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Představujeme vám...
Krajská zdravotní pokračuje v úspěšném stipendijním programu
Již několik let nabízí Krajská zdravotní, a. s. studentům medicínských oborů možnost zapojení se do stipendijního programu prostřednictvím svého nadačního
fondu. Největšímu poskytovateli zdravotní péče v Ústeckém kraji se oboustranně výhodný program jednoznačně vyplácí. Každý rok stipendijní program využije
na 50 studentů, kteří se současně zavazují k následnému zaměstnání v předem
dohodnuté nemocnici Krajské zdravotní, a. s. Studenti na oplátku mohou v rámci
stipendia získat až 7 000 Kč měsíčně na úhradu nákladů, spojených se studiem
na vysoké škole.
Stipendijní program pro daný akademický rok vyhlašuje Správní rada Nadačního
fondu Krajské zdravotní, a. s. pro studenty čtvrtých a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékařských, ošetřovatelských a v oboru farmaceut. Stipendijní program funguje od roku 2008 a od svého počátku se těší vysokému zájmu. S koncem akademického roku 2012/2013 již nastoupilo do pracovního
poměru v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. 56 stipendistů.
Pro akademický rok 2013/2014 se mohou studenti stále ještě přihlásit, a to
do 10. 10. 2013. Těšíme se jak na nové stipendisty, tak na nové kolegy – lékaře
a farmaceuty v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Předseda:
Ing. Eduard Reichelt

Členové:
Jiří Vondra
Mgr. Ludmila Šubrtová
Mgr. Anna-Marie Malá
Marcela Šárová
Mgr. Barbora Mudrová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová

Odborný supervizor:

Žádost o stipendium musí být podána v termínu určeném výzvou, tedy do 10. 10. 2013
na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, odbor personální,
401 13 Ústí nad Labem. Obálka by měla být označena „Stipendium“. Veškeré informace
spolu se žádostí o stipendium, směrnicí a smlouvou zájemci naleznou na internetových
stránkách Krajské zdravotní, a. s. http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx
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Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých nemocnic
KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků plně
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě
tohoto vydání.
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MUDr. Jan Lami
Jiřina Suchá

Jasnet, spol. s r.o.

Design a tisk:

Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3
400 01 Ústí nad Labem
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pak byla nabídka možnosti operovat
na systému da Vinci.
Protože pražské fakultní nemocnice
v současnosti možnost těchto výkonů
nemají, přijal jsem pozvání do ústecké
nemocnice s nadšením, velmi si této nabídky vážím. Mé poděkování patří nejen

dalšího zlepšování robotické technologie
v budoucnu.
Tyto výhody se odráží i v oficiální podpoře
metody Českou urologickou společností,
jejímž jsem v současné době předsedou.
ptal se Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

MUDr. Jan Lami
předseda Správní rady Nadačního fondu
a náměstek Krajské zdravotní, a. s.

Redakční rada:

Vedoucí redaktor:
Mgr. Josef Rajchert

profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc. – specialista robotické operativy CRCH

Laser – moderní diagnostika
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Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc.
je dalším specialistou robotické
operativy našeho CRCH.
Centrum robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Krajské zdravotní, a. s. vyškolilo dalšího specialistu robotické chirurgie. Již
jedenadvacátý výkon úspěšné robotické
radikální prostatektomie provedl na operačních sálech ústecké nemocnice přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc. Je
to další z renomovaných lékařů, který využil možnosti stát se odborníkem i v tomto typu operativy.
Jak jste se dostal ke spolupráci s Ma
sarykovou nemocnicí, potažmo možností
operovat na robotu?
Zásadním impulzem a momentem, který
mi tuto možnost přinesl, bylo dlouholeté
osobní přátelství s primářem Schramlem.
Důležitým faktorem byl i náš společný
zájem o problematiku onkourologie a radikálních operačních výkonů. Logickým
vyústěním našich pracovních konzultací

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
primáři MUDr. Janu Schramlovi, Ph.D.,
ale také managementu KZ, a. s., zejména
pak MUDr. Josefu Liehnemu, který mou
praxi zde zaštítil.
Zajímá nás váš postoj k miniinvazivnímu
zákroku, kterým bezpochyby roboticky
asistovaná operativa je.
Na počátku je nutno říci, že mou specializací je zejména léčba urologických
nádorů se zaměřením na velké onkourologické operační výkony (radikální
cystektomie, radikální prostatektomie
a další). Roboticky asistovaná operace
v současnosti představuje nejmodernější způsob radikální chirurgické léčby
lokalizovaného karcinomu prostaty. Její
výhodou je miniinvazivita přinášející snížení krevní ztráty, zkrácení délky hospitalizace i spolehlivé onkologické a funkční
výsledky. Přínosem je jistě i perspektiva
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Titanový implantát – nový standard v možnostech řešení

Jednodenní chirurgie hlavy a krku, ORL

Masarykova nemocnice

vertebrálních kompresivních zlomenin (VCF)

za 3–4 hodiny po výkonu podle stavu vědomí. Odcházejí vždy v doprovodu blízké osoby (rodinní příslušníci nebo přátelé).

stabilizaci a redukci vertebrálních kompresivních zlomenin. Vytvoření kostních
kanálů umožňuje vzájemné spojení cementu a spongiózní kosti.
Menší spotřeba cementu než při standardní kyfoplastice. Dochází též k lepšímu prolínání cementu uvnitř těla obratle.
Snadná kontrola při expanzi implantátu
a zavedení PMMA cementu. Pevně definovaná geometrie při plné expanzi implantátu.
U biologicky mladších pacientů je možno
použít místo kostního cementu umělou
kostní náhradu.
Průměrná doba operace na obratel činí
20 minut. Implantát může být použit
i bez cementu – implantát bez cementu

MUDr. Pavel Pilát
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajské zdravotní, a. s. podporuje nové operační metody při léčbě zlomenin obratlových těl. Zdejší ortopedické
oddělení, zastoupené MUDr. Pavlem
Pilátem, tuto metodu zavedlo do praxe
v květnu 2013. V ČR operaci podstoupilo
během jednoho roku 10 pacientů k jejich plné spokojenosti. Z toho 8 pacientů
bylo operováno v MNUL.
Titanový implantát OsseoFix je v ČR novou možností v pomoci pacientům se
zlomeninou obratle. Tato metoda je šetrnější pro pacienta z důvodu kratší doby
operace a výhodou je také jednodušší
operační výkon pro chirurga. Jedná se
o jednoduché a spolehlivé řešení pro pacienty se zlomeninou obratle.
Unikátní inovativní řešení
Systém OsseoFix umožňuje stabilizaci
a redukci vertebrálních zlomenin vytvořením vnitřní fixace titanového implantátu
ve spojení s PMMA cementem (polymetylmetalkrylát). Systém obsahuje implantáty různých velikostí, vzájemně barevně
odlišených, použitelných pro každého
pacienta. Implantáty fungují na principu
rozevíratelného stentu a jsou vyrobené
sloučením titanu pro chirurgické účely
(Ti-6Al-4V, ASTM F 136) a čistého titanu
(Ti-CP2, ASTM F 67) s elektrolytickým
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Náhled expandovaného implantátu OsseoFix (3 velikosti)

Minimální Ø
(mm)

Délka před
implantací
(mm)

Maximální Ø
po expandování
(mm)

Délka
po implantaci
(mm)

4,5

26,5

11,4

22,8

5,5

30,0

13,0

26,4

7,0

35,2

14,8

31,7

pokrytím. Implantát OsseoFix je určený
na použití v thoraco-lumbální části páteře.
Vlastnosti a výhody systému
Transpedikulární/extrapedikulární perkutánní přístup.
Struktura implantátu funguje jako pevný titanový skelet, který zabezpečuje

má stejnou pevnost jako kyfoplastika
s cementem.
OsseoFix je jedna z nejlepších technologií dostupných na trhu. Výhodou je krátké zaučení, jednoduchá operační technika, spolehlivé řešení.
MUDr. Pavel Pilát
ortopedické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Vyšetření v ordinaci
Jednodenní chirurgie – zkušenosti s provozem na ORL a odd. chirurgie hlavy a krku
v Masarykově nemocnici v UL, o. z., KZ, a. s.
Ve vyspělých zemích – USA, Velké Británii
či Německu se díky pokrokům v anestezii
a chirurgii podařilo v posledních letech prosadit systém provádění určitých lékařských
zákroků v režimu jednodenní chirurgie nazývaných One day surgery, Outpatient surgery
nebo Tageschirurgie.
V červenci 2011 bylo uvedeno do provozu
oddělení Jednodenní chirurgie Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem. Oddělení Jednodenní chirurgie – JEPL (Jednodenní Péče
Lůžková) je samostatné oddělení s 19 lůžky
a s vlastním sesterským personálem (4 sestry + 1 vrchní sestra, 2 sanitáři). Prostory
pro jednodenní chirurgii byly vybudovány
v novém areálu Masarykovy nemocnice
na Bukově v r. 2003, již tehdy s ideou samostatně fungujícího oddělení pro zákroky
nevyžadující hospitalizaci delší než 24 hodin (definice). Spuštění bylo umožněno až
o několik let později po individuální dohodě
se zdravotními pojišťovnami. Jednodenní
chirurgii v Ústí nad Labem využívá 5 chirurgických oborů: urologie, ORL, neurochirurgie, chirurgie a ortopedie. Jednotlivé obory
mají k dispozici vždy jeden operační den.
Jak probíhá pobyt pacienta v režimu
jednodenní chirurgie na ORL v Ústí
nad Labem?
Ve stanovený termín se všichni pacienti
na celkovou anestezii přijímají najednou
v 6.30 hodin, neboť tím nedochází k prodlevě mezi jednotlivými výkony, jako tomu
bylo v případě příchodu jednotlivých pacientů sekvenčně na určitou dobu. Tuto dobu

Poznámky:
Standardní provádění adenotomií v režimu
JEPL je otázkou budoucnosti. Provádění adenotomií v rámci JEPL není doposud schváleno odbornou společností ORL. V rámci JEPL
jsme provedli na ORL 5 adenotomií u pacientů, kteří pocházeli přímo z Ústí nad Labem, a to z důvodu krátké dojezdové vzdálenosti v případě komplikací (krvácení ap.).
Režim jednodenní chirurgie zároveň umožňuje v případě nutnosti rychlé zařazení akutního nebo jiného operačního zákroku v celkové nebo lokální anestezii. Tím se výrazně
zkrátí čekací doba.

pacienti většinou nedodrželi a tím docházelo ke zpožďování operačního programu. Příjem provádí vyškolená administrativní
pracovnice přímo na recepci při vstuStruktura ORL výkonů na JEPL
pu na oddělení JEPL. Každý pacient
zaplatí hospitalizační poplatek 100 Kč je podle četnosti v období
a je zaregistrován do počítačového
systému CareCenter pod oddělení 7/2011 až 9/2012:
172
JEPL. V CareCenter jsou vytvořena pří- 1) excize slizniční nebo kožní leze
mo nákladová střediska pro jednotli- 2) direktní laryngoskopie
112
vé obory, např. JEPL ORL apod. Takto
26
se vykazují výkony pro pojišťovny pod 3) mukotomie RFITT (Celon)
jednotlivé obory.
4) epifaryngoskopie
24
Následuje medicínský příjem lékařem
23
ORL. Ten kontroluje interní předope- 5) částečná extirpace krčních uzlin
rační vyšetření, laboratorní odběry 6) UVPP + kořen jazyka RFITT
20
a anesteziologický posudek pacienta
7) ezofagoskopie
8
(ARO vizita). Tato vyšetření si pacient
zajistí předem. Sestrou je pacient 8) FES endo 		
8
uveden na přidělené lůžko, kde čeká
9) částečná resekce boltce
5
na výkon. Z důvodu rychlejšího pro5
bouzení z celkové anestezie se paci- 10) adenotomie
entům nepodává premedikace.
11) obturátor septa – knoflík
5
Následuje operační zákrok, po kterém
3
je pacient monitorován na dospáva- 12) plastika boltců
cím pokoji a následně je převezen
na lůžko. Zde je do "vystřízlivění" z narkózy Doposud nejsou zvlášť nasmlouvané výkokontrolován sestrou a později propuštěn lé- ny se zdravotními pojišťovnami pro jednokařem (podle celkového stavu) domů. V pří- denní chirurgii a vykazují se podle stávajípadě komplikací je možné pacienta z reži- cího Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR.
mu JEPL přeložit na standartní ORL lůžka, Otázkou budoucnosti je diskuse na téma
ve vážném případě na JIP.
definování a nasmlouvání výkonů pro jedStandardně provádíme na JEPL ORL v Ústí nodenní chirurgii tak, aby se v tomto režimu
nad Labem 4–5 výkonů v celkové anestezii zdravotnickému zařízení vyplatilo výkony
v dopoledních hodinách mezi 8–12hodinou provádět.
a následují 2–3 zákroky v lokální anestezii.
MUDr. Karel Sláma jr.
Pokud jsou pacienti po celkové anestezii
oddělení ORL
bez komplikací, jsou propuštěni v průměru
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Máme Dětský rehabilitační stacionář

Nemocnice Teplice

Jak bylo již v úvodu zmíněno, stacionář je
zcela samostatná a soběstačná součást
nemocnice. Malým klientům je k dispozici několik cvičeben, hydromasážní vana,
relaxační koutek. V letních měsících mají
děti k dispozici také zahradu, kterou
čeká postupná obnova. Nezapomínáme
ani na zázemí pro čekající rodiče, které
je průběžně obnovováno. Dále má stacionář i svou vlastní kuchyň, prádelnu
a mandlovnu.
Stacionář je z terapeutického hlediska
rozdělen na část ambulantní a pobytovou (ve speciální mateřské škole). Děti,
kterým je léčba poskytována ambulantně do stacionáře docházejí každý všední
den a po absolvování procedur opět odcházejí domů.

„běžné“ předškolní zařízení. Touto možností naplňujeme 5. a 7. zásadu ustanovenou v Deklaraci práv dítěte. Jedná
se převážně o děti s dětskou mozkovou
obrnou, progresivní svalovou dystrofií, vývojovými poruchami pohybového
ústrojí, kombinovanými vadami a dětskými poúrazovými stavy. Péče o děti je
během dne rozdělena mezi pedagogické a zdravotnické pracovníky. Učitelky,
které zajišťují pedagogicko-výchovnou
činnost, jsou absolventkami oboru speciální pedagogika. Tým zdravotníků je
shodný s tím, který zajišťuje poskytování
péče v ambulantní části a navíc je rozšířen o dětské sestry, které jsou nezbytné
kvůli zdravotnímu postižení velké většiny dětí. Během pobytu ve škole jsou

Příběh o statečnosti
Příběh o jedné dívce, neštěstí,
úspěšné rehabilitaci a síle
překonávat překážky

Masarykova nemocnice
Po překonání nejhoršího, kdy strávila téměř celý měsíc na jednotce ARO včetně
několika dní v kómatu, nastalo období
usilovné a náročné rehabilitace. V tomto okamžiku se Ladě dostalo maximální
péče Rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice v UL, o. z.
„Díky skutečně profesionálnímu úsilí
personálu na všech odděleních, která
jsem za dobu svého pobytu v nemocnici
prošla, se podařilo skoro nemožné“, děkuje všem pracovníkům nemocnice a některým dnešním novým přátelům Lada,
která začala postupně jezdit i na speciálně upraveném kole – tricyklu – a vracet se i mezi sportovce. Dnes Lada dále

žít kvalitní, smysluplný, i když trochu jiný
život.
Díky možnosti zapůjčení tricyklu, z dnes
již Ladina domácího klubu SKS Tricykl
Blatná, se po několika měsících usilovného tréninku, kdy z počátku ujetí 8 km
znamenalo hodinu dřiny, se 18. 6. 2012,
téměř přesně rok po nehodě, zúčastnila prvních úspěšných závodů handicapovaných cyklistů v Lounech. Dále se jí
podařilo získat i další cenná umístění
na evropských soutěžích podobně postižených sportovců, kterých se vzhledem
k finanční náročnosti mohla zúčastnit jen
díky podpoře nadací a sponzorů.

Lada Ekrtová
Sprchový kout s pomůckami
Rehabilitační stacionář působí jako samostatná organizační jednotka mimo
areál nemocnice v lázeňské části města.
Vznikl již v roce 1983 a slouží pro potřeby komplexní a dlouhodobé péče o pohybově postižené děti.
Díky výborným terapeutickým výsledkům
je péče poskytovaná ve stacionáři velmi
vyhledávána, proto jsou našimi klienty
děti z celého Ústeckého kraje. Klienty
jsou děti s různými typy neurologických,
pohybových a kombinovaných postižení

Rehabilitační vana

Denní pobyt ve stacionáři spojuje rehaNašimi klienty jsou děti s různými
bilitační péči a pobyt
typy neurologických, pohybových
ve speciální mateřské
a kombinovaných postižení do 18 let.
škole. Je určen pro skupinu dětí ve stáří 1–6
let. Do mateřské školy
ve věku od 0 do 18 let. Léčba je posky- jsou přijímány děti výhradně na doporutována pouze na základě doporučení od- čení lékaře – specialisty. Celodenní pobyt
borného lékaře z řad neurologů nebo or- ve stacionáři je indikován u dětí, u ktetopedů, které je platné 3 měsíce. Po této rých je nezbytná pravidelná rehabilitačdobě musí být doporučení opět obnove- ní péče a které by, vzhledem ke svému
no nebo je léčba dítěte ukončena.
postižení, neměly možnost navštěvovat
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pro děti připraveny i různé kulturní akce,
za kterými děti dochází (divadelní představení) nebo jsou organizovány přímo
ve stacionáři (karneval, masopust, Den
dětí, Mikulášská).
Veškeré kontakty jsou k dispozici
na webových stránkách KZ, a. s., pod
záložkou Nemocnice Teplice v odkaze
na Denní rehabilitační stacionář.
Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

Lada Ekrtová pochází z Neštěmic a krom
profesních povinností inženýra kvality
firmy Johnson Controls v Roudnici nad
Labem se aktivně věnovala do roku 2011
svému koníčku – cyklistice. Bohužel se
jí 3. června do cesty postavila vážná nehoda při tréninku. V jejím důsledku se
změnil její život od základu. V jednom
okamžiku se jí převrátily priority plánů
do života a všechny ostatní hodnoty dostaly jiný rozměr.
Zranění byla velmi vážná, šlo hlavně
o poranění velkých cév krku s následným
masivním krvácením, kdy jen díky rychlé
kvalifikované pomoci a leteckému převozu do Masarykovy nemocnice nedošlo k nejhoršímu. Nicméně následkem
nedostatečného prokrvení mozku došlo
k jeho rozsáhlému poškození. Lada zcela
ochrnula na pravou stranu těla, musela
se znovu učit mluvit, číst, psát, počítat,
ale i další úkony, které v životě bereme
jako samozřejmé.
A nešlo například jen o to naučit se znovu mluvit, vše bylo mnohem komplikovanější, protože například vyjádřit to, co
chtěla říct, bylo pro ni „díky afázii“ velmi
obtížné. Jedná se o poruchu tvorby a porozumění řeči, kdy například vyjádření
jedné věty zabere bez přehánění hodiny.

Lada Ekrtová na tricyklu
rehabilituje a současně i závodí na uvedeném stroji s jedním kolem navíc, které
jí pomáhá se ztrátou rovnováhy.
Odborná pomoc, přátelský přístup personálu všech oddělení nemocnice a zejména silná vůle dokáží zázraky. Lada se
vrací na kolo, získává nejen úspěšně ujeté kilometry na vysoké sportovní úrovni,
ale také motivuje k návratu do aktivního
života lidi s podobným osudem. Ukazuje
jim, že i tak na první pohled beznadějná
životní situace se dá překonat a následně

Pro další informace můžete navštívit Ladiny osobní webové stránky www.ladaekrtova.cz nebo ji touto cestou kontaktovat ohledně možností v oblasti cyklistiky
handicapovaných. Vaše dotazy budou
vždy vítány!
Za naši redakci přejeme všem, kteří byli
osudem podobně zasaženi, aby se nevzdávali a úspěšně bojovali.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
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Syndrom karpálního tunelu

Nemocnice Teplice

Syndrom karpálního tunelu
(syndoma canalis carpi) neboli
útlakový syndrom, úžinový
syndrom

•
•
•
•

Co je to karpální tunel?
• štěrbina v oblasti zápěstí
• prochází jí 9 šlach a svalů, které ohýbají 1.–3. prst
• prochází jí cévy
• prochází jí středový nerv

Je možná prevence?
• u administrativních pracovníků používání ergonomických pomůcek
• přestávky na protahování paží, zápěstí, ramenních kloubů a krční páteře
• masírování a protahování prstů

Co nemoc způsobuje?
• postižení nebo poškození středového
nervu v karpálním tunelu

číšníci
řidiči
práce na PC
hudebníci

Jak se nemoc projevuje?
• oslabená citlivost ruky
• snížená citlivost 1.–3. prstu
• brnění

Jaký je cíl léčby?
• odstranit příznaky
• prevence poškození nervu
Jak se léčí konzervativně?
• klidový stav ruky
• aplikace steroidů a lokálních anestetik
• ortézy fixující zápěstí
• léky proti bolesti
• ultrazvuk na tlumení bolesti
• diatermie
Jaké potravní doplňky?
• vitamín B6
• enzym bromelin
• hořčík
Jak rehabilitovat?
• vlažné vířivky
Kdy je dostačující konzervativní léčba?
• v časných a lehčích stádiích onemocnění
Kdy je na místě operativní řešení?
• při velkých potížích
• EMG vyšetření potvrdí těžší nález
Jak operace probíhá?
• v lokální anestezii
• trvá cca 30 minut

Syndrom karpálního tunelu
Kdy? Proč?
• po úrazu zápěstí
• po zánětu šlach a vazů v oblasti zápěstí
• chronické přetížení
Jak nemoc vznikne?
• prostor pro středový nerv se zmenšuje pouze při ohnutí zápěstí
• zmenšení jinými vlivy vede k útlaku
středového nervu
Koho postihuje?
• 4x více ženy než muže
• postihuje více dominantní ruku
• nejčastější nemoc z povolání
Jaké jsou rizikové profese?
• práce s vibračními nástroji
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• mravenčení
• pálení
• bolest ve dlani a prstech
Kdy bolest trápí?
• zpočátku nejvíce v klidu, v noci,
po námaze
• později bolesti i brnění i ve dne
Jak ulevit bolesti?
• ledovat
• často ohýbat prsty
• třepat rukama
Jak se určí diagnóza?
• anamnéza
• EMG vyšetření (elektromyograf = přístrojové vyšetření, měření vodivosti
nervů potvrdí nebo vyvrátí útlak středového nervu)

Co dělat po operaci?
• první dny udržovat končetinu ve zvýšené poloze (ruka výš než loket, loket
výš než rameno)
• procvičovat pohyblivost prstů
• udržovat ránu v suchu a čistotě
• zabraňovat tlaku na ránu
• ledovat
• později ruku nosit v závěsu
• ruku nezatěžovat
Co dělat po odstranění stehů?
• jizvu a okolí promazávat
• za 2 týdny tlakové masáže jizvy
Jak rehabilitovat po operaci?
• cviky na jemnou motoriku
Lenka Popovská
Zdravotnické potřeby Redual Teplice
Recenze: MUDr. Petr Machold
foto zdroj internet

Benefiční běh pro nemocnici

Nemocnice Teplice

V sobotu 5. října 2013 bude v 9:30 hodin v areálu Biskupského gymnázia v Bohosudově odstartován 1. ročník běhu pro Nemocnici Teplice, o. z., jehož výtěžek bude tentokrát věnován Dětskému rehabilitačnímu stacionáři v Teplicích.
Celá akce je organizována vyučujícími a studenty Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy v Bohosudově. V loňském roce proběhl nultý ročník, který všechny překvapil svým
výtěžkem 10 650 Kč, které byly věnovány na Ošetřovatelsko-rehabilitační oddělení. Právě obrovský úspěch nultého ročníku byl pozitivní motivací k uspořádání říjnového 1. ročníku. A i tento rok
byla teplická nemocnice oslovena, zda by se na této akci chtěla spolupodílet.
Jménem celé nemocnice bych chtěla touto cestou moc poděkovat všem organizátorům, učitelům i studentům za jejich touhu pomáhat a vás všechny požádat, abyste svou účastí podpořili tento běh a tím i Dětský rehabilitační stacionář.
Sejdeme se na startu!
Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra Nemocnice Teplice, o. z.

Domácí péče
Úroveň poznatků současné vědy v oblasti medicínských oborů a ošetřovatelství nám dovoluje o vás a vaše rodinné
příslušníky pečovat ve vašem vlastním
domácím prostředí. Vliv domácího prostředí zahrnuje přítomnost rodinných
příslušníků a vašich blízkých a jejich zájem o váš stav přímo ovlivňující proces
uzdravování u klientů všech věkových
kategorií.
Dlouholetými vědeckými studiemi je
prokázáno, že psychická pohoda člověka má významnou úlohu v procesu
uzdravování. Domácí péče je odborná
zdravotní péče poskytovaná klientům, jejichž stav již nevyžaduje soustavnou péči
a hospitalizace není nezbytně nutná, ale
i nadále potřebují kvalifikovanou ošetřovatelskou péči. Dále pomáhá řešit zdravotní i sociální problémy seniorů, kteří
potřebují podporu v době osamocení,
nemoci a beznaděje. Naše domácí péče
při Nemocnici v Chomutově funguje více
než 20 let. O klienty pečuje kolektiv zkušených zdravotních pracovníků včetně
sociálně zdravotní pracovnice. Zdravotní
sestry jsou vyškoleny v poskytování péče
pacientům po zákrocích formou jednodenní chirurgie.
Ošetřování pacientů je prováděno návštěvní službou na základě doporučení

Nemocnice Chomutov
praktického lékaře, lékaře v nemocnici
nebo odborného lékaře. Ošetřující lékař může indikovat domácí péči při propuštění pacienta z nemocnice na dobu
14 dnů.
Dle aktuálního zdravotního stavu klienta
poskytujeme péči 7 dní v týdnu a 24 hodin denně v následujícím rozsahu:
• základní zdravotní a sociální péče
– zajištění osobní hygieny, prevence a léčba proleženin, příjem tekutin
a stravy, úprava domácího prostředí,
• odborná zdravotní a sociální péče
– sledování vitálních funkcí, hodnocení aktuálního tělesného a duševního stavu, odběr biologického
materiálu, podávání předepsaných
léků, převazy a ošetření ran, aplikace
inzulínu, péče o cévky a stomie, měření krevního tlaku, měření krevního
cukru glukometrem,
• rehabilitační péče, kondiční cvičení,
podávání odborných informací, edukace klienta, sociální diagnostika atd.
Jedním z funkčních prvků primární péče
je její komplexnost. Primární péče je chápána jako první linie kontaktu pacienta
se systémem zdravotní, ale i sociální
péče. Sociální práce ve zdravotnictví je
oblastí, kde se péče zdravotní prolíná

s péčí sociální a je nedílnou a nezbytnou
součástí léčebného a ošetřovatelského
procesu. Tato práce ve zdravotnictví je
zaměřena na pacienty v nepříznivé sociální situaci, jako je nemoc, ztráta soběstačnosti, zdravotní postižení a mnoho
jiných znevýhodňujících faktorů.
Zdravotně sociální pracovník zprostředkovává a zajišťuje pacientům takové
sociální služby, které by měly zachovat
stávající kvalitu života ať již zmírněním
následků nemoci nebo zdravotního postižení, dále motivuje pacienty k aktivnímu řešení sociálních problémů, respektuje rozhodnutí pacienta o způsobech
řešení a snaží se zlepšovat kvalitu jeho
života. Tímto přispívá ke zkrácení doby
hospitalizace a snižuje riziko rehospitalizace.
Obecným trendem v politice sociálních
služeb pro seniory je posilování role takových služeb, které umožní seniorům
setrvat ve vlastní domácnosti po maximální možnou dobu.
Vývoj domácí péče v ČR zaznamenává
úspěchy díky svému akcentu na lidskost,
kvalitu a efektivitu péče.
Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra, vedoucí ODP NCV
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Laser – moderní diagnostika

Masarykova nemocnice

Oddělení klinické mikrobiologie začalo používat
1.
k druhové identifikaci mikroorganismů hmotnostní
spektrometr MALDI-TOF (obr. č. 1).
Tato metoda významně nahrazuje identifikační mikrobiologické metody, dosud používané v naší laboratoři. Metoda je používána jako výchozí metoda,
poskytující velmi rychlé a velmi přesné výsledky identifikací mikroorganismů. Hlavním přínosem pro klinické lékaře je poskytnutí časných informací pro rychlejší
a přesnější intervenci např. při rozhodování o antibiotické terapii.
Přístroj pracuje na principu ozáření laserovým nanosekundovým pulsem směsi vzorku a matrice, přičemž
dojde k ionizaci přítomných ribozomálních proteinů.
Pozitivně nabité ionty, urychlené silným elektrickým
polem, vstupují do vakua v trubici detektoru, kde se
pohybují rychlostí úměrnou jejich hmotnosti a náboji.
Doby letu iontů se velmi přesně měří a výpočetně se konvertují na poměr molekulové
hmotnosti a náboje. Získaná hmotnostní spektra (obr. č. 2) jsou pro velký počet mikroorganismů druhově specifická a představují jejich molekulární identifikátor.
Při identifikaci mikroorganismu se vzorek (jedna kolonie mikroorganismu) nanese na určitou pozici nosiče – nosič MALDI target, ošetří se speciální matricí a usuší (obr. č. 3).
Destička se vloží do ionisační komůrky (obr. č. 4).
Vzorek (tj. kolonie mikroorganismu) je druhově identifikován porovnáním jeho hmotnostního spektra s databází obsahující tisíce referenčních molekulárních identifikátorů,
získaných pro jednotlivé referenční kmeny mikroorganismů kombinací hmotnostních
spekter z opakovaných analýz. Výstupem srovnávacího algoritmu je druhová identifikace mikroorganismu s přiřazenou hodnotou skóre, vyjadřujícího shodu hmotnostního
spektra vyšetřovaného vzorku s referenčním molekulárním identifikátorem v databázi
MALDI (obr. č. 5).
Vlastní interpretaci výsledku provádí vždy mikrobiolog.
Prim. MUDr. Marta Štolbová
Oddělení klinické mikrobiologie
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

od 1. 9. 2013

Personální změny v KZ, a. s.
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Nemocnice Most, o. z.
MUDr. Zuzana Neužilová
se stala primářkou
I. interního oddělení

www.kzcr.eu

Bc. Lenka Benešová
vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.

Miroslava Futerová
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

2.

3.

4.

profily

Po absolvování gymnázia v Chomutově se
rozhodla studovat obor porodní asistentka na SZŠ v Kolíně a po ukončení 2letého
studia nastoupila, v roce 1988, na Gynekologicko-porodnické oddělení v Chomutově.

Jak vnímáte svou profesi „porodní báby“?
Má práce je mi velikou inspirací, denně
s lidmi prožívám jejich den D, kdy přivádějí na svět své potomky. V ten okamžik
se na chvíli zastaví čas, všichni cítíme tu
pokoru, respekt k novému životu. Tyto
emotivní momenty mě nikdy nepřestanou
dojímat. Práce „porodní báby“ je velmi
náročná, vyžaduje spoustu znalostí a odborných zkušeností, které je třeba používat
s respektem k pacientkám. Ráda navštěvuji
odborné semináře a přednášky, abych pak
získané informace mohla uplatnit ve své
práci v praxi. Těší mne, že vedení oddělení,
prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D. a vrchní
sestra Šárka Součková nás, jako zaměstnance, motivuje k dalšímu vzdělávání.
Rodíte již radu let, co je nového v oboru?
Jsem aktivně v porodnictví již 25 let a mohu
zodpovědně posoudit, že za tu dobu prošlo

silnou proměnou, ať už se jedná o materiálně-technické vybavení, odbornost či zázemí. Nejcitelnější změnou je však přístup,
který je založený na vnímání potřeb rodičky, na možnosti svobodné volby, na preferenci aktivního přirozeného porodu. Konečně není porod vnímán jako strašák, ale jako
mimořádná událost pro celou rodinu.
Volného času je u nás všech málo, jak s ním
hospodaříte vy?
Ve volném čase se z odborných záležitostí věnuji profylaxi těhotných žen k porodu.
A v mém osobním volnu? Mým koníčkem je
turistika, letos nově i horská cykloturistika.
Ale na plné čáře vede čas strávený společně s rodinou a přáteli.

Eva Růžičková
Ergoterapeutka psychiatrického oddělení
Nemocnice Most, o. z.
5.

Jak začala vaše dráha zdravotníka?
Vystudovala jsem obor zubní laborant
a řadu let jsem v tomto oboru pracovala.
Po revoluci jsem dostala nabídku z psychiatrického oddělení v naší nemocnici, zdali
bych chtěla vést léčbu prací. Vždy mě těšily
výtvarné techniky i všechno, co je tvořivé
a tato nabídka byla přesně podle mého
gusta. Přijala jsem a do dnešního dne
svého rozhodnutí nelituji. Doplnila jsem si
vzdělání v psychoterapii a absolvovala další odborné kurzy. Díky tomu mohu rozšířit
nabídku činností našeho oddělení.
Jak se vám daří uvedenou léčbu prací roz
víjet?
Ergoterapii vedu sama, ale jinak je to práce týmová, kdy spolupracuji s lékaři, psycholožkami a sestrami z našeho oddělení
a vzájemně se doplňujeme. Našim klientům nabízíme psychoterapii skupinovou
i individuální. Pracujeme s keramickou hlínou, s papírem, textilem, dřevem, proutím,
drátem a máme i další výtvarné techniky,
muzikoterapii a arteterapii.

Kdo vám s touto činností nejvíce pomáhá?
Jsem vděčná za vedoucí dobrovolníků naší
nemocnice Danielu Kovačovou, která rozšířila nabídku činností o práci s korálky.
Další dobrovolnicí je Jitka Vytoušová, která cvičí s klienty jógu a nově dobrovolnice
Zdenka Janoušková, která vede břišní tance. Důležitým členem našeho týmu je také
pastor Petr Svašek, který dává klientům
i nám všem duchovní podporu.
Chystáte další nové aktivity?
Protože práce zdravotníka je velmi náročná, přemýšlely jsme společně s hlavní sestrou mostecké nemocnice Marcelou Šárovou, co bychom pro naše kolegyně z celé
nemocnice mohly udělat, a tak vznikla
tvořivá a sportovní odpoledne, kam je zvaný každý zdravotník. Pořádáme je dvakrát
do měsíce v prostorách denního sanatoria
psychiatrického oddělení. Nápad se setkal
s dobrou odezvou a z toho máme radost.
Vzájemně si předáváme zkušenosti, prožíváme radost z tvoření a dobrá nálada nám
rozhodně nechybí.

Co říci závěrem?
Letos je to již 23 let, co na Psychiatrickém
oddělení v Nemocnici Most, o. z. pracuji a stále mě tato práce těší. Potkávám se
zde s lidmi, kteří mě obohacují, a mohu se
podívat na svět jejich očima. Samozřejmě
jsem někdy unavená a umím si představit
delší pauzu, ale stále mě baví objevovat
nové možnosti materiálů, technik a doprovázet na cestě člověka, který to potřebuje.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů
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Odlehčovací pobytové služby

§

Odlehčovací služby jsou služby určené rodinám, pečujícím o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí
(domov). Cílem této, především pobytové, služby je zajistit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a regeneraci, případně jinou činnost (dovolená nebo lázeňská léčba či plánovaná léčba v nemocnici). Odlehčovací služby jsou instalovány
v souladu s § 44, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dělí se na služby terénní,
ambulantní a pobytové. Tyto služby nabízejí péči o klienty v rozsahu:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Vedle těchto sociálních služeb nabízejí také nemocnice formu zdravotně-odlehčovací služby, tedy smluvní umístění klienta v hospitalizačním zařízení ze stejných důvodů, které jsou uvedeny výše. V nabídkách nemocnic jsou nabízeny standardní i nadstandardní pokoje, často i výběr nadstandardní stravy a další doplňkové služby (možnost připojení k internetu,
telefon apod.). Denní cena těchto služeb v sociálních nebo zdravotnických zařízeních se pohybuje v rozmezí 500–600 Kč
(včetně stravy), ovšem nadstandardní ubytování a strava může stát i více než 1000 Kč. Pro přesnější informace uvádíme
výběr odlehčovacích sociálních a zdravotních služeb v regionu Ústí nad Labem.

Odlehčovací pobytové služby sociální
Hezké domy s.r.o.
Osvoboditelů 1228/30
410 02 Lovosice
tel.: 731 401 433
www.hezkedomy.cz

Odlehčovací pobytové služby zdravotní
Hotelová služba pro seniory
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
dispečink volných lůžek
tel. 477 117 877

Komplexní domácí péče a odlehčovací služba
Arnoltice 100
407 14 Arnoltice u Děčína
tel.: 412 553 065, 733 553 043
www.valerie-homecare.cz
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Lázně pro diabetiky
Nová vyhláška o Indikačním seznamu, která vstoupila v platnost v říjnu 2012, teplickým lázním
rozšířila možnosti léčení. Díky tomu se nyní mohou také diabetici léčit v Teplicích za podpory
zdravotní pojišťovny.
Konkrétně se jedná o indikaci IV/1 Diabetes mellitus. Diabetici, jímž se objevují komplikace typu
mikroangiopatie, makroangiopatie nebo neuropatie, tak mohou na lékařské doporučení získat plně
hrazenou Komplexní lázeňskou péči, nebo částečně hrazenou Příspěvkovou lázeňskou péči. Jelikož
cukrovku často provází poruchy oběhového a nervového charakteru (zpravidla tzv. diabetická
noha), má v terapii nezastupitelnou úlohu termální voda. Vodoléčebné procedury z teplického
pramene mají velmi příznivé účinky na onemocnění cév, které se díky koupelím rozšiřují,
vstřebávají minerály, stopové prvky a také lépe absorbují důležitý inzulín. Diabetes bohužel nelze
vyléčit, ale můžeme ji kompenzovat natolik, že život diabetika se pak kvalitativně neliší od plně
zdravého člověka.
Možnosti lázeňské léčby cukrovky konzultujte s lékařem.
Číslo indikace
indikace

IV/1
DIABETES MELLITUS

doporučené lázně

Teplice

Více informací na www.lazneteplice.cz

Jak postupovat?
Rádi byste se informovali,
zda máte na lázně nárok?
Poradíme vám na tel.:
+420 417 977 446
+420 417 977 444

Nabízíme nejlevnější
dentální hygienu v Ústí nad Labem
Dentální hygiena DOSPĚLÍ
Dentální hygiena DĚTI

450 Kč
300 Kč

a další výkony:
bělení • pískování • fluoridace zubů
• ošetření Newtronem (Vector)
STOMASERVIS s.r.o., Mírové náměstí 3428/5 A (Špalíček)
Ústí nad Labem
Ošetření není vázáno na registraci u nás.

775 583 887
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placená inzerce

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz

NOVĚ S PODPOROU
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

placená inzerce

Odborné sociální poradenství – „paragrafík“

Lázeňská péče
pro diabetiky v lázních Teplice

Generální partner

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Českou neonatologickou společností ČLS JEP,
Fakultou zdravotnických studií UJEP a ČLK pořádá

XXIX.

NEONATOLOGICKÉ DNY
s mezinárodní účastí

Neplaťte za účet, když nemusíte
Motivační program

ÚSTÍ NAD LABEM – KAMPUS UJEP

6.–8. 11. 2013
středa–pátek

HLAVNÍ TÉMATA:
VÝŽIVA CIRKULACE NOVOROZENCŮ „LATE PRETERM INFANTS“
FYZIOLOGICKÝ NOVOROZENEC LEGISLATIVA VARIA
VĚDECKÝ VÝBOR:
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
MUDr. Petr Janec, MHA

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
MUDr. Petr Janec, MHA
MUDr. Ing. Martin Pánek
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.
MUDr. Alena Müllerová
Ing. Martin Zeman, DMS

ZÁŠTITA NAD KONGRESEM:
Akce probíhá pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana
Ústeckého kraje, doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., děkana Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a MUDr. Josefa
Liehneho, vedoucího lékaře léčebně-preventivní péče Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Tiskové a organizační oddělení Krajské zdravotní, a. s.
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A PODPORA:
Středisko multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s.
KONTAKT:
Bc. Eva Urbanová, e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu
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ČSOB připravila mimořádné výhody pro všechny zaměstnance
v pracovním poměru u společnosti Krajská zdravotní, a. s., kteří
svou mzdu poukazují nebo budou poukazovat na účet v ČSOB.
Konto
ZDARMA

Zdarma ČSOB Aktivní konto (roční úspora až 1 140 Kč) po celou
dobu trvání pracovního poměru, které zahrnuje:
• 2 platební karty,
• ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB SmartBanking,
• měsíčně 5 výběrů z bankomatů ČSOB v ČR,
• měsíčně 10 tuzemských odchozích plateb zadaných elektronicky,
• měsíčně neomezený počet tuzemských příchozích plateb,
• měsíčně 5 inkas/SIPO plateb,
• v případě zájmu zajistíme převod účtu z jiné banky (vč. trvalých příkazů).
NOVINKA

Nyní můžete získat ČSOB Kreditní kartu MasterCard World, která vám vrátí zpět
1 % z každého nákupu.

50% sleva z poplatku za zpracování ČSOB Hypotéky.
Zvýhodněné podmínky ČSOB Půjčky na cokoliv a ČSOB Půjčky
na lepší bydlení.
Navíc obchodní sleva ČSOB Pojišťovny:
• 15 % na pojištění domácnosti Domov Expres,
• 7 % na pojištění motorového vozidla Naše auto.
Více informací Vám rádi poskytneme v pobočkách ČSOB:
Ústí n. L., Mírové náměstí 1, tel.: 475 231 111, e-mail: info.usti-mirove-nam@csob.cz
Ústí n. L., Masarykova 706, tel.: 475 318 211, e-mail: info.usti-masarykova@csob.cz
Děčín, Zbrojnická 18, tel.: 412 709 711, e-mail: info.dec-zbrojnicka@csob.cz
Děčín, Řetězová 2, tel.: 412 704 611, e-mail: info.dec-retezova@csob.cz
Most, Moskevská 1999, tel.: 476 446 011, e-mail: info.most@csob.cz
Chomutov, Nám. 1. máje 101, tel.: 474 614 011, e-mail: info.chomutov@csob.cz
Teplice, Kollárova 9, tel.: 417 511 111, e-mail: info.teplice@csob.cz
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Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum
3. 10. 2013
7. 10. 2013
8. 10. 2013
8. 10. 2013
8. 10. 2013
9. 10. 2013
10. 10. 2013
14. 10. 2013
15. 10. 2013
15. 10. 2013
16. 10. 2013
–12. 2. 2014
17. 10. 2013
18. 10. 2013
21. 10. 2013
22. 10. 2013
24. 10. 2013
29. 10. 2013
29. 10. 2013
30. 10. 2013

odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Periferní žilní vstupy
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
Konference hojení ran
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
AKK Řidič vozidla dopravy raněných a nemocných

místo konání
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
20. odborná nadregionální ORL konference
„přímé přenosy a přednášky“
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Centrální žilní vstupy
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
Školení řidičů referentů – podzimní skupina

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

1.

INFORMACE

Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a. s.

Otorinolaryngologické oddělení Krajské zdravotní, a. s.
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
ve spolupráci s
Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN Motol a ve spolupráci s OS ČLK a POUZP
pořádá

20. odbornou nadregionální
ORL konferenci
„přímé přenosy a přednášky“
18. října 2013 od 9.00 hod.

Přednáškové prostory Výukového centra Krajské zdravotní, a. s.,
Ústí nad Labem, Sociální péče, Bukov, budova B
(s heliportem), 5. patro, posluchárna č. 3

Odborná témata:
Chronické otitis
Kochleární implantace

KZ03_IM0061 UL ORL

Organizační zajištění:
Tiskové a organizační oddělení
Krajské zdravotní, a. s.
Info na:
http://www.kzcr.eu/konference/ORL2013

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: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

