) a týkal se 
zajištění ostrahy prostoru Emergency 
v ústecké Masarykově nemocnici jakožto 
sekundárního cíle teroristického útoku. 
Součinnost PČR jsme žádali rovněž při 
přívozu a ošetřování poraněných teroris-
tů. Policie tak měla možnost si v provo-
zu blízkém reálným podmínkám ověřit 
schopnost strážit a bránit prostor s vel-
kou koncentrací potenciálních cílů před 
teroristickým útokem.
Příprava cvičení byla konzultována 
na schůzkách traumatýmu ústecké Ma-
sarykovy nemocnice a samotný průběh 
cvičení byl sledován a hodnocen jeho 
jednotlivými členy a koordinátory za jed-
notlivé odbornosti. Na místě hromadné-
ho neštěstí i v prostorách Emergency byli 
rovněž přítomni pozvaní přednostové kli-
nik a vedoucí lékaři z Německa. 

 – Návoz poraněného teroristy se za-
jištěním ochrany personálu a ostat-
ních pacientů během celého procesu 
vyšetření a hospitalizace ze strany 
PČR.

 – Pokračující návoz těžce poraněných 
ventilovaných pacientů (celkem 18), 
pro všechny zajištěn dostatek 

ven tilátorů a obsluhy, ukládáni 
na lůžka KAPIM a dospávacího 
pokoje.

 – Návoz posledního pacienta 
ve 12.50 hodin, informace od Zdra-
votnické záchranné služby Ústecké-
ho kraje o ukončení návozu pacientů 
ve 12.55 hodin.

 – Ošetření a odjezd posledního pacien-
ta z Emergency ve 13.15 hodin.

 – Sběr informací pro potřeby prvotní-
ho vyhodnocení cvičení večer dne 
31. května 2017, vypracování a před-
nesení předběžné zprávy za účas-
ti všech složek IZS a zástupců 
Ústeckého kraje.

Ošetřování vážně poraněných a ventilovaných pacientů v tzv. červené zóně

PRŮBĚH CVIČENÍ DNE 31. 5. 2017
 – Teroristický útok v 10.05 hodin – ka-

mion obsazený dvěma teroristy na-
jíždí do pokojného shromáždění, 
nabourá několik vozidel s pasažéry, 
následně z něj vybíhají oba teroris-
té, střílí do davu, jeden prchá do lesa 
a druhý se ukrývá v budově u mís-
ta neštěstí, odkud palbou ohrožuje 
poraněné, záchranáře, hasiče a po-
licisty. Směr útěku druhého teroris-
ty je neznámý, panuje obava, aby 
nenapadl oddělení Emergency v ús-
tecké Masarykově nemocnici jakožto 
vhodný druhotný cíl.

 – Aktivace traumaplánu po výzvě ZZS ÚK 
o hromadném neštěstí v 10.27 hodin.

 – Uvolňování kapacity JIP a sálů, 
v 11.10 hodin k dispozici v celé MNUL 
40 monitorovaných lůžek, z toho 
15 pro ventilované pacienty, 7 lů-
žek na dospávacím pokoji a celkem 
9 operačních sálů.

 – Zřízeny dvě zóny: žlutá – chodba 
a červená – prostory lůžek Emergency, 
běžný provoz utlumen.

 – První pacient přivezen v 11.12 ho-
din, vstupní retriage všech pa cientů 

vedoucím zásahu – primářem 
MUDr. Karlem Edelmannem, Ph.D., 
ve spolupráci s MUDr. Pavlem Roleč-
kem (vedoucí lékař zásahu za kliniku 
anesteziologie, perioperační a inten-
zivní medicíny), další péče v konkrét-
ní zóně.

 – Prvotní vyšetření včetně FAST pro-
tokolu, intubace, punkce hrudníku, 
stanovení diagnózy, návrh diagnos-
tických a terapeutických postupů, si-
mulace CT vyšetření, simulace návozu 
na sál, simulace návozu na JIP nebo 
oddělení.

Retriáž přivážených pacientů vedoucím zásahu prim. MUDr. Karlem 
Edelmannem, Ph.D., za účasti vedoucího lékaře KAPIM pro hromadné neštěstí 
MUDr. Pavla Rolečka
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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

Rehabilitace dětských pacientů

Nemocnice Chomutov
Děti rehabilitují v chomutovské nemocnici buď na dětském lůžkovém oddělení, nebo 
dochází na ambulanci rehabilitace. Na lůžkovém oddělení podle indikace lékaře cvi-
čím dětské pacienty s diagnózou periferní parézy, s centrální poruchou hybnosti, 
s onemocněním páteře, při dechových potížích a svalových dysbalancích. 

K rehabilitaci využívám různé metody lé-
čebné tělesné výchovy – Vojtovu metodu, 
respirační fyzioterapii, aktivní a pasivní 
cvičení, dále facilitační stimulaci, akti-
vaci hlubokého stabilizačního systému 
a v neposlední řadě nácvik vertikalizace 
a rovnováhy.
V ambulanci je převážná část dětských 
pacientů ve věku do dvou let a převažu-
je užití Vojtovy metody. Při včasném za-
hájení rehabilitace, pravidelné stimulaci 
a dobré spolupráci s rodiči se daří úspěš-
ně ovlivnit pohybové poruchy dětí. Rodič 
s dítětem dochází na ambulanci většinou 
jednou až dvakrát týdně na zácvik Vojtovy 
terapie, polohování a držení dítěte. Doma 
musí rodiče s dítětem pravidelně cvičit. 

Stimulace Vojtovou metodou se provádí 
čtyřikrát denně. U starších dětí využívám 
i ostatní terapeutické postupy léčebné 
tělesné výchovy dle indikace lékaře, tole-
rance dítěte a schopnosti rodičů.
S Vojtovou metodou jsem se poprvé se-
tkala v roce 1986 při práci v Nemocnici 
Na Bulovce v Praze. Její terapeutické mož-
nosti, hlavně u miminek, mě ohromily. 
Po emigraci prof. Václava Vojty do Němec-
ka bylo vzdělávání komplikované, probí-
halo jen formou seminářů a setkání v úz-
kém kruhu. Po revoluci prof. Vojta pořádal 
kurz v Praze, kterého jsem se zúčastnila. 
Následovala má pravidelná účast na re-
habilitačních seminářích se zaměřením 
na dětskou rehabilitaci. V letech 2011 

a 2012 jsem absolvovala dlouhodobý 
kurz Aplikace vývojové kineziologie podle 
Vojty u hybných poruch v dětském věku.
Vojtova metoda se neustále rozvíjí a vy-
užívá se pro stále více diagnóz, napří-
klad u centrálních koordinačních poruch, 
pohybových poruch, periferních paréz, 
svalových onemocnění, onemocnění 
a funkčních omezení páteře, vrozených 
vývojových vad kyčlí, u problémů s dýchá-
ním, polykáním, žvýkáním a zažíváním.
Práce s dětským pacientem mě baví ze-
jména proto, že výsledky jsou viditelné 
a pozitivně ovlivňují nejen vývoj dítě-
te, ale i celé rodiny. Jsem ráda, že se 
mohu ve Vojtově terapii stále vzdělávat 
a zdokonalovat.

Renata Siblíková 
fyzioterapeut Vojtovy metody 

Rehabilitační oddělení  
Nemocnice Chomutov, o. z.

Personální změny v KZ, a. s.
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MUDr. Miloslav Tomaškovič
se stal vedoucím lékařem  
oddělení všeobecného lékařství.

Ivana Kocincová
se stala vedoucím laborantem 
oddělení klinické hematologie.

Jana Pojarová
se stala vrchní sestrou  
urologického oddělení.

Mgr. Šárka Gregušová
bude hlavní sestrou.

Masarykova 
nemocnice, o. z.

Masarykova 
nemocnice, o. z.

Nemocnice Most, o. z. Nemocnice Most, o. z.

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

Transfuzní stanice hledají nové dárce krve
Krajská zdravotní, a. s.

Právě v tuto chvíli možná někdo potře-
buje transfuzi krve. Pacienti, kteří jdou 
na operaci, lidé trpící zhoubným nádo-
rem, těžkou chudokrevností, akutním 
nebo chronickým krvácením, lidé zraně-
ní, těžce popálení a další. Krajská zdra-
votní, a. s., která sdružuje nemocnice 
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostě a Chomutově hledá v současné 

době pro své transfuzní stanice nové 
dárce krve. V České republice může da-
rovat krev každý člověk ve věku 18—60 
let, který neprodělal nebo netrpí závaž-
nějším onemocněním (kdy by odběr 
krve mohl ohrozit jeho zdraví), souhlasí 
s odběrem krve, provedením potřebných 
vyšetření a vedením vybraných údajů 
v registru dárců (při zachování povinné 

mlčenlivosti transfuzním zařízením), ne-
patří mezi osoby s vyšším rizikem výsky-
tu vybraných infekčních chorob (AIDS, 
infekční žloutenky apod.) nebo tyto cho-
roby neprodělal. Ačkoliv má Krajská zdra-
votní, a. s., v současné době dostatek 
dárců krve, zejména Transfuzní oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, které je největší a nejvýznamnější 
z jejích pěti zdravotnických zařízení, přes-
to má dlouhodobé problémy s doplňová-
ním zásob 0 Rh negativní a A Rh negativ-
ní krve. Je zde potřeba rozšířit současný 
registr dárců krve, neboť jsou v něm za-
stoupena méně než 3 % populace spá-
dových odběrových oblastí transfuzního 
oddělení, a to především o Rh negativní 
dárce. Na všech transfuzních odděleních 
Krajské zdravotní, a. s., rovněž rádi přiví-
tají nové dárce krve i s ostatními krevními 
skupinami či ty, kteří svou krevní skupinu 
dosud neznají.   
Veškeré informace potřebné k darování 
krve se všichni zájemci dozvědí na webo-
vých stránkách Krajské zdravotní, a. s., 
www.kzcr.eu.

redakce Infolistů
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Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
získalo od nadace Nedoklubko sto pletených chobotniček pro své malé pacienty. „Chobotničky 

pro předčasně narozená miminka z projektu ‚Mámy pro mámy‘ používáme téměř půl roku. Nejenže se líbí maminkám, tatín-
kům a všem příbuzným našich malých dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče, ale líbí se i nám, zdravotníkům, 
uvedl MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. 
Podobně jako rodiče oceňují zdravotníci jejich funk-
ci estetickou. „Chobotničky nemocniční prostředí 
zdomácňují, dělají je vlídnější a lékařům i sestrám 
se v tomto prostředí lépe pracuje. Z medicínského 
a ryze praktického hlediska chobotničky oceňujeme 
proto, že děti zklidňují. Novorozenci si s chapadýl-
ky hrají, díky svému reflexu je často uchopí místo 
endotracheálních kanyl nebo výživových sond a my 
se pak v menší míře setkáváme s jejich vytažením 
a nutností jejich nového zavedení, což přes veške-
rou šetrnost nemusí být pro děti vždy příjemné,“ 
dodal primář ústeckého novorozeneckého oddělení.
V mostecké nemocnici, kam pletené chobotničky 
od nadace Nedoklubko také dorazily, je tento pro-
jekt rovněž vítán.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů 

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

25. 9. 2017 Světový den srdce – „Skákejme pro zdravé srdce“ U kostela před OC Forum, 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

3. 11. 2017 Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. 
7. 11. 2017 VI. Internistický den v Ústí nad Labem Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. 
9. 11. 2017 14. Kardiologický den Hotel Clarion, Ústí nad Labem
9. 11. 2017 Onkologická konference Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. 

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

30. 11. 2017 XIII. KORN a XI. Internistický den – konference registrovaných 
sester

Divadlo Chomutov

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

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

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

Pletené chobotničky pro nedonošené novorozence
Krajská zdravotní, a. s.

Odborné a vzdělávací akce 

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání
4. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
5. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
5. 9. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
6. 9. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
6. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
7. 9. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

11. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
12. 9. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
12. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 9. 2017 Problematické komunikační modely  

vs. asertivita a efektivní komunikace
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

18. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
19. 9. 2017 Workshop – PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
19. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
20. 9. 2017 Workshop – PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
20. 9. 2017 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 9. 2017 Workshop – PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
25. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
26. 9. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
26. 9. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

Oddělení následné péče v Ryjicích má lůžka DIOP

Masarykova nemocnice
Čtyřmi dvoulůžkovými pokoji dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) nově disponuje Oddělení následné péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v Ryjicích. Pokoje vznikly na druhé lůžkové stanici ve zrekon-
struovaných prostorách, které dostaly nové podlahové desky, lino a malbu. 

Řemeslníci opravili okna, která vybavi-
li novými žaluziemi a položili obklady 
okolo nových umyvadel. Rekonstruk-
ce přišla celkem na 266 tisíc Kč včet-
ně DPH a Krajská zdravotní, a. s., ji 
uhradila z vlastních zdrojů. Aby však 
mohli být na pokojích hospitalizová-
ni pacienti potřebující dlouhodobou 
intenzivní péči, došlo k potřebnému 
vybavení zdravotnickými přístroji, jako 
jsou monitory životních funkcí, infuzní 
stojany nebo lůžka s náklonem pro 
lepší manipulaci s ležícími. Celkem 
byla pořízena zdravotnická technika 
za 600 022 Kč včetně DPH a Krajská 
zdravotní, a. s., finanční částku rovněž 
uhradila ze svých zdrojů.

Petr Sochůrek, redaktor InfolistůPokoj DIOP



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

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2017–2018 

studenti 4. a vyššího ročníku 
vysokoškolského 

prezenčního studia 
v oborech 

lékař, farmaceut

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia 

v oborech všeobecná sestra, 
fyzioterapeut, 

zdravotnický záchranář

studenti 4. ročníku 
středoškolského prezenčního 

studia v oboru
zdravotnický asistent, 

praktická sestra

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia 

v oboru radiologický asistent

studenti 3. ročníku 
středoškolského

prezenčního studia 
v oboru

zdravotnický asistent, 
praktická sestra

7 000 Kč/měsíc

5 000 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

4 000 Kč/měsíc

2 000 Kč/měsíc

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

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


