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Výroční vědecká konference Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

ZDRAVOTNÍCI Z ÚSTECKÉ MASARYKOVY NEMOCNICE PŘEVZALI OCENĚNÍ ZA VÝSLEDKY
V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU
V prostorách konferenčního sálu Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem
uspořádala ve středu 23. května 2018 Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., již osmý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu
za rok 2017 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje, a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.

Záštitu nad akcí měl vedle Ing. Jiřího
Nováka, předsedy představenstva
KZ, i Oldřich Bubeníček, hejtman
Ústeckého kraje

Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Josef Liehne a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady
Krajské zdravotní, a. s. (vpravo)

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ZDRAVOTNÍ PÉČE
MASARYKOVY NEMOCNICE MUDr. JOSEFA LIEHNEHO
Výroční ceny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) vstoupily do svého osmého ročníku. Stál jsem u jejich zrodu, a tak vím, že cílem při jejich uvedení v život bylo podpořit vědeckou a výzkumnou činnost v MNUL.
Od začátku oceňujeme výborné výsledky v pěti kategoriích – hodnocení klinik
a oddělení je určitou soutěží – na základě dotazníku vědecké rady jsou jednotlivé vědecké kategorie a činnosti bodově ohodnoceny a poté je stanoven žebříček
úspěšnosti. Celkový počet bodů rok od roku stoupá, což je jasným důkazem, že
vědecká činnost v MNUL nestagnuje.
Velice prestižní kategorií jsou republiková prvenství. Zde oceňujeme nové medicínské postupy, které dosud nikdo v ČR neuskutečnil a které jsou publikovány
na českém nebo mezinárodním fóru. Je velikým úspěchem našich lékařů, že každý rok vznikne v naší nemocnici několik nových léčebných metod.
Příkladná reprezentace je pak kategorií, ve které oceňujeme mimořádný přínos
v šíření dobrého jména naší nemocnice na veřejnosti.
Další kategorií jsou ocenění za publikace, články a přednáškovou činnost. Zde
jsou velmi významné zejména práce s impaktovaným faktorem, které pak rovněž nominujeme na Výroční ceny Krajské zdravotní (KZ).
Pátou kategorií jsou sesterské prezentace a jsem hrdý na to, že naše sestry se
prezentují nejenom v České republice, ale i v zahraničí.
S výročními cenami jsou spojeny i peněžité odměny, ceny v letošním roce pocházely z keramické dílny paní Aleny Kartákové a mistra skláře pana Jana Huňáta.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na výzkumné a vědecké činnosti MNUL, přednášejí, publikují, píší články, organizují kongresy, odborné konference, workshopy, podílejí se na klinických studiích a grantech a šíří tak
dobré jméno MNUL a KZ u nás i v zahraničí.
Za podporu vědecké a výzkumné činnosti v naší nemocnici je třeba poděkovat
vedení KZ, představenstvu společnosti a Ústeckému kraji. Jmenovitě pak předsedovi představenstva Ing. Jiřímu Novákovi a generálnímu řediteli KZ Ing. Petru
Fialovi. Impozantní – mimo fakultní nemocnice nebývalá – podpora 15 milionů Kč pro vědeckou a výzkumnou činnost ve formě interních grantů nám pomáhá držet krok s fakultními nemocnicemi v České republice.

www.kzcr.eu

Čtvrtý zleva hejtman ÚK Oldřich Bubeníček spolu s Ing. Jiřím Novákem,
Ing. Petrem Fialou, MUDr. Alešem Chodackim. Vpravo MUDr. Josef Liehne
a Mgr. Markéta Svobodová
„Jsem velmi rád, že jsem se mohl osobně zúčastnit akce a mohl se seznámit
s tak významnými osobnostmi. Jejich
práce si nesmírně vážím. Jde mnohdy o velmi mladé odborníky, kteří již
ve svém věku mají úžasné úspěchy,“
řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.

„Velmi oceňuji fakt, že roste počet lékařů, kteří svou vědeckou, výzkumnou
a publikační činností zvyšují prestiž
ústecké Masarykovy nemocnice, největší nemocnice Krajské zdravotní.
A to nejen v rámci České republiky,
ale v mnoha případech i za jejími hranicemi. Jako velké pozitivum vidím

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské
zdravotní, a. s. (vpravo)

zároveň i dlouhodobé zapojení sester
a zástupců dalších odborností do této
činnosti,“ uvedl při hodnocení letošní
výroční vědecké konference předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
„Rozsah a úroveň vědecké a publikační činnosti v ústecké Masarykově
nemocnici je úctyhodný. Inspirující
je zjištění, že zkušení lékaři dokáží
v této oblasti systematicky pomáhat
mladším. Výroční vědecká konference je pak velmi vhodným způsobem, jak za výbornou reprezentaci
naší společnosti poděkovat,“ dodal
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Aleš Hejčl z neurochirurgické kliniky a generální
ředitel KZ Ing. Petr Fiala (vpravo)
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LAUREÁTI VÝROČNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVY NEMOCNICE
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.,

ZA ROK 2017

Druhá řada zleva:
MUDr. David Škvára, doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., MUDr. Ing. Martin Pánek,
MUDr. Ivo Blšťák, prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, Jaroslava Rokošová, Bc. Simona Šandová, MUDr. Petra Meluzinová,
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., MUDr. Ivan Staněk, MBA, MUDr. Aleš Chodacki, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
První řada zleva:
MUDr. Zuzana Krousová, Andrea Poláková, Bc. Petra Abrahamová, Markéta Limrová, Renata Kunová, Mgr. Vlasta Čejnová,
Lenka Mikšová, Mgr. Alena Kohlová
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„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na vědecké, výzkumné a publikační
činnosti největší nemocnice Krajské
zdravotní podílejí. I v období personálního oslabení nemocnice jsme
v této oblasti dosáhli velkých úspěchů. Je to i díky podpoře vedení Krajské zdravotní, představenstva společnosti a Ústeckého kraje. Ta impozantní
podpora – mimo fakultní nemocnice
nevídaná – dosáhla v interních grantech 15 milionů korun a je opravdu
vidět. Přitom výsledky jsou posuzovány v rámci celostátního měřítka velice
přísně. Poděkování patří i všem, kteří
se účastní klinických studií, kde jsou
kritéria rok od roku náročnější,“ řekl
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče ústecké Masarykovy nemocnice,

Výroční vědecká konference

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie (vlevo)
Sameš, CSc., předseda Vědecké rady
Krajské zdravotní, a. s., který se podílel na předávání cen ve všech následujících kategoriích.

Srdíčko pro oceněné
který výroční vědeckou konferencí tradičně provázel.
Hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v ústecké Masarykově
nemocnici provedl prof. MUDr. Martin
Sameš, CSc., předseda Vědecké rady
Krajské zdravotní, a. s. Celkem bylo
vyhlášeno 21 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích, vybrané příspěvky byly předneseny.
První byla oceněna kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“.
Na první pozici se umístila neurochirurgická klinika, dále klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní
medicíny a oddělení hrudní chirurgie.
Ceny vítězům předali Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., a prof. MUDr. Martin
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MUDr. Petra Meluzinová z kliniky
úrazové chirurgie

V kategorii „Republiková prvenství“
diplomy získali: MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., MUDr. Petra
Meluzinová, oba z kliniky úrazové
chirurgie, společně MUDr. Zuzana
Krousová, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.,
a MUDr. Ivo Blšťák z gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. David
Škvára z radiologické kliniky. Cenu
oceněným lékařům předali Oldřich
Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje,
a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Mgr. Alena Kohlová a Lenka Mikšová z kliniky anestezie, perioperační a intenzivní
medicíny
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: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
přednosta neurochirurgické kliniky,
MUDr. Aleš Chodacki, primář oddělení nukleární medicíny, MUDr. Aleš
Hejčl, Ph.D., z neurochirurgické kliniky
a Bc. Simona Šandová z kliniky úrazové chirurgie.
Ve
čtvrté
vyhlášené
kategorii
„Publikace, články, mezinárodní
přednášková činnost“ si ocenění
odnesli: MUDr. Ing. Martin Pánek z novorozeneckého oddělení, Mgr. Vlasta
Čejnová z oddělení lékařské genetiky a doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.,

Zpěvák Marian Vojtko

přednosta gynekologicko-porodnické
kliniky. Cenu předali MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Poslední kategorie, ve které se udílely
ceny při příležitosti Vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, nesla název „Sesterské
prezentace“. Ocenění získaly: Jana
Šubrtová z oddělení dětské chirurgie, Bc. Petra Abrahamová z oddělení
centrálních operačních sálů, společně
Markéta Limrová a Andrea Poláková,
také z oddělení centrálních operačních
sálů, Jaroslava Rokošová a Renata Kunová, opět z oddělení centrálních operačních sálů, Mgr. Alena Kohlová a Lenka Mikšová z kliniky anesteziologie,

Zpěvačka Michaela Gemrotová

MUDr. Petra Kozmová si z Výroční
vědecké konference MNUL odnesla
zvláštní cenu

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.,
přednosta gynekologicko-porodnické
kliniky (vlevo)
perioperační a intenzivní medicíny.
Cenu předali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a Mgr. Markéta Svobodová,
hlavní sestra Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Letos poprvé udělil ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice
MUDr. Josef Liehne zvláštní cenu, a to
MUDr. Petře Kozmové, primářce oddělení následné péče v Ryjicích.
Součástí doprovodného programu
konference bylo i vystoupení muzikálové dvojice Michaely Gemrotové
a Mariana Vojtka.

MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., MUDr. Ivo Blšťák a MUDr. Zuzana Krousová
z gynekologicko-porodnické kliniky

www.kzcr.eu
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VÝSLEDKY VÝROČNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE
1.
2.
3.

VĚDECKÉ A ODBORNÉ AKTIVITY ODDĚLENÍ

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Klinika anestezie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Oddělení hrudní chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
MUDr. Petra Meluzinová
MUDr. Zuzana Krousová
MUDr. Marcel Vančo
MUDr. Ivo Blšťák
MUDr. David Škvára

Klinika urologie a robotické Jednovstupový výkon „single site“ při operativě ledviny s robotickou
chirurgie
asistencí
Klinika úrazové chirurgie
Artroskopicky asistovaná osteosyntéza hlavičky radia, artroskopicky
asistovaná osteosyntéza talu ze zadního přístupu
Klinika úrazové chirurgie
Korekční osteotomie pakloubu trapezia současně s trapezio-trapezo
ideální dézou a osteosyntézou
Gynekologicko-porodnická Zobrazení sentinelové uzliny v robotickém systému da Vinci
klinika
Radiologická klinika

Použití kryoablace k miniinvazivní léčbě tumoru plic a ledviny v ČR

PŘÍKLADNÁ REPREZENTACE MASARYKOVY NEMOCNICE

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. Neurochirurgická klinika
MUDr. Aleš Chodacki
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

Oddělení nukleární
medicíny
Neurochirurgická klinika

Bc. Simona Šandová

Klinika úrazové chirurgie

Zorganizování International Neurosurgical Winter Congress 2017 /
INWC/ v Innsbrucku s přihlédnutím ke zvané přednášce v Los Angeles
na setkání 75 vybraných neurochirurgů z celého světa
Přednášková, publikační i vědecko-výzkumná činnost týkající se léčby
metastáz radionuklidy
Přednášková činnost v New Orleans, Nice a Benátkách, s přihlédnutím
k impaktovaným článkům nominovaným na cenu KZ
Reprezentace na ošetřovatelských konferencích v ČR a Rakousku

PUBLIKACE, ČLÁNKY, MEZINÁRODNÍ PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

MUDr. Ing. Martin Pánek

Novorozenecké oddělení

Jana Šubrtová

Dětská chirurgie

Bc. Petra Abrahamová

Oddělení centrálních
operačních sálů
Oddělení centrálních
operačních sálů
Oddělení centrálních
operačních sálů
Klinika anestezie,
perioperační a intenzivní
medicíny

Přednášková činnost v roce 2017 v Ostravě, Zbirohu, Českých
Budějovicích a Ústí nad Labem
Mgr. Vlasta Čejnová
Oddělení lékařské genetiky Poster na European Human Genetics Conference 2017 v Kodani
– Clinical and genetic analysis of four Czech families with 15q13.3.
microdeletion syndrome
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická Soubor kapitol v monografii Moderní porodnictví prof. MUDr. Aleše
klinika
Roztočila

SESTERSKÉ PREZENTACE

Markéta Limrová
Andrea Poláková
Jaroslava Rokošová
Renata Kunová
Mgr. Alena Kohlová
Lenka Mikšová

Parádnice a cizí těleso v GIT, prezentováno na 63. kongresu českých
a slovenských dětských chirurgů, Tale, Slovensko
Solving central operating theatres staff crisis in Masaryk hospital,
prezentováno na kongresu EORNA, Řecko, Rhodos
Polytrauma – cesta na operační sál, prezentováno na VI. kongresu
perioperačních sester s mezinárodní účastí v Olomouci
Přehled stabilizačních operačních výkonů na páteři, Výroční kongres
České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí, Praha
Screeningové provádění kompresní ultrasonografie u kriticky
nemocných všeobecnou sestrou, oceněno cenou za nejlepší sdělení
v nelékařské sekci, 24. kongres České společnosti anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny v Brně

ZVLÁŠTNÍ CENA ŘEDITELE ZDRAVOTNÍ PÉČE MASARYKOVY NEMOCNICE

MUDr. Petra Kozmová
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Oddělení následné péče
Ryjice

Organizace odborné konference, na které byl odhalen
Ryjický syndrom

www.kzcr.eu

