
odborná příloha časopisu Infolisty
téma: Krajská konference sester 2018

Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Ústeckého kraje 

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov číslo 5/2018
ISSN 1803-1072

Odborná příloha Statim  
uvnitř časopisu

Unikátní operace v chomutovské nemocnici 
– totální endoprotéza zápěstí

Krajská zdravotní úspěšně 
pokračuje v revitalizaci ústecké 
Masarykovy nemocnice

str. 3–4

Návštěva velvyslankyně 
Norského království

str. 9

str. 6

Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Ústeckého kraje 

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

ISSN 1802-4297

číslo 5/2018



KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

32 www.kzcr.eu

Krajská zdravotní úspěšně pokračuje v revitalizaci ústecké 
Masarykovy nemocnice Krajská zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. S jejími dosavadními výsledky, probíhajícími i chystanými 
investičními akcemi se v pátek 20. dubna 2018 seznámili členové vedení Krajské 
zdravotní, a. s. – Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel, a MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče – které dopro-
vodil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. Tyto akce předtím proběhly v dalších čtyřech nemocnicích Krajské zdra-
votní, ve kterých se realizuje také celá řada investic.

Pokračující revitalizace budovy D Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Zleva předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, ředitel zdravotní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne, generální ředitel 
KZ, a. s., Ing. Petr Fiala a vedoucí odboru investic a obnovy majetku Jan Vágner

Vážení čtenáři Infolistů,

v Krajské zdravotní, a. s., je nás zhruba 4,5 tisíce nelékařů (sester, 
laborantů, záchranářů, porodních asistentek…), přičemž dominují 
ženy. Děláme náročnou práci,  jejímž hlavním cílem by měla být 
péče o pacienty. Ve skutečnosti nám to komplikují provozní pro-
blémy, nedostatek pomocného personálu a „papírování“. Doku-
mentace, která zabírá čas, místo a nikdo ji nemá rád.

V loňském roce jsme se soustředili na přípravu k získání akreditace SAK, což znamená 
známku vysoké kvality ve zdravotnictví. A dokumentace nabyla obludných rozměrů. 
Spousta věcí zdokumentována být musí a z obavy, aby nám něco neuniklo, se snažíme 
zaznamenat každou maličkost.

Společně se scházíme – hlavní sestry všech pěti nemocnic – na pravidelných schůz-
kách. Dohodly jsme se na společném postupu a sjednocování ošetřovatelské doku-
mentace. Je to velmi těžké – každá nemocnice, každé oddělení, každá stanice má své 
požadavky. Je správný přístup snížit požadavky na nejnižší možnou společnou úroveň, 
nebo naopak vyhovět a nechat každému oddělení individuální dokumentaci? Oddělit 
ošetřovatelskou dokumentaci od lékařské, nebo ji naopak spojit v jedno?

Proběhly audity v nemocnicích a ukázalo se, že připravená dokumentace je příliš ob-
sáhlá, nepřehledná a zatěžující. Takže znovu a skromněji – zkrátit,  zeštíhlet. Splnit 
legislativní požadavky, ale neobtěžovat. Zaznamenat podstatné, vynechat nesmyslné.

A  v  tuto  chvíli  přichází  z  ministerstva  zdravotnictví  návrh  na  novelizaci  vyhlášky 
98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. A vypadá to, že v ošetřovatelské dokumen-
taci se sníží právě ty legislativní požadavky na přijatelnou úroveň. Jsem si jistá, že my 
všichni budeme mít radost.

Naší společnou akcí je také celokrajská konference sester. Dohodly jsme se – hlavní 
sestry nemocnic Krajské zdravotní, a. s., že budeme pořádat společnou, velkou akci 
střídavě v jednotlivých odštěpných závodech. Letos probíhala v Masarykově nemocni-
ci pod heslem: „Jsme jedné krve“. Sešli se tam studenti, psychologové, kaplan, řádová 
sestra, policista,  fyzioterapeuti, sestry a hygienici. Zajímavá skupina lidí pracujících 
v pomáhajících profesích. Těšíme se na příští ročník. O tom aktuálním si můžete pře-
číst ve Statimu, odborné příloze tohoto čísla Infolistů.

Mgr. Markéta Svobodová 
hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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„Jsem  přesvědčen,  že  to  nepřeženu 
s  konstatováním,  že  počet  investičních 
akcí v  rámci Krajské zdravotní  je v  sou-
časnosti ohromný. A proinvestovat v  le-
tošním  roce  jeden  a  půl  miliardy  není 
jednoduché.  Musím  zároveň  zdůraznit, 
že jsme kvůli tomu museli přijmout celou 
řadu opatření. Pochopitelně se snažíme, 
aby  investice  byly  rozděleny  do  všech 
pěti  nemocnic, přičemž  je  samozřejmé, 
že největší jejich část spadá právě sem, 
do  ústecké  Masarykovy  nemocnice,“ 
zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Děkuji současnému vedení představen-
stva, Ing. Jiřímu Novákovi, za to, že inici-
oval masivní podporu Krajské zdravotní. 
Proto  jsme  v  posledních  letech  svědky 
nebývalé obnovy jejího majetku. Prezen-
tace  je  tudíž  zaměřena  na  připomenutí 
toho,  co  bylo  v  Masarykově  nemocnici 
dokončeno v nedávné době, dále na pro-
bíhající  akce  a  také  na  další  záměry,“ 

přiblížil  Ing. Petr Fiala, generální  ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.

Podrobnou  prezentaci  investičních  akcí 
v ústecké Masarykově nemocnici přítom-
ným zprostředkoval Jan Vágner, vedoucí 
Odboru investic a obnovy majetku Kraj-
ské zdravotní, a. s. 

Do  Centra  komplexní  onkologické  péče 
V  Podhájí  Krajská  zdravotní  investova-
la  s  důsledným  využíváním  dotačních 
titulů  a  za  finanční  investiční  podpory 
Ústeckého  kraje  280  960  839,54 Kč, 
z  toho  stavební  náklady  do  onkologie 
činí 75 410 710,46 Kč, do nukleární me-
dicíny  19  380 993,60 Kč,  další  náklady 
6 543 952,33 Kč, a to i včetně zateplení 
a  zřízení  nemocniční  lékárny.  Náklady 
za  pořízení  přístrojů  pro  onkologii  činí 
78 928 106 Kč, pro nukleární medicínu 
97 763 642,62 Kč. V současné době pro-
bíhá úprava a  rozšíření  stávajícího par-
koviště včetně pořízení nového oplocení 
a  vjezdových  bran,  zřízení  terapeutické 
části a příjem a skladování radiofarmak, 
to  vše  celkem  za  přibližně  8,4  milio-
nů Kč včetně DPH. Celková částka inves-
tice do areálu V Podhájí činí tedy téměř 
290 milionů včetně DPH. 

Kromě revitalizace areálu V Podhájí pro-
bíhají v Masarykově nemocnici i další vý-
znamné  stavební  akce.  Administrativní 
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Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTIDALŠÍ INFORMACE O KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je největším 
zdravotnickým  zařízením  z  pěti  nemocnic  Krajské  zdravot-
ní,  a.  s. –  je  „vlajkovou  lodí“  jednoho z nevětších poskyto-
vatelů zdravotní péče v České  republice. Úzce  spolupracuje 
s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad  Labem.  Díky  této  spolupráci  zde  vzniklo  již  10  klinik, 
zatím poslední z nich  je od 1. 1. 2018 Radiologická klinika 
Fakulty  zdravotnických  studií  Univerzity  J.  E.  Purkyně  v  Ústí 
nad  Labem a Krajské  zdravotní,  a.  s.  – Masarykovy nemoc-
nice  v Ústí  nad  Labem,  o.  z. O  tom,  jak úzká  je  spolupráce 
mezi Krajskou zdravotní, respektive Masarykovou nemocnicí, 
a ústeckou univerzitou svědčí i připravovaný projekt na vybu-
dování zcela nového objektu fakulty přímo v areálu na Severní 
Terase na pozemku poskytnutém Krajskou zdravotní. Rektor 
Univerzity  J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martin 
Balej,  Ph.D.,  naposledy  deklaroval  zájem  o  vybudování  ob-
jektu  pro  Fakultu  zdravotnických  studií  přímo  v  areálu  ne-
mocnice 22.  ledna letošního roku během aktu slavnostního 
ustavení radiologické kliniky s tím, že vedení univerzity udělá 
maximum pro to, aby v roce 2018 získalo finanční prostředky 
a dokončilo projekt stavby. Odhad nákladů na výstavbu ob-
jektu Fakulty zdravotnických studií UJEP činí 305 milionů Kč 
včetně DPH.

Masarykova  nemocnice  v  Ústí  nad  Labem,  o.  z.,  disponu-
je  47  primariáty,  včetně  oddělení  následné  péče  v  Ryjicích. 
K 31. 12. 2017 měla ústecká Masarykova nemocnice celkem 
1 261 lůžek, z toho 1 106 lůžek akutní péče, 122 tzv. jipových 
lůžek, 30 lůžek následné péče, 115 lůžek následné péče v Ry-
jicích a 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice – JIP.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

INVESTICE BYLY PODPOŘENY ÚSTECKÝM KRAJEM

nástavba  na  dětském  pavilonu  v  areálu  na  Bukově,  kam  se 
přestěhuje  zázemí  anesteziologie,  umožní  přemístit  dětskou 
jednotku  intenzivní  péče  (JIP)  do  přízemí  tohoto  pavilonu 
blíže k  rentgenům a Emergency. Významnou akcí,  která byla 
zahájena v závěru loňského roku, je vybudování následné re-
habilitace v pavilonu T,  kam se oddělení přesune ze stávají-
cích  prostor.  Třetí  významnou  akcí  je  vybudování  pracoviště 
kardiochirurgie a s ní související nový pavilon, kde se pracuje 
na přípravě projektu.

„V  historii  Masarykovy  nemocnice,  po  jejím  úplném  přestě-
hování do areálu na Severní Terase, nikdy neprobíhala v  tak 
krátkém čase několika let realizace takového množství inves-
tičních akcí vedoucích k její modernizaci. Proto si velmi vážím 
práce představenstva Krajské zdravotní a děkuji také Ústecké-
mu kraji za dlouhodobou investiční podporu,“ uvedl MUDr. Jo-
sef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Demontáž lešení na budově D Masarykovy nemocnice 

Probíhající rekonstrukce pavilonu T

Nástavba na dětském pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ PRO ROK 2018 PŘEDPOKLÁDÁ VYROVNANÉ HOSPODAŘENÍ
Krajská zdravotní, a. s., zná výsledek hospodaření za první čtvrtletí letošního roku. V posled-
ních letech společnost držela pozitivní trend vývoje, který umožňoval každoroční mzdové ná-
růsty pro všechny zaměstnance společnosti, ale i postupnou obnovu nemocnic včetně zdra-
votnické techniky. Na základě ekonomických ukazatelů z období od 1. ledna do 31. března 
2018 je reálné, aby Krajská zdravotní, a. s., skončila na konci roku s mírně kladným hospo-
dářským výsledkem, jak má plánováno. Zprávu o hospodaření za první čtvrtletí a aktualizaci 
finančního a investičního plánu společnosti projednalo a schválilo představenstvo Krajské 
zdravotní, a. s., na svém jednání 27. dubna 2018.

„V kontextu pozitivního trendu, který vedení 
Krajské  zdravotní  od  roku  2014  stále  drží, 
a při snaze splnit všechny úkoly, které jsme 
si  pro  letošní  rok  vytyčili,  předpokládáme 
i kladné hospodaření. Nezastíráme, že  leto-
šek v  tomto ohledu bude nesmírně náročný 
a bude potřeba přijmout celou řadu opatření. 
Za celý rok 2018 je plánováno po aktualiza-
ci ziskové hospodaření ve výši 221 tisíc Kč,“ 
zdůraznil  Ing.  Jiří  Novák,  předseda  předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s.

„Aktualizovaný  celkový  objem  investičních 
aktivit  při  obnově  zdravotnické  techniky 
a  stavební  činnosti  v  roce  2018  dosahuje 
jedné  a  půl  miliardy.  Významné  investice 
jsou plánovány do všech pěti našich nemoc-
nic.  Investice  pro  tento  rok  je  ale  vesměs 
dvoumiliardová,  když  připočítáme  více  než 
450  milionů  korun  na  navýšení  osobních 
nákladů, z nichž jen 280 milionů korun tvoří 
navýšení  tarifů. Finanční prostředky vložené 
do mezd zaměstnanců považujeme za důle-
žitou investici. Nad rámec úpravy mzdových 
tarifů Krajská zdravotní poskytuje stabilizač-
ní příplatky nelékařským zdravotnickým pra-
covníkům,  provedla  například  zlepšení  od-
měňování  u  sanitářů  a  realizovala  navýšení 

vážící se na nově nastavenou výši minimální 
mzdy,“ dodal Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s. 

Sociální  smír  je  pro  naplňování  dlouhodo-
bých cílů, které si vedení společnosti vytyči-
lo, velmi důležitý. Během posledních čtyř let 
to potvrdilo navýšením mzdových  tarifů pro 
všechny zaměstnance nejprve dvakrát o pět 
a v letech 2017 a 2018 o deset procent.

Předseda  představenstva  přiblížil  strategic-
ké  cíle  společnosti:  „Chceme  držet  pozitiv-
ní  trend  hospodaření,  investovat  do  areálů 
nemocnic, oprav budov, ale  také do obnovy 
a modernizace přístrojového vybavení. V ob-
lasti  personální  budeme  pokračovat  v  úsilí 
o stabilizaci zdravotnického personálu všech 
pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sester-
ských profesích. K  tomu budeme i v dalších 
letech mimo jiné využívat úspěšný stipendij-
ní program Nadačního fondu Krajské zdravot-
ní, a. s. Na začátku roku 2018 byla vyhláše-
na  II. výzva pro akademický  rok 2017/2018 
s  možností  opět  získat  stipendium  ve  výši 
až  70  000 Kč.  Podporováni  budou  studenti 
v  oborech  lékař,  všeobecná  sestra,  radiolo-
gický  asistent,  fyzioterapeut,  zdravotnický 
záchranář  a  zdravotnický  asistent. V  oblasti 

poskytování zdravotní péče mezi strategické 
úkoly  patří  po  vybudování  kardiochirurgic-
kého pracoviště, které bylo k 1.  lednu 2018 
ustaveno,  získání  statutu  centra  komplexní 
kardiovaskulární  péče  v  ústecké  Masaryko-
vě nemocnici, a to spolu s vybudováním no-
vých moderních operačních sálů. Naši snahu 
o získání uvedeného statutu  jsme zvýraznili 
předáním  žádosti  ministru  zdravotnictví 
Adamu Vojtěchovi při  jeho návštěvě Krajské 
zdravotní  dne  19.  března  2018.  Cílem  je 
také  vybudování  urgentních  příjmů  postup-
ně  ve  všech  nemocnicích  Krajské  zdravotní 
a umístění magnetických  rezonancí v  každé 
z  nemocnic.  Magnetické  rezonance  v  Děčí-
ně, Mostě a Chomutově mají být pacientům 
k  dispozici  ještě  v  letošním  roce.  Chceme 
také vybudovat moderní operační sály v dě-
čínské  a  chomutovské  nemocnici,  obdobně 
jako ty, které se od léta 2017 již staví v teplic-
ké nemocnici.“

„Krajská  zdravotní  do  všech  těchto  akcí  in-
vestuje  a  nadále  bude  investovat  s  důsled-
ným využíváním dotačních titulů a s finanční 
investiční podporou od Ústeckého kraje jako 
jediného akcionáře. To nám  i  nadále umož-
ní pokračovat v postupné obnově nemocnic 
a jejich přístrojového vybavení. Není od věci 
připomenout,  že na  rozdíl  od některých ne-
mocnic  v  jiných  krajích  nedostává  Krajská 
zdravotní,  a.  s.,  dotace  na  provoz.  Ústecký 
kraj  se zaměřuje výhradně na  její  investiční 
finanční podporu,“ uvedl  Ing. Petr  Fiala, ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ USPĚLA S ŽALOBOU U ROZHODČÍHO SOUDU KVŮLI CHYBNÉ 
ADMINISTRACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Krajská zdravotní, a. s., uspěla s žalobou, jíž bránila svá práva a požadovala náhradu škody 
po administrátorovi veřejné zakázky za uhrazenou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS). Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vydal dne 
23. dubna 2018 nález ve sporu, v němž Krajská zdravotní žalovala o zaplacení 500 000 Kč 
s příslušenstvím za chybnou administraci veřejné zakázky „Nákup přístrojového vybavení Ne-
mocnice Chomutov, o. z., a Nemocnice Most, o. z." společnost PROKONZULT advisory, a. s., 
dříve Vaharina, a. s. Žalovaný je povinen uhradit žalobci kromě uvedené částky úrok z prodle-
ní ve výši 8,05 % ročně od 16. 6. 2017 do zaplacení a také náklady rozhodčího řízení ve výši 
165 683 Kč. Jde o veřejnou zakázku z období před rokem 2014, než začalo pracovat předsta-
venstvo společnosti v novém složení, v čele s jeho předsedou Ing. Jiřím Novákem. 

Předtím  rozsudkem  ze  dne  16.  listopadu 
2017  Obvodní  soud  pro  Prahu  3  rozhodl 
o tom, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 
plnou škodu svým jednáním způsobenou co 
do rozsahu částky 200 000 Kč, kdy tato část-
ka  představovala  uhrazenou  pokutu  ÚHOS 
za chybnou administraci ve veřejné zakázce 
„Šicí materiály“. Žalovaný je rovněž povinen 
uhradit  úrok z prodlení  ve výši 7,75 % p.  a. 
ode dne 1. 12. 2015 do zaplacení. Materiál 
projednalo  představenstvo  Krajské  zdravot-
ní, a. s., na svém posledním jednání.

„Nález rozhodčího soudu jen potvrdil úspěš-
nost Krajské zdravotní jako žalobce. Nález je 

jednoznačným  potvrzením  toho,  že  snaha 
vedení společnosti, z pozice dobrého hospo-
dáře, přistupovat k dalšímu využití možných 
právních prostředků,  je správnou a účinnou 
cestou.  Znovu  musím  zdůraznit,  že  není 
pravda, že Krajská zdravotní dostává pokuty 
od ÚOHS pravidelně. Za roky 2014–2017 byla 
udělena  jediná  pokuta  ve  výši  8  000 Kč. 
Neobhajujeme  minulost,  naopak  se  s  ní 
snažíme  vypořádat.  Úspěchy,  kterých  bylo 
dosaženo za dobu, kdy se s ostatními členy 
představenstva  podílím  na  obchodním  ve-
dení  společnosti,  hovoří  za  vše,“  zdůraznil 
v  reakci na nález  rozhodčího soudu  Ing.  Jiří 

Novák,  předseda  představenstva  Krajské 
zdravotní, a. s.

Rozsudek  Obvodního  soudu  pro  Prahu  3 
k veřejné zakázce „Šicí materiály“ z  loňské-
ho  roku  a  nyní  rozhodčí  nález  Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární 
komoře  ČR  nejsou  prvními  úspěchy  Krajské 
zdravotní ve snaze očistit své jméno. Ve třech 
případech byla na základě naší právní obrany 
pokuta snížena, a to podstatným způsobem. 
Jeden  z  těchto  případů  je  nedávno mediál-
ně zveřejněná pokuta 300 000 Kč  za nákup 
zdravotnických  přístrojů.  Původně  se  totiž 
jednalo o částku 700 000 Kč. Snaha využívat 
právní obrany se tak ukazuje jako účelná a je 
zcela  odůvodnitelná.  V  uvedeném  případě 
jsme  ušetřili  400  000 Kč.  V  dalším  případě 
byla pokuta snížena ze 600 000 Kč na pou-
hých 40 000 Kč.

Od prosince 2015 Krajská  zdravotní  podala 
dvě žaloby o zaplacení náhrady škody za po-
kuty, které ji ÚOHS udělil za veřejné zakázky 
administrované v roce 2009 a 2011. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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karpu  pomocí  originálních  cíličů  a  instru-
mentária, v korekci deformity distálního rádia 
a distálního radioulnárního kloubu, ve vlast-
ní  implantaci  jednotlivých  komponent  en-
doprotézy  s  nutností  přesného  zavedení 
a  následného  vyvážení  tonu  zápěstí  a  v  re-
konstrukci  kloubního  pouzdra  a  extenzoro-
vého aparátu zápěstí a ruky. Implantáty jsou 
necementované,  jejich  povrch  je  opatřen 
plazmovým nástřikem hydroxyapatitu umož-
ňujícím  osteintegraci  komponent  do  kosti. 
V  případě  revmatiků  je  často  doplňujícím 
výkonem  rekonstrukce/plastika  selhaných 
šlach extenzorů prstů v důsledku revmatické-
ho postižení a destrukce. Pooperačně je zá-
pěstí zafixováno sádrovou dlahou a násled-
ně ortézou, dohromady na 5–6 týdnů. Poté je 
zahájena  individuální  a  řízená  rehabilitace. 

FOTOREPORTÁŽ OPERACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY ZÁPĚSTÍ

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. POPISKY:

1. Zaimplantovaná totální náhrada zápěstí
2. Extenzorový aparát: šlachy dlouhého extenzoru palce, 

dlouhého a krátkého radiálního extenzoru zápěstí 
3. Sutura kloubního pouzdra
4. Šlachy společného extenzoru prstů
5. Rekonstrukce extenzorového retinakula
6. Fixace sádrovou dlahou
7. Instrumentárium

Unikátní operace – totální endoprotéza zápěstí
Nemocnice Chomutov

Ortopedické oddělení nemocnice v Chomutově se stalo třetím pracovištěm v České republice 
a prvním v Ústeckém kraji, které do spektra standardně prováděných výkonů zařadilo vysoce 
specializovanou operaci – totální endoprotézu zápěstí.

V  březnu  2018  byly  pod  vedením  primáře 
MUDr.  Jiřího  Jurči  úspěšně  provedeny  hned 
3 tyto operace a další jsou naplánovány. Jed-
ná se o složitý, technicky a finančně náročný 
zákrok  umožňující  rekonstrukci  zápěstí.  Pro 
pacienta pak znamená obnovu funkce a bez-
bolestného pohybu tohoto kloubu.

Zápěstí je klíčem k ruce a základním staveb-
ním kamenem. Bolestivé, nestabilní a defor-
mované  zápěstí  vede  k  funkčnímu  omezení 
prstů.

Jedná  se  o  složitý  kloub,  a  to  nejen  svou 
stavbou,  ale  i  biomechanikou.  Představuje 
funkční pohybovou jednotku složenou ze tří 
kloubů,  radiokarpálního,  mediokarpálního 
a  distálního  radioulnárního.  Skelet  zápěstí 
je vedle dolního konce kosti vřetenní a loket-
ní  tvořen 8 zápěstními kůstkami, které spo-
lu  vzájemně  artikulují  a  jsou  spojeny  velmi 
složitým  vazivovým  aparátem.  Právě  z  toho 
vyplývá technická náročnost operace totální 
náhrady zápěstí  a  vlastně  operativy  kloubů 
zápěstí vůbec.

Totální endoprotéza zápěstí  je  indikována 
v  případech  těžkého  artrotického,  revma-
tického  či  psoriatického  postižení  karpu. 

Zejména pak  revmatoidní  artritida  tvoří  vět-
šinu indikací.

U  osteoartrózy,  ať  již  primární  či  převážně 
poúrazové, se snažíme časnou indikací pře-
dejít  rozvoji  těžkého  artrotického  postižení 
v celém zápěstí.

V případech klinicky se projevující pokročilé 
artrózy ohraničené pouze na jednotlivé klou-
by zápěstí provádíme limitované dézy (ohra-
ničená  ztužení)  těchto  kloubů,  umožňující 
zachování  osy  a  délky  zápěstí,  bezbolestný 
pohyb a úchop. V případech těžkého postiže-
ní celého karpu volíme totální dézu zápěstí, 

u  pacientů  se  zvýšenými  fyzickými  nároky 
na zápěstí  (těžce manuálně pracující), nebo 
právě totální náhradu zápěstí. 

Revmatoidní  artritida  (RA)  je  systémové 
zánětlivé  onemocnění  postihující  zhruba 
1–1,5 % populace, častěji ženy. Vedle jiných 
orgánových  systémů  postihuje  zejména 
klouby, které jsou autoimunitním zánětlivým 
procesem  postupně  destruovány.  Průběh 
je  variabilní,  ale  celkově  vždy  progresivní 
a může vést často až k  invaliditě. V případě 
ruky a zápěstí dochází vlivem RA k významné 
deformitě, někdy až bizardní,  která  je vedle 
estetického hlediska bolestivá a vede k ome-
zení až ztrátě funkce ruky. Plně rozvinuté rev-
matické  postižení  vede  k  typickému  posta-
vení:  radiální  deviace  a  volární  sub/luxace, 
flexe  a  pronace  zápěstí;  flekční  kontraktura 
MCP kloubů s luxací a ulnární deviací (ulnar 
drift) prstů; palec je v addukci, flexi a trvalé 
opozici v dlani; deformity prstů typu „labutí 
šíje“ či „knoflíkové dírky“.

Psoriáza (lupenka) je jedním z nejčastějších 
kožních  neinfekčních  onemocnění  posti-
hujících  zejména  kůži,  ale  může  postiho-
vat  též  nehty  a  právě  klouby.  Vyskytuje  se 
u 2–3 % populace. Postižení kloubů, zejména 

v oblasti ruky a zápěstí, je vždy destruktivní. 
Pokud  není  včas  zasaženo,  vede  v  pokroči-
lých fázích ke ztrátě funkce ruky a invaliditě. 

Úplně první endoprotézu zápěstí v Ústeckém 
kraji provedl prim. MUDr.  Jiří  Jurča v březnu 
2014,  a  to  ještě  jako  řadový  lékař  na  svém 
původním pracovišti  – Ortopedickém oddě-
lení  Masarykovy  nemocnice  v  Ústí  nad  La-
bem. V té době se již dlouho a plně věnoval 
chirurgii  ruky,  náhradám  drobných  kloubů 
ruky  a  zejména  revmatochirurgii,  když  spo-
lupracoval  s  místními  revmatology  a  ško-
lil  se  na  1.  ortopedicko-traumatologické 

klinice  v  Praze,  která  je  almou mater  české 
revmatochirurgie.  Tehdy  provedená  totální 
endoprotéza zápěstí Medin  byla  české  pro-
venience a byla vyvinuta právě ve spolupráci 
s  revmatochirurgy  1.  ortopedicko-traumato-
logické kliniky. Byla to tehdy jedna z posled-
ních implantací této náhrady u nás. V součas-
nosti se již nevyrábí.

Tak  jako  ve  všech  odvětvích  lidské  činnos-
ti,  tak  i v medicíně se pokrok nedá zastavit. 

UNI2 a jeho ještě modernější verze Freedom 
jsou  vysoce  sofistikované  totální náhrady 
zápěstí,  umožňující  vysokou  variabilitu  při 
rekonstrukci  zápěstí,  vedoucí  k  obnovení 
bezbolestné  funkce  zápěstí  a  ruky.  Právě 
implantát Freedom byl použit ve všech třech 
výše zmíněných případech. 

Indikace k  totální endoprotéze zápěstí  jsou 
přísné. Odvíjí se od RTG a klinického nálezu, 
dále od věku a předpokládaných požadova-
ných nároků na zápěstí.

Operační  výkon  spočívá  v  exaktním  odstra-
nění částí zápěstních kůstek proximální řady 

Předoperační a pooperační RTG – předozadní snímekPředoperační a pooperační RTG – boční snímek

Primář ortopedického oddělení 
chomutovské nemocnice MUDr. Jiří Jurča

TEP zápěstí Freedom
Předchozí zkušenost ze stáží na klinických 
pracovištích, dosavadní RTG a klinické vý-
sledky našich operantů nás naplňují  vel-
kým optimismem. Máme tak možnost na-
bídnout  pacientům  s  těžkým  postižením 
zápěstí,  v  Ústecké  kraji,  ale  s  ohledem 
na ojedinělost  i mimo region, další šanci 
na  zachování  či  obnovu  funkce  zápěstí 
a ruky. Zároveň tak rozšiřujeme spektrum 
operativy vznikajícího centra  revmatochi-
rurgie a chirurgie ruky, zaměřené na řeše-
ní  problematiky  degenerativních  procesů 
a následků úrazů v této oblasti.

prim. MUDr. Jiří Jurča 
Ortopedické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.



Do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které 
společnost Krajská zdravotní, a. s., (KZ) sdružuje, zavítala ve čtvrtek 26. dubna 2018 
velvyslankyně Norského království v České republice paní Siri Ellen Sletner a její po-
radce pan Terje B. Englund. Během své návštěvy si prohlédli Novorozenecké oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., které 
je jedním z 12 perinatologických center v České republice. Norské hosty doprovodili 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., generální ředitel 
Ing. Petr Fiala, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr. Josef Liehne, hlavní sestra Mgr. Markéta Svobodová a zástupci vedení novo-
rozeneckého oddělení MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., a Lenka Nováková.

V  lékařské  knihovně  Vzdělávacího  in-
stitutu  KZ  generální  ředitel  Ing.  Petr  Fi-
ala  představil  Krajskou  zdravotní,  a.  s., 
a jejích pět nemocnic v prezentaci, která 
paní  velvyslankyni  velmi  zaujala.  „Můj 
dojem  je,  že  jste  špičková moderní  ne-
mocnice,“ uvedla po prezentaci, ve které 
ji oslovila především robotická chirurgie. 

„Robotická  chirurgie  v  ústecké  nemoc-
nici letos oslaví 10 let. V dubnu zahájili 
provoz  v  motolské  fakultní  nemocni-
ci,  v  největším  zdravotnickém  zařízení 
v České republice, a profesor, který ji tam 
vede,  se  dlouho  školil  právě  v  našem 
centru  robotické  chirurgie,“  upozornil 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. 

„Robotických center je v České republice 
osm, v Masarykově nemocnici byl robot 
druhý v Česku. Soustředí se na operace 
urologické,  chirurgické,  gynekologic-
ké,  ale  navíc  tady  robotickou  asistencí 
využíváme  pro  krční  chirurgii,“  doplnil 
MUDr.  Josef  Liehne,  ředitel  zdravotní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

Velvyslankyně  Norského  království 
v České republice paní Siri Ellen Sletner 
se  dále  zajímala  především  o  rozdíly 
mezi  zdravotnictvím  v  Norsku  a  České 
republice.  „Norsko  je  poměrně  velká 
země, takže jsme provedli rozsáhlou re-
formu a zemi rozdělili do čtyř center. Ka-
ždá oblast má jednu špičkovou instituci 
a řadu méně špičkových. V Norsku říká-
me, že například čím víc má chirurg paci-
entů,  tím bude  lepší. Právě proto došlo 
v Norsku k jisté specializaci, takže jedna 

nemocnice se stará  třeba  jen o  srdeční 
choroby. Jak je tomu tady?“ zajímala se. 

„Každá  z  našich  nemocnic  poskytuje 
základní  a  specializovanou  péči,  řada 
z nich, zejména pak ústecká nemocnice, 
i péči superspecializovanou. V Ústeckém 
kraji  máme  více  chorob  onkologických, 
ale  i  těch  srdečních,  proto  usilujeme 
i  o  kardiochirurgii,“  vysvětlil  generální 
ředitel Ing. Petr Fiala.

Novorozenecké  oddělení,  které  je  sou-
částí  ústeckého  perinatologického  cen-
tra,  v uplynulých  letech významně pod-
pořily  Norské  fondy,  a  to  poskytnutím 
dotací třem projektům na nákup přístro-
jů a vybavení. „V České republice máme 
tři stupně péče: základní, střední – tedy 
intermediární – a pak  jsou  to perinato-
logická centra. To v ústecké Masarykově 
nemocnici  je  jedno  z  12  perinatologic-
kých  center  a  zajišťuje  tak  všechny  tři 
úrovně péče,“ přiblížil během prohlídky 
novorozeneckého oddělení MUDr. Patrik 
Hitka,  Ph.D.  Následně  vzácné  návštěvě 
ukázal jednotku intenzivní a resuscitač-
ní  péče  s  inkubátory.  Velvyslankyně  si 
tak mohla prohlédnout i nové patchwor-
kové deky nebo kamerky, díky nimž mo-
hou děti v inkubátorech sledovat i jejich 
rodiče.

Projekty Norských fondů podpořily v  le-
tech 2008–2017 perinatologická centra 
Krajské zdravotní, a. s., v Masarykově ne-
mocnici v Ústí Labem, o. z., a Nemocnici 
Most,  o.  z.  Z  celkové  hodnoty  projektů 
26  435  206 Kč,  ze  které  dotace  činila 
celkem  20  280  918 Kč,  bylo  pořízeno 
pro obě  centra 52 přístrojů a vybavení, 
z  toho  pro  ústeckou  Masarykovu  ne-
mocnici 40 přístrojů a dalšího vybavení 
za  20  869  679,10 Kč  a  pro  Nemocnici 
Most  12  přístrojů  a  dalšího  vybavení 
v ceně 5 565 526,90 Kč. Součástí jedno-
ho z projektů byly i vzdělávací akce pro 
lékařský  a  nelékařský  zdravotnický  per-
sonál,  preventivní  program  pro  rodiče 
nedonošených dětí a osvětová akce pro 
studenty  středních  škol  s  náklady  cel-
kem 391 447,20 Kč.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Krajskou zdravotní navštívila velvyslankyně Norského 
království Masarykova nemocnice

Velvyslankyně Norského království při 
prohlídce novorozeneckého oddělení

Zleva generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, předseda představenstva 
společnosti Ing. Jiří Novák, velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner, primář 
novorozeneckého oddělení MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., a ředitel zdravotní péče Masarykovy 
nemocnice MUDr. Josef Liehne

Krajská zdravotní otevřela zrekonstruované prostory 
teplického centra pro léčbu roztroušené sklerózy

Nemocnice Teplice
Krajská zdravotní, a. s., otevřela v pondělí 30. dubna nově zrekonstruované prosto-
ry Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologickém 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Nové uspořádání zdra-
votnického pracoviště odpovídá trendům nejmodernější medicíny. Veškeré náklady 
na realizaci v hodnotě 3 726 431,77 Kč včetně DPH byly hrazeny z vlastních zdrojů 
neurologického oddělení.

V úvodu všechny přítomné přivítal před-
seda  představenstva  Krajské  zdravot-
ní,  a.  s.,  Ing.  Jiří  Novák.  „Centrum  pro 
léčbu  roztroušené  sklerózy  pod  vede-
ním primářky MUDr. Marty Vachové má 
třináctiletou  tradici  s nadregionální pů-
sobností.  Je  úžasné,  co  paní  primářka 
dokázala. Zároveň bych chtěl poděkovat 
celému  kolektivu  teplického  neurolo-
gického oddělení za jejich práci,“ uvedl 
Ing.  Jiří Novák a dodal: „Při  této příleži-
tosti musím připomenout, že v současné 
době v teplické nemocnici probíhá něko-
lik  dalších  investičních  akcí,  o  které  se 
svým aktivním přístupem zasloužil  pře-
devším ředitel zdravotní péče MUDr. To-
máš  Hrubý.  Jsem  přesvědčen,  že  zde 
za  sebou  zanechá  velký  kus  dobře  od-
vedené práce, ze které budou těžit další 
generace zdravotníků.“

„Realizace  dalších  investičních  akcí  je 
v  současné  době  v  teplické  nemocnici 
vidět. Výstavba operačních sálů, urgent-
ního  příjmu  nebo  protialkoholní  a  pro-
titoxikomanické  záchytné  stanice,  jejíž 

otevření  se  plánuje  na  podzim  letošní-
ho  roku,  je možná pouze za podmínek, 
které vytvořilo současné představenstvo 
naší  společnosti  právě  pod  vedením 
Ing.  Jiřího  Nováka,  který  usilovně  vede 
jednání  s  Ústeckým  krajem  o  investič-
ní podpoře Krajské zdravotní. Za  to vše 
patří poděkování,“ dodal Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Primářka Neurologického oddělení Kraj-
ské  zdravotní,  a.  s.  –  Nemocnice  Tep-
lice,  o.  z.,  MUDr.  Marta  Vachová  v  pre-
zentaci všem přítomným představila své 
zdravotnické  pracoviště.  „Centrum  pro 
diagnostiku  a  léčbu  demyelinizačních 
onemocnění  je  nadregionální  centrum 
pro  léčbu  roztroušené sklerózy při neu-
rologickém  oddělení  Krajské  zdravotní 
v teplické nemocnici. Jde o vysoce speci-
alizované zdravotnické pracoviště, které 
oficiálně zahájilo svou činnost 1. dubna 
v  roce 2005. V  tuto  chvíli  je  zde  sledo-
váno  přes  1  500  nemocných  s  diagnó-
zou  roztroušené  sklerózy  mozkomíšní, 
z  nichž  je 1 002 na vysoce účinné bio-
logické  léčbě  a  dalších  130  je  léčeno 
novými  léky  cestou  klinických  studií. 
Po  revitalizaci  splňujeme  podmínky  vý-
zvy Ministerstva zdravotnictví České  re-
publiky  k  získání  statutu  centra  vysoce 
specializované  péče.  Nově  tak  centrum 
disponuje  prostory  pro  monitorování 
nemocných,  prostory  pro  podávání  ně-
kolikahodinových infuzí a ambulantního 
provádění  lumbálních  punkcí,  chodbou 
pro vyšetření chůze. Zdravotnické praco-
viště má prostory pro práci psychologa, 
psychoterapeuta a  sociálního pracovní-
ka, došlo k rozšíření pracoviště fyziotera-
pie,“ uvedla MUDr. Marta Vachová. 

V  lednu  letošního  roku  primářka  neu-
rologického  oddělení  MUDr.  Marta 
Vachová  převzala  z  rukou  předsedy 
představenstva  Krajské  zdravotní,  a.  s., 
Ing.  Jiřího Nováka ocenění za absolutní 
vítězství v kategorii Veřejná správa pres-
tižní  čtenářské  ankety  Osobnost  roku 
Ústeckého  kraje  2017.  Právě  Ing.  Jiří 
Novák  získal  již  v  roce  2015  tuto  cenu 
v  kategorii  Podnikání  a  mana gement 
za osobní přínos k rozvoji největšího po-
skytovatele  zdravotní  péče  v  Ústeckém 
kraji při modernizaci pěti nemocnic,  in-
vestic do nejmodernějšího přístrojového 
vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců 
i  měnícího  se  obrazu  vnímání  společ-
nosti u veřejnosti.

Petr Sochůrek 
člen redakce Infolistů

Zleva členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., Jitka Hanousková, předseda
představenstva společnosti Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala a primářka
neurologie MUDr. Marta Vachová

Chodba zrekonstruovaného RS centra
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Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
je ve světě opět o něco známější. Přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI, se stal proktorem, tedy osobou pověřenou dozorem, pro TAVI (katetrizační implantace 
aortální chlopně) s použitím chlopně PORTICO firmy SJM. 

Jedná  se  o  velmi  prestižní  záležitost,  takových  lidí  je  na  celém  světě  přibližně  pětadvacet. 
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, tak nyní bude objíždět svět a pomáhat s TAVI 
pracovištím, které s těmito výkony začínají.

Tým kardiologické kliniky ústecké nemocnice ošetří ročně více než čtyři tisíce pacientů. Protože 
však není komplexním kardiovaskulárním centrem, vedení Krajské zdravotní, a. s., dlouhodobě 
směřuje své aktivity k tomu, aby status komplexního kardiovaskulárního centra získalo.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Děčínská nemocnice prezentovala veřejnosti oddělení 
rehabilitace a ORL Nemocnice Děčín
Hned dva dny otevřených dveří si v minulém týdnu pro návštěvníky připravila Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Ve středu 
18. dubna pozvala zájemce na rehabilitační oddělení, v pátek 20. dubna potom na otorinolaryngologické oddělení (ORL).

Na rehabilitačním oddělení se akce pro veřejnost konala poprvé. 
„Den otevřených dveří jsme uspořádali proto, že obyvatelé Děčína 
často nevědí, že v nemocnici je ambulantní i lůžková rehabilitace. 
Návštěvníci akce si mohli prohlédnout prostory ambulantní čás-
ti,  kde  je  vodoléčba,  elektroléčba,  cvičebny  a  léčba  parafínem. 
Představili jsme i lůžkovou rehabilitaci, kde máme nové přístroje 
v rámci iktového centra a k vidění byla i tělocvična, kterou jsme 
na lůžkové části nově vybudovali,“ uvedla primářka rehabilitační-
ho oddělení MUDr. Petra Straussová.

Návštěvníci dne otevřených dveří si tak mohli prohlédnout napří-
klad Hubbardův tank, robotický přístroj pro vertikalizaci, mobiliza-
ci a nácvik chůze, nově vybudovaný bezbariérový nadstandardní 
pokoj a mnoho dalšího. Nejvíce je zaujal robotický přístroj, který 
se využívá při léčbě horní končetiny – k návratu její síly, úchopu 
ruky, funkčnosti ruky. Nechyběla možnost vyzkoušet si vířivky pro 
horní i dolní končetiny či se nechat odborně vyšetřit rehabilitační 
lékařkou prim. MUDr. Petrou Straussovou. K dispozici byla  také 
fyzioterapeutka Andrea Mahnová, která zájemce zasvětila do tajů 
kineziotapingu. V  rámci  této akce si prostory  rehabilitace přišlo 
prohlédnout 63 zájemců, mezi nimi i zaměstnanci nemocnice ji-
ných odborností a také z dalších rehabilitačních pracovišť. 

Páteční den otevřených dveří na ORL byl zaměřený na hlasovou té-
matiku a konal se při příležitosti Mezinárodního dne hlasu. I zde 
se dveře široké veřejnosti otevřely poprvé. 

„K vyšetření klientů byly zapůjčeny videoendoskopické přístroje 
Xion a Olympus. Přístroj Olympus  je vybaven NBI  technikou úz-
kopásmového  zobrazení.  „Jedná  se  o  videoendoskopickou me-
todu využívající osvětlení tkání  filtrovaným světlem, při které se 
zvýrazňuje cévní kresba sliznice. Patologická neovaskularizace je 
spojena s každým výskytem slizniční malignity,“ vysvětlil primář 
ORL oddělení MUDr. Pavel Csuhaj.

Klienti byli vyšetřeni a následně se dozvěděli informace o podsta-
tě  vyšetření,  povaze  nálezu  a  důležitosti  prevence  onemocnění 
oblasti hlasivek, ale  i oblasti oro a hypofaryngu. „Vyšetřili  jsme 
celkem 41 klientů z řad široké veřejnosti, ale i zdravotnického per-
sonálu. Byl zachycen jeden suspektní nález, který bude dále do-
vyšetřován,“ doplnil MUDr. Pavel Csuhaj s tím, že v budoucnu by 
se akce mohla opakovat, tentokrát se zaměřením na jiné oblasti 
v ORL oboru.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Přednosta kardiologické kliniky se stal proktorem
Masarykova nemocnice

Den otevřených dveří na ORL byl zaměřený na hlasovou tématiku

Ukázka rehabilitace na robotickém přístroji pro vertikalizaci

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI 

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje jednal 
v mostecké nemocnici Nemocnice Most
Ve druhé největší nemocnici Krajské zdravotní, a. s., v Nemocnici Most, o. z., jednal 
v pondělí 9. dubna 2018 v rámci svého výjezdního zasedání Výbor pro zdravotnictví Za-
stupitelstva Ústeckého kraje. Jednání byli přítomni za Krajskou zdravotní, a. s., generální 
ředitel Ing. Petr Fiala, náměstek pro řízení lidských zdrojů Ing. Vojtěch Krump, ředitel 
zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., MUDr. Petr Najman a hlavní sestra Nemocnice 
Most, o. z., Mgr. Šárka Gregušová. 

Ředitel zdravotní péče MUDr. Petr Najman ukazuje členům výboru areál nemocnice
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MUDr. Milan Krasnovský
vykonává funkci primáře 
radiodiagnostického oddělení.

MUDr. Peter Kraus
vykonává funkci primáře 
gynekologicko-porodnického 
oddělení.

Olga Täuberová, DiS.,
vykonává funkci vedoucího laboranta 
hematologicko-transfuzního oddělení.

Nemocnice Děčín, o. z.

Nemocnice Děčín, o. z.

Nemocnice Chomutov, o. z.

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

V závěru  jednání generální  ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala prezentoval 
členům  výboru  nedávno  ukončené,  pro-
bíhající  a  připravované  investiční  akce 
v  mostecké  nemocnici,  jejíž  ředitel  zdra-
votní  péče  MUDr.  Petr  Najman  a  hlavní 
sestra Mgr. Šárka Gregušová členy výboru 
provedli po areálu nemocnice a společně 
navštívili rekonstruovanou budovu E a dal-
ší exteriéry a interiéry nemocnice v Mostě. 

Mostecká  nemocnice  disponuje  26  pri-
mariáty  včetně  oddělení  následné  péče 
v  Mostě–Zahražanech.  K  31.  12.  2017 
měla  Nemocnice  Most,  o.  z.,  celkem 
733  lůžek, z  toho 528  lůžek akutní péče, 
65 tzv. jipových lůžek, 113 lůžek následné 
péče  v  Zahražanech  a  27  lůžek  následné 

intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé inten-
zivní ošetřovatelské péče (DIOP).

DALŠÍ INFORMACE K POKRAČUJÍCÍ 
REVITALIZACI KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.  
– NEMOCNICE MOST, o. z.
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v revita-
lizaci  areálu Nemocnice Most,  o.  z.,  s níž 
začala  s  příchodem  nového  představen-
stva společnosti v  roce 2014. Zásadní  in-
vestiční akcí, kterou společnost realizovala 
v  letech  2014–2015,  byla  „Rekonstrukce 
pavilónů KZ, a. s., Nemocnice Most, o. z., 
včetně optimalizace vnitřních prostor“. Re-
alizace  projektu  byla  rozsáhlá  a  hodnota 
veřejné  zakázky  vzešlá  z  otevřeného  vý-
běrového řízení byla na úrovni 150 milio-
nů korun včetně DPH. Projekt byl ukončen 

prakticky  rok po zahájení. Vedení  společ-
nosti  –  s  významnou  investiční  finanční 
podporou  Ústeckého  kraje  –  kontinuálně 
pokračuje v plánování a postupné realizaci 
oprav a modernizací zdravotnických praco-
višť v mostecké nemocnici. V roce 2016 se 
podařilo  dokončit  rekonstrukci  porodni-
ce  a  stanice  šestinedělí.  Loni  se  povedlo 
otevřít nové oddělení následné  intenzivní 
péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatel-
ské péče. 

V roce 2017 byly vybudovány nové parko-
vací plochy pro 186 osobních automobilů 
včetně  příjezdové  komunikace.  Součás-
tí  investiční  akce  bylo  i  řešení  veřejného 
osvětlení,  terénní  úpravy  a  náhradní  vý-
sadba  stromů  a  keřů.  V  závěru  loňského 
roku byl spuštěn provoz nového parkova-
cího systému v areálu nemocnice. Celková 
hodnota díla – vybudování nových parko-
vacích ploch a parkovacího systému – pře-
sáhla 11 milionů korun včetně DPH. V plá-
nu  je  zřízení  nových  parkovacích  ploch 
mezi objekty F a C a před budovou G. 

Komise pro posuzování rozmístění přístro-
jových zdravotnických prostředků Minister-
stva  zdravotnictví  ČR,  tzv.  přístrojová  ko-
mise,  vydala  15.  listopadu  2017  souhlas 
s tím, že Krajská zdravotní může pro mos-
teckou  nemocnici  zakoupit  magnetickou 
rezonanci.  Vedení  společnosti  podniká 
veškeré kroky, aby toto vysoce specializo-
vané zdravotnické pracoviště bylo pacien-
tům k dispozici již v letošním roce. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Tento  způsob  ošetření  dokáže  léčbu 
zkřížených vazů a postranních vazů ko-
lenního kloubu zkrátit více než o polovi-
nu. Metoda je vhodná pro akutní vazová 
poranění  kolenního kloubu. Sešití  vazů 
je možné provést do třech týdnů po úra-
zu. Tato speciální metoda  je postavena 
na  artroskopicky  asistovaném  sešití 
a  augmentaci  poškozených  vazů  spe-
ciální  páskou  od  firmy  Arthrex  z  plete-
ného vlákna FiberTape™. Páska funguje 
jako vnitřní ortéza, která napomáhá sta-
bilizaci  kolenního  kloubu. Dále  umožní 
rychlou reparaci poškozeného vazu. Sa-
motný výkon trvá asi 45 minut a výrazně 
usnadňuje návrat do aktivního života. 

Při standardním postupu léčby poranění 
předního zkříženého vazu by byl pacient 
léčen nejprve ortézou s následnou plas-
tikou předního zkříženého vazu. Celková 
léčba  by  trvala  přibližně  6–12 měsíců. 
Při léčbě za použití vnitřní ortézy je léčba 
zkrácena na 6–8 týdnů.

Plný rozsah pohybu je u pacientů povo-
len  od  třetího  týdne,  nášlap  do  bolesti 
je možný prakticky ihned. Návrat k plné 
sportovní  aktivitě  probíhá  postupně 
od  šestého  týdne.  Přestavba  vazu  sice 

trvá  několik  měsíců,  ale  vaz  je  během 
této  doby  chráněn  pletenou  páskou 
FiberTape™.

Tato  speciální  metoda  bude  nadále 
k  dispozici  pacientům  Kliniky  úrazové 
chirurgie  Masarykovy  nemocnice  a  ar-
troskopického  centra  a  při  správných 
indikacích bude usnadňovat pacientům 
návrat jak do sportovního, tak do běžné-
ho života. 

MUDr. Jakub Avenarius 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Unikátní akutní ošetření vazů kolenního kloubu pomocí 
vnitřní dlahy – „internal brace“ 

Masarykova nemocnice
Dne 7. 2. 2018 provedli artroskopičtí specialisté z Kliniky úrazové chirurgie Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem pod vedením MUDr. Jakuba Avenariuse unikátní 
akutní ošetření předního zkříženého vazu u 17letého pacienta pomocí vnitřní ortézy 
(internal brace). Zákrok byl první svého druhu v severních Čechách a znamená další 
inovativní techniku, zavedenou v rámci artroskopického centra.

Artroskopicky asistované sešití vazů kolenního kloubu

Vnitřní dlaha pro akutní ošetření předního 
zkříženého vazu
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Krajská zdravotní uspořádala celostátní konferenci 
Emergency 2018, letos s dvoudenním programem

Masarykova nemocnice
Poprvé na akademické půdě kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádalo 
oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
celostátní konferenci „Emergency 2018“, a to ve dnech 4. a 5. dubna jako akci s dvoudenním 
programem. Záštitu nad devátým ročníkem převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje, a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., kteří se slavnostního 
zahájení konference zúčastnili spolu s generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Pe-
trem Fialou. 

V popředí zleva hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala

Vedení Krajské zdravotní poděkovalo primářce Emergency
Masarykova nemocnice

Předseda  představenstva  Krajské  zdravotní,  a.  s.,  Ing.  Jiří  Novák, 
generální  ředitel  Ing.  Petr.  Fiala  a  ředitel  zdravotní  péče Masaryko-
vy  nemocnice  MUDr.  Josef  Liehne  poděkovali  primářce  Emergency 
MUDr. Janě Bednářové a jejímu týmu za velmi dobré zvládnutí situace 
v souvislosti s havárií v průmyslové zóně v Děčíně – Boleticích nad 
Labem. Po havárii bylo do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
přivezeno celkem osm lidí. Další dva lidé byli hospitalizování v děčín-
ské nemocnici.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Foto: zleva primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, ředitel zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne a generální ředitel Ing. Petr Fiala

„Věřím,  že  konference  bude  mít  takový 
úspěch jako v minulých letech. Zároveň bych 
chtěl  poděkovat  primářce  oddělení  Emer-
gency  ústecké  nemocnice,  protože  odvádí 
pro  pacienty  společnosti  Krajská  zdravotní 
obrovský kus práce. Dovolím si říct, že naše 
Emergency má výborný zvuk nejen v regionu, 
ale také za hranicemi kraje,“ řekl při zahájení 
konference hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.

K  poděkování  primářce  ústecké  Emergency 
a  jejímu  týmu  se  připojil  i  generální  ředitel 
Krajské  zdravotní,  a.  s.,  Ing.  Petr  Fiala.  „Je 
třeba připomenout,  že  služba na urgentním 
příjmu je nesmírně náročná, velmi vysilující. 

Chci proto ještě jednou zde přede všemi po-
děkovat paní primářce Bednářové a všem je-
jím spolupracovníkům, stejně jako těm z vás, 
kteří se podílíte na zajišťování chodu a slu-
žeb Emergency,“ uvedl Ing. Petr Fiala. „Sluší 
se poděkovat Ústeckému kraji za podporu při 
pořádání těchto odborných seminářů, proto-
že  před  několika  lety  zřídil  dotační  titul,  ze 
kterého některé konference mohou být spo-
lufinancovány. A chci také veřejně poděkovat 
panu hejtmanovi a Ústeckému kraji za inves-
tiční podporu společnosti Krajská zdravotní, 
která umožňuje obnovu majetku, tedy budov, 
vybavení  a  zdravotnické  techniky.  Součas-
ně  ale  připomínám,  že  podpora  je  důrazně 

investiční, nikoliv provozní. Krajská zdravot-
ní musí na rozdíl od zdravotnických zařízení 
v některých  jiných krajích hospodařit  v pro-
vozní oblasti tak dobře, aby dokázala dosáh-
nout přinejmenším vyrovnaného hospodaře-
ní, přičemž v posledních čtyřech letech bylo 
roční hospodaření kladné, a to v každé z pěti 
nemocnic,“ zdůraznil generální ředitel.

Odborným  garantem  konference  byla,  stej-
ně  jako při všech předcházejících  ročnících, 
MUDr.  Jana  Bednářová,  primářka  oddělení 
Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Le-
tošní  konferenci  jsme  kvůli  velkému  zájmu 
o  prezentaci  poznatků  poprvé  uspořádali 
jako  dvoudenní  a  tento  formát  se  osvědčil. 
Účastníci měli možnost  sledovat  velmi  zají-
mavé prezentace napříč akutními obory spo-
jenými  s  Emergency.  Konference  se  zúčast-
nilo  téměř  250  zájemců,  jichž  se  profesně 
dotýká problematika akutní a neakutní medi-
cíny na urgentním příjmu, která je pro větši-
nu specialistů důležitá a inspirující. K tomu, 
abychom se mohli  takto a v  takovém množ-
ství  sejít,  přispěla  také  podpora  Ústeckého 
kraje, za kterou velmi děkuji,“ hodnotila akci 
MUDr. Jana Bednářová. 

Oddělení  Emergency  zajišťuje  vyšetření,  pr-
votní  ošetření  a  příjem  pacientů  především 
s  akutními,  závažnými  potížemi,  pacientů 
doporučených  ošetřujícím  lékařem  nebo 
přeložených  z  jiných  nemocnic  k  následné 
péči  vyššího  specializovaného  zdravotního 
zařízení.  Emergency  je  součástí  traumacen-
tra,  kardiocentra a  iktového centra s velkou 
spádovou  oblastí  pro  závažně  nemocné 
pacienty. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Sedmý Ústecký radiologický den přivedl na zámeček Větruše 
desítky specialistů z regionu

Masarykova nemocnice
Již sedmý ročník Ústeckého radiologického dne se uskutečnil ve středu 
11. dubna 2018 v prostorách výletního zámečku Větruše. Odbornou 
konferenci, která se konala pod záštitou předsedy představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, uspořádala Radiologická 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. 
Slavnostního zahájení akce se zúčastnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.

Letošní  akce byla  tematic-
ky zaměřena na zobrazová-
ní a léčbu gynekologických 
a  urologických  onemocně-
ní. Vystoupili na ní  jednak 
lékařští  odborníci  z  pořá-
dající ústecké radiologické 
kliniky, ale i z gynekologic-
ko-porodnické kliniky a kli-
niky  urologie  a  robotické 
chirurgie,  přednášeli  zde 
rovněž  kolegové  z  radio-
diagnostického  oddělení 
chomutovské  a  mostecké 
nemocnice.  Konference  se 
zúčastnila  stovka  zájemců 
včetně  přednášejících  lé-
kařských specialistů.

V úvodu pozdravil účastníky sedmého Ústeckého radiologického dne ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, a to i jménem před-
sedy představenstva Ing. Jiřího Nováka. „Mezi loňským a letošním roční-
kem konference došlo k významné změně, kdy se z radiodiagnostického 
oddělení stala radiologická klinika. Velké poděkování patří dlouholetému 
primáři oddělení MUDr. Milouši Dernerovi, který se významně zasloužil 
o získání statutu kliniky, v pořadí již desáté v ústecké Masarykově nemoc-
nici.  Nadále  chceme  jeho  bohatých  zkušeností  využít  jako  konzultanta 
pro radiodiagnostiku v rámci nemocnic Krajské zdravotní, obzvlášť nyní, 
kdy činíme všechny potřebné kroky, abychom ještě letos uvedli do provo-
zu nové magnetické rezonance v Děčíně, Mostě a Chomutově. Poté bu-
deme mít toto vysoce specializované pracoviště již ve všech pěti našich 
nemocnicích,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala.

„Byl jsem příjemně překvapen historicky největší účastí kolegů jak z Kraj-
ské zdravotní,  tak  i dalších nemocnic Ústeckého kraje. Společná disku-
ze všech odborníků přispívá k tomu, že radiologická i klinická oddělení 
našich nemocnic mají vysokou úroveň a drží krok s nejnovějšími trendy 
v oboru. Potěšila mě i neformální setkání kolegů z celého kraje,“ zhodnotil 
letošní konferenci její odborný garant MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta 
Radiologické 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.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

O RADIOLOGICKÉ KLINICE 
Radiologická  klinika  Fakulty  zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je nelůž-
kové  pracoviště,  které  poskytuje  základní 
i  specializovanou  diagnostiku  a  miniinva-
zivní  léčbu  pomocí  zobrazovacích  metod. 
Klinika, jejímž přednostou je MUDr. Filip Cih-
lář, Ph.D., má nadregionální charakter v dia-
gnostické i léčebné péči. 

Radiologická  klinika  splňuje  podmínky  pro 
akreditované pracoviště nejvyššího typu pro 
všeobecnou radiologii, intervenční radiologii 
a  vaskulární  intervenční  radiologii,  je  sou-
částí  center,  která  zajišťují  nejmodernější 
a  vysoce  specializovanou  léčebnou  péči  – 
komplexního  cerebrovaskulárního  centra, 
traumatologického centra, komplexního on-
kologického centra.

Na  radiologické  klinice  pracuje  20  lékařů, 
z toho 18 s nejvyšší atestací, 29 radiologic-
kých asistentů a 9 zdravotních sester. Lékaři 
kliniky publikují průměrně 8 vědeckých člán-
ků ročně. Počet přednášek a prezentací celé 
kliniky je více než 20 ročně. Bohatá je i spo-
lupráce  s  dalšími  klinickými  obory  v  rámci 
vědeckých  grantů  a  společných  publikací 
o  vlastních  výsledcích  léčby.  Lékaři  kliniky 
budou na Fakultě zdravotnických studií Uni-
verzity  J. E. Purkyně zajišťovat ve vybraných 
studijních oborech výuku předmětu Radiolo-
gie a nukleární medicína v prezenční i kom-
binované formě studia.

Dlouholetý primář oddělení MUDr. Milouš 
Derner

Přednosta radiologické kliniky MUDr. Filip 
Cihlář, Ph.D.

Teplická nemocnice má nový komunikační systém 
sestra–pacient Nemocnice Teplice
Nový komunikační systém instalovala Krajská zdravotní, a. s., v Nemocnici Teplice, o. z. 
Zařízení umožňuje spojení mezi hlavní ústřednou, pacienty, lékaři a ostatními propoje-
nými hlavními terminály po strukturované kabeláži s využitím nejmodernější technologie 
umožňující zobrazení informací na displeji přístroje. Instalace systému se uskutečnila 
na kožním oddělení, na stanicích 1 a 2 chirurgického oddělení, na gynekologicko-po-
rodnickém oddělení a urologii. 

„Nový  komunikační  systém  sestra–paci-
ent  posouvá  kvalitu  kontaktu  mezi  zdra-
votnickým  personálem  samotným,  ale 
také  s  hospitalizovanými  opět  o  kus  dál. 
Zprovoznění systému nám umožňuje mno-
hem  efektivnější  komunikaci,  což  může 
být v závažnějších situacích  rozhodujícím 

faktorem. Jsem velmi rád, že se právě tuto 
investiční akci podařilo v teplické nemoc-
nici Krajské zdravotní  realizovat a že spo-
lečnost na ni uvolnila finanční prostředky,“ 
řekl  Ing.  Petr  Fiala,  generální  ředitel  Kraj-
ské zdravotní, a. s. 

Předmětem  veřejné  zakázky,  kterou  od-
borná  firma  dokončila  30.  března  le-
tošního  roku,  byla  dodávka,  montáž 
a  zprovoznění  komunikačních  systémů 
sestra–pacient a s tím související stavební 
práce v  teplické nemocnici. Cena zakázky 
byla 2 359 687,46 Kč včetně DPH. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

INVESTICE BYLY PODPOŘENY ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký hematologický den proběhl na zámečku Větruše, 
účastníci byli i z Liberecka, Karlovarska a středních Čech

Masarykova nemocnice
Odborná konference s názvem Ústecký hematologický den se uskutečnila v polovině 
dubna v prostorách výletního zámečku Větruše. Akce uspořádaná Oddělením klinické 
hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se 
konala pod záštitou ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josefa Liehneho, který setkání lékařských specialistů 
také zahájil. 

Letošní  již  2.  Ústecký  hematologický  den 
byl zaměřen v dopoledním programu mul-
tioborově. První blok věnovaný problema-
tice  akutních  stavů  s mikroangiopatickou 
trombocytopenií, s nimiž se setkávají léka-
ři všech specializací, zahájil doc. MUDr. Pa-
vel  Žák,  Ph.D.,  přednosta  IV.  interní  he-
matologické  kliniky  Fakultní  nemocnice 
Hradec Králové. Laboratorní problematiku 
u těchto stavů přiblížil primář doc. Mgr. Lu-
děk  Slavík,  Ph.D.,  z  Hematoonkologické 
kliniky  Fakultní  nemocnice Olomouc. Dal-
ší  blok  byl  věnován  antikoagulační  léčbě 
a taktéž se týkal pacientů všech oborů. Se 

svými příspěvky vystoupili doc. MUDr. Petr 
Dulíček, Ph.D., ze IV. interní kliniky Fakultní 
nemocnice  Hradec  Králové  a  dále  primář 
Hematologicko-transfuzního  oddělení  Ne-
mocnice  Pelhřimov  MUDr.  Petr  Kessler. 
Odpolední  program  navazoval  prezentací 
zkušeností  z  ústeckého  oddělení  klinické 
hematologie s  léčbou pacientů s  různými 
nemocemi  a  ze  stejného  pracoviště  Kraj-
ské nemocnice Liberec pokračoval prezen-
tací možností  léčby v ambulancích a dále 
dvěma  kvízy  z  laboratorní  problematiky. 
Zde také přispěla s prezentací vedoucí lé-
kařka  morfologických  laboratoří  z  Ústavu 

hematologie  a  krevní  transfuze  v  Praze 
(ÚHKT) MUDr. Dana Mikulenková.

„Snahou  bylo  přiblížit  problematiku  he-
matologie  nejen  specialistům,  ale  zejmé-
na  mladým  kolegům  z  ostatních  oborů. 
Přijeli kolegové z celého Ústeckého kraje, 
dále  z  Liberecka,  Karlovarska  i  Středo-
českého  kraje.  Ohlasy  účastníků  na  od-
borný  program  byly  velmi  pozitivní.  Kon-
ferenci  hodnotíme  jako  vydařenou  a  pro 
všechny přínosnou.  Jak  jsme všem slíbili, 
počítáme  s  jejím  pokračováním  i  v  ná-
sledujícím  roce,“  zhodnotila  letošní  kon-
ferenci  MUDr.  Jana  Ullrychová,  primářka 
Oddělení  klinické  hematologie  Krajské 
zdravotní,  a.  s.  –  Masarykovy  nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., která byla odbor-
ným garantem konference. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Primářka oddělení klinické hematologie 
MUDr. Jana Ullrychová

Účastníci konference zaplnili sál výletního zámečku Větruše



KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI 5/18 

16 17www.kzcr.eu

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová uspěla v soutěži Lékař roku
Masarykova nemocnice

Neurochirurgická klinika školila specialisty z Fakultní 
nemocnice Olomouc při práci s intraoperačním systémem 
O-Arm

 

Masarykova nemocnice
Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP pod vedením 
prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., hostila v březnu kolegy z Fakultní nemocnice 
Olomouc na instruktážním kurzu klinického použití intraoperačního přístroje O-Arm 
(cone beam CT), který byl v Masarykově nemocnici uveden do klinického provozu již 
před třemi lety. 

MUDr. Vachata vysvětluje účastníkům 
školení praktické triky při práci

Intraoperační sken verifikující správnou polohu šroubů v prvním a druhém krčním obratli

Rozestavení operačního sálu při intraoperačně navigované operaci bederní páteře

Titul Lékař roku v kategorii Lékař ambulantní speci-
alista za rok 2017 získala MUDr. Mgr. Monika Fry-
drychová z Ortopedického oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. Zvítězila v anketě, kterou každoročně 
vyhlašuje Unie pacientů České republiky.

Lékařku nominovali a hlasovali pro ni sami pacienti. 
„Děkuji všem pacientům, kteří mi poslali hlas do an-
kety Lékař roku 2017, jejich přízně a ocenění si velice 
vážím. Zvlášť když si uvědomím, že mnozí z těch, co 
mě  podpořili,  mě  poznali  v  nelehké  životní  situaci, 
a  tak  trochu  nedobrovolně.  Těší  mě,  že  jim  přesto 
mohu být partnerem „do nepohody“ a  společně  se 
nám daří se vzájemnou důvěrou mnohé zdravotní po-
tíže lépe zvládat. Je to pro mě čest, povzbuzení a pří-
jemné utvrzení v tom, že moje práce má smysl,“ uved-
la s úctou k ocenění MUDr. Mgr. Markéta Frydrychová. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů Lékař roku 2017 – MUDr. Mgr. Monika Frydrychová 

Lékaři kožního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice 
přednášeli kolegům na Krajské dermatovenerologické 
konferenci

 

Masarykova nemocnice
Lékaři Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., přednášeli kolegům na Krajské dermatovenerologické konferenci. Akce 
se uskutečnila v pátek 27. dubna 2018 v přednáškových prostorách Vzdělávacího 
institutu Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se jí 50 lékařských specialistů, sester 
a zástupců farmaceutických firem z Ústeckého kraje.

Na  konferenci  zazněly  mimo  jiné  před-
nášky:  Nežádoucí  účinky  biologické 
protinádorové  terapie  –  kožní  reakce, 
Psoriáza  a malignity,  Pemphigus  vulga-
ris u mladé ženy, Není vřed jako vřed či 
Lichenoidní dermatózy.

„Jedenáctý  ročník  odborné  konference 
lze  označit  za  úspěšný.  Nosným  téma-
tem byly  nežádoucí  kožní  účinky  biolo-
gické terapie, která se již běžně používá 
v léčbě jak zhoubných nádorů, tak i au-
toimunitních onemocnění. Tato kapitola 
moderní  dermatologie  se  teprve  utváří, 
kdy  lékaři,  konfrontováni  s  nezvyklými 
reakcemi v průběhu cílené biologické te-
rapie, by je měli umět správně hodnotit 
a  léčit. Na závěr programu dostaly pro-
stor  i  prezentace  neobvyklých  případů 
kožního  oddělení  připravené  mladými 
lékaři,“  zhodnotila  letošní  krajské  se-
tkání  MUDr.  Olga  Filipovská,  primářka 
Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem,  o.  z.,  která byla  odborným garan-
tem konference.

Kožní  oddělení  Krajské  zdravotní,  a.  s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., s několika všeobecnými a od-
bornými  ambulancemi  a  lůžkovou  částí 

zajišťuje základní i specializovanou péči 
o  pacienty  s  chorobami  kožními  a  po-
hlavními v regionu Ústeckého kraje. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

MUDr. Olga Filipovská, primářka 
Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí  
nad Labem, o. z.

Ačkoliv  ústecká  neurochirurgie  nebyla 
v České republice první s instalací toho-
to systému, provedla doposud více než 
tři  sta  nejrůznějších  výkonů  s  využitím 
intraoperačního  zobrazení  přístrojem 
O-Arm spolu s následnou navigací na zá-
kladě  takto  získaného  obrazu.  Praco-
viště  je  bezpečně  nejzkušenější  v  této 
oblasti, a proto také je právem referenč-
ním centrem. Přístroj je využíván rutinně 
na denní bázi v běžném pracovním pro-
vozu  i v pohotovostním režimu v ústav-
ních službách. Kromě běžných rutinních 

výkonů v oblasti stabilizací hrudní a be-
derní páteře byl systém úspěšně apliko-
ván  i  u  3D  korekcí  páteřních  deformit, 
sakroiliakálních  stabilizací,  posterior-
ních  stabilizací  kraniocervikálního  pře-
chodu  a  celé  krční  páteře,  atypických 
augmentačních  technik  anebo  u  navi-
govaných  selektivních  diagnosticko-te-
rapeutických  obstřiků.  Některé  ze  zde 
provedených výkonů a instrumentací do-
konce  patří  k  republikovým  i  světovým 
prvenstvím.  Poslední  klinickou  aplikací 
je  využití  intraoperačního  zobrazení  při 

některých výkonech v oblasti lební báze. 
Tuto  úspěšnou  novinku  prezentovat 
MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, v dub-
nu na  sjezdu Evropské  společnosti  chi-
rurgie lební báze (ESBS) v polské Varša-
vě.  Stáže  se  zúčastnili  z  olomouckého 
pracoviště  nejen  neurochirurgové,  ale 
i  radiologické  asistentky  a  biomedicín-
ský  inženýr.  Během  stáže  se mohli  ná-
vštěvníci  seznámit  se  základním aranž-
má  pro  jednotlivé  operace  v  různých 
částech  páteře  a  hlavy.  Na  operačním 
sále  potom mohli  zhlédnout  dvě  stabi-
lizační  operace  bederní  páteře  a  další 
den  také  zadní  stabilizaci  horní  krční 
páteře. Praktické seznámení s klinickou 
aplikací  systému v praxi  včetně  jednot-
livých  tipů  a  triků  bylo  doplněno  o  te-
oretický  blok  vedený  MUDr.  Vachatou 
s přehledem všech zkušeností ústecké-
ho pracoviště i  literárních údajů za celé 
období od uvedení systému do provozu 
až po současné období. Věříme, že stáž 

úspěšně pomůže kolegům z FN Olomouc 
v odstranění některých počátečních pře-
kážek a k bezpečnému zvládnutí prvních 
operací  i  dalších  náročnějších  výkonů 
s tímto systémem.

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA 
Neurochirurgická klinika  

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

Přednáškové prostory Vzdělávacího 
institutu Krajské zdravotní, a. s.
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Den dobra přivedl na Oddělení následné péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v Ry-
jicích 18 studentů prvního ročníku Střední průmyslové školy 
Ústí nad Labem s třídní učitelkou Mgr. Ivanou Kršňákovou.

Po krátkém představení historie a současnosti ryjické léčebny, 
nyní oddělení následné péče, se studenti rozdělili do skupinek 
na všechna tři oddělení, aby s pacienty konverzovali, hráli hry, 
luštili  kvízy  či  doplňovali  texty.  „Úsměvné  bylo  řešení  kvízů 
a doplňování přísloví. Studenti byli zaujati vyprávěním, pro pa-
cienty byla návštěva mladých lidí oživením dne,“ uvedla vrchní 
sestra oddělení následné péče Mgr. Bc. Bohumila Machová.

Pro třídní učitelku Mgr. Ivanu Kršňákovou se nejednalo o prv-
ní zkušenost s dobrovolnictvím. „Já jsem měla možnost dob-
rovolničit  na  gymnáziu,  pomáhala  jsem  seniorům. Také  vím, 
že myšlenka  dobrovolnictví  je  oblíbená  v  Německu  či  Velké 
Británii, kde  jsem se sama nějakou dobu starala o osoby se 
zdravotním postižením. Studenti to tu ale neznali, nevěděli, co 
od toho očekávat. Bylo pro ně zajímavé slyšet i o historii léčeb-
ny,“ uvedla Mgr. Ivana Kršňáková.

Studenta  Jana  Lubčíka překvapilo,  jak  lidé  v  Ryjicích působí 
šťastně. „Čekal jsem asi bolest a utrpení, ale lidé nejsou ani 
mrzutí, všichni jsou tu přátelští,“ pochvaloval si student.

Vít Fabián ocenil především zkušenost, kterou na oddělení ná-
sledné péče získal.  „V podobném zařízení  jsem nikdy nebyl. 
Z dobrovolnické činnosti mám dobrý pocit,“ zhodnotil návště-
vu Ryjic další ze studentů.

Návštěvu  školáků  si  ostatně  pochvalovali  i  pacienti.  „Je  mi 
milé být ve společnosti takto mladých lidí. Navíc je jeden větší 
krasavec než druhý,“ usmívala se jedna z pacientek.

Podle  vrchní  sestry  bylo  největším  přínosem  akce  setkání 
různých generací  lidí.  „Studenti poznali prostředí, ve kterém 
senioři tvoří převážnou většinu z počtu pacientů z velké části 
odkázaných na pomoc druhých. Nezaskočilo  je  to,  svou pre-
miéru Dne dobra na ONP Ryjice zvládli na výbornou. Velký dík 
patří třídní učitelce Mgr. Ivaně Kršňákové, která byla horlivou 
propagátorkou celé akce a nadšenou posluchačkou i diskutu-
jící se seniory. Je dobré vidět, že mladí lidé jen nekritizují, ale 
jsou schopni i sami aktivně něco konkrétního udělat,“ dodala 
Mgr. Bc. Bohumila Machová.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum 
obdrželo dva monitory vitálních funkcí

Masarykova nemocnice

Masarykova nemocnice

Centrum dětské traumatologie (dále jen CDT) je název specializovaného pracoviště, které pečuje o těžce poraněné děti. Síť osmi 
traumacenter pokrývá území celé České republiky. Dětská traumatologie je součástí pediatrické chirurgie, léčí pacienty po těž-
kých úrazech. Jedno z CDT je i v Ústí nad Labem.

Finanční i materiální podporu CDT již téměř historicky (od roku 
2004) poskytuje Nadační fond Kolečko. Ten je členem Asocia-
ce nadačních fondů Fóra dárců a Evropské charty bezpečnosti 
silničního provozu. Po dobu svého působení věnoval Oddělení 
dětské chirurgie – dětskému úrazovému centru KZ, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., monitory vitálních 
funkcí,  kostní  instrumentária,  operační  nástroje  a  skeletální 
vrtačky v hodnotě přesahující 1 200 000 Kč. 

V letošním roce, dne 11. 4. 2018, byly prim. MUDr. Petrovi Po-
lákovi zástupkyní Nadačního fondu Kolečko Mgr. Lindou Jan-
dovou předány dva monitory  vitálních  funkcí.  Ty  jsou určeny 
pro ambulantní  i  lůžkový provoz, kde zajistí monitoring vitál-
ních funkcí u dětí všech věkových kategorií.

Mgr. Bc. Michaela Rothová 
vrchní sestra 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Studenti zavítali na Den dobra na oddělení následné péče 
v Ryjicích

Primář MUDr. Petr Polák a zástupkyně Nadačního fondu Kolečko 
Mgr. Linda Jandová

Mgr. Ivana Kršňáková se studenty a jedním z pacientů

Jak sestavit dětský jídelníček
Nemocnice Děčín

Stravu rozdělujeme na celý den, neboť 
častější menší porce jídla v průběhu dne 
nasytí kvalitněji. Intervaly mezi jednotli-
vými jídly by měly být 3–3,5 hodiny.

PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ DENNÍ 
STRAVY 
Snídaně 20–25 %
Svačina 10 %
Oběd 30–35 %
Svačina 10 %
Večeře 20 %

SNÍDANĚ 
Snídaně  nám  dává  energii  pro  začátek 
dne  a měla by  tvořit  20–25 % denního 
energetického  příjmu.  Nejčastěji  by-
chom  měli  podávat  pečivo,  celozrnné 
výrobky potřené máslem doplněné dže-
mem,  medem,  pomazánkou  či  sýrem. 
Müsli s obilnými vločkami, kukuřičné lu-
pínky, cereální výrobky s jogurtem, tvaro-
hem a čerstvým ovocem.

SVAČINA
Ke svačině upřednostňujeme tmavé pe-
čivo s tvarohovým či taveným sýrem, po-
mazánkovým  máslem,  tvrdým  sýrem  či 
drůbeží šunkou. Vhodné je doplnit čers-
tvou zeleninou, např. papriky, ředkvičky, 
kedlubny, list hlávkového salátu, okurky, 
rajčata a  jiné. Vhodné jsou také jogurty 
s müsli. S sebou by děti měly mít ales-
poň 1/4 l vhodného nápoje, např. vodu, 
ovocný čaj, ředěný ovocný džus.

ODPOLEDNÍ SVAČINA
Odpolední  svačiny  podáváme  nejmé-
ně 3 hodiny po obědě, aby dítě  stačilo 
do večeře vytrávit. Měly by pokrýt 10 % 
množství denního jídla.

OBĚD 
Oběd  by  měl  tvořit  30–35 %  denního 
energetického příjmu.

Nejvhodnější polévky:  drůbeží  a  zele-
ninový  vývar,  bramborová,  květáková, 
rajská,  brokolicová,  čočková,  drožďo-
vá, kmínová,  fazolová, kulajda… Velkou 
pozornost  bychom  měli  věnovat  ochu-
cování  polévek.  Používáme  nedráždivé 
koření, především zelené byliny, vyluču-
jeme ostré koření. Méně solíme a úplně 
vyhnout bychom se měli dochucovacím 
prostředkům,  které  obsahují  glutamát 
sodný.

Pokrmy z masa:  kuřecí  roláda,  pečené 
kuře,  rizoto  s  drůbežím masem,  králík, 
ryby upravené různými způsoby, kuře se 
zeleninou, drůbeží nákyp, vepřová kýta. 
Nejvhodnější  je  vybírat  maso  čerstvé, 
mladé a libové.

Pokrmy z brambor:  bramborový  guláš, 
zapečené  brambory  s  brokolicí  nebo 
s  různými  druhy masa  či  zeleniny,  jako 
přílohu k masu či rybě a podobně. Vybí-
ráme brambory kvalitní, nevaříme ze ze-
lených, naklíčených nebo nahnilých. Při 
vaření používáme dostatek kmínu, který 
pomáhá neutralizovat jedovatý solanin.

Těstoviny  vaříme v mírně osolené vodě 
se  lžičkou  oleje,  abychom  zabránili  je-
jich slepení. Vybíráme z  různých druhů, 
např. celozrnné, bezlepkové, bezvaječné 
nebo pohankové. Nejoblíbenější těstovi-
nou u dětí  jsou špagety, které můžeme 
připravit  na  mnoho  různých  způsobů. 
Těstoviny  podáváme  dětem  se  sýrovou 
omáčkou nebo s brokolicovým krémem. 
Dále jsou vhodné šunkofleky, špenátové 
těstoviny, vlasové nudle zapečené s tva-
rohem jako samostatný pokrm, těstoviny 

se  zeleninou…  Také  je  podáváme  jako 
přílohu k omáčkám.

Obilné kaše  připravujeme  z  jáhel,  kru-
pice  (pšeničné,  kukuřičné),  ovesných 
vloček,  rýže,  krupek.  Ochucujeme  je 
různými  způsoby,  např.  mletou  skořicí, 
nastrouhaným perníkem, vlašskými oře-
chy, lískovými ořechy, čerstvým ovocem, 
tvarohem, jogurtem, medem…

Pokrmy ze zeleniny  volíme  nejčastěji. 
Kupujeme  mladou,  čerstvou,  nepoško-
zenou  zeleninu,  před  úpravou  ji  řádně 
očistíme a omyjeme. Vaříme co nejkratší 
dobu, aby se zbytečně neznehodnotila.

Luštěniny  bychom  neměli  z  dětského 
jídelníčku  vynechávat.  Obsahují  velké 
množství vlákniny a patří mezi význam-
né zdroje minerálních látek. Můžeme je 
připravit  buď ve  formě salátů  (čočkový, 
fazolový atd.) nebo jako přílohu (hracho-
vá kaše, čočka na kyselo).

VEČEŘE
Mnoho  chutných  pokrmů  můžeme  při-
pravit z  těstovin a  rýže. Použít můžeme 
i kaše, různé pomazánky, např. pažitko-
vou,  tvarohovou,  sýrovou,  rybí,  mrkvo-
vou,  pórkovou,  vaječnou,  šunkovou, 
drožďovou.  Pokud  chceme  lehčí  večeři, 
zvolíme zeleninový či ovocný salát, mléč-
né  výrobky  doplněné  chlebem,  různé 
polévky  s  pečivem.  Upřednostňujeme 
přípravu  pokrmů  vařením  či  dušením. 
Nevyhýbáme  se  ani  vaření  v  páře,  při 
kterém  dochází  k  minimálním  ztrátám 
výživných  látek,  a  to  nejčastěji  při  pří-
pravě zeleniny. Také zapékání či pečení 
je vhodné. 

Karla Brnová, DiS., nutriční terapeutka 
Nemocnice Děčín, o. z.
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Malé dárečky, které dělají velkou radost
Nemocnice Teplice

Již pět let odcházejí maminky z teplické porodnice nejen se svými novorozenými miminky, ale 
i s malým dárečkem v podobě háčkované kapsičky na první vlásky. A protože gratulace a předání 
dárečku se u maminek setkala s velkým ohlasem, chceme i nadále v této pěkné tradici pokračovat. 

Díky spolupráci se střediskem dobrovolníků teplické nemocnice jsme pro naše miminka získali 
přáníčka vyrobená dobrovolníky ze Svazu tělesně postižených v Chomutově pod vedením Jany 
Paldusové. Za čas  i práci, kterou výrobě přáníček věnovali,  jim patří velké díky. Poděkování si 
jistě zaslouží i koordinátorka sdružení Nedoklubko Hana Machová a dobrovolnice Dana Chládko-
vá, Ruth Budeová, Jarka Procházková, Markéta a Magda Jarolímkovy, které pro naše novorozená 
miminka uháčkovaly malé chobotničky. Díky činnosti zručných dobrovolnic mohou i nadále tyto 
dárečky dělat radost dalším maminkám a jejich miminkům. Všem moc děkuji.

Iva Dlouhá, staniční sestra  
Stanice fyziologických a rizikových novorozenců, Nemocnice Teplice, o. z.

 
Chobotničky pro novorozená miminka

Regionální soutěž první pomoci s mezinárodní účastí
Nemocnice Děčín

V úterý 27. března pořádala Střední zdravotnická škola Děčín ve spolupráci s děčín-
ským obchodním centrem Pivovar regionální kolo soutěže první pomoci (PP) s me-
zinárodní účastí. Kromě pořádající školy se zúčastnila družstva zdravotnických škol 
z Dolného Kubína (partnerská škola SZŠ Děčín), Ústí nad Labem, Chomutova, Mos-
tu, Rumburku společně se zdravotnickou školou z Liberce.

Akce probíhala v prostorech obchodního centra a poutala pozornost mnoha zákazníků

Pro žáky byla připravena poranění na čtyřech stanovištích

Velikonoce v Nemocnici Most
Nemocnice Most

Letos již po osmé proběhla ve spolupráci s dobrovolníky akce „Velikonoce v nemocnici“, kte-
rá se konala 2. dubna 2018. Pět kolednic (některé i s králičími oušky) a dva koledníci obe-
šli lůžková oddělení nemocnice se svými pomlázkami. Tradičně se pomlázkou šupou pouze 
ženy, aby byly mladé a zdravé. Ale protože jde v nemocnici především o zdraví, chodili koled-
níci jak za pacientkami, tak kolednice za pacienty. O veselé situace nebyla nouze, a tak kromě 
tradičního, spíš naznačeného „výprasku“ bylo slyšet z pokojů spousta smíchu. 

Proběhlo  i  několik hlubokých hovorů,  cenné byly  i  chvíle dojetí,  které dobrovolníci  prožili 
s jednotlivými pacienty. To je na dobrovolnické činnosti asi nejhezčí. Chvíli se zastavit a užít 
si ten moment, být lidsky spolu. Každý z pacientů dostal na památku přání či malou drobnost. 
Tyto jsme získali od pana ředitele naší nemocnice, od žáků 1. ZŠ v Mostě a od několika dob-
rovolníků. Všem za pomoc děkujeme a těšíme se na příští rok. 

Daniela Kováčová, koordinátorka dobrovolníků 
Nemocnice Most, o. z.

Lůžková oddělení mostecké nemocnice 
obešli koledníci a kolednice

Výtěžek z benefičních koncertů pomůže mobilnímu hospicu
Masarykova nemocnice

Dvě benefiční akce ROCK PRO se konaly na konci dubna. Jejich výtěžek bude věnován na pod-
poru Mobilního hospice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který poskytuje péči nevy-
léčitelně nemocným pacientům v jejich domácím prostředí.

„Peníze  využijeme  na  nákup  dalšího  auta 
pro mobilní  hospic,  protože mobilní  hospic 
se  rozrůstá,  jeho  působnost  už  přestoupila 

hranice  okresu  Ústí  nad  Labem  a  výjezdů 
je  hodně.  Tyto  akce  jistě  přispějí  k  tomu, 
že  v  krátké  době  koupíme  pro  náš  mobilní 
hospic auto druhé,“ uvedl MUDr. Josef Lieh-
ne,  ředitel  zdravotní  péče  Krajské  zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

Na první akci, která se uskutečnila 20. dub-
na  v  Restauraci  Na  Kopečku,  zavítala  také 
MUDr. Jana Dušánková, lékařka onkologické-
ho oddělení a členka týmu mobilního hospi-
ce  s  Bc.  Petrou Stanislavou Meinlschmidto-
vou,  všeobecnou  sestrou  a  koordinátorkou 
hospicové  péče.  Návštěvníkům  koncertu  se 
představily  skupiny  AC/CZ  z  Ostravy,  dále 

děčínská  skupina  DESTROYSELF  a  také  dě-
čínsko-ústecko-teplická kapela SKLAP.

Druhá akce se konala 30. dubna v Restauraci 
RAJČE v Teplicích a zahrála na ní ústecká ka-
pela TOČÍLAS, dále kapela EXSITE a domov-
ská kapela RAJČE BAND. Součástí akce bylo 
i  pálení  čarodějnic,  opékání  buřtů  a  pivní 
stan. 

Součástí benefičních koncertů byla možnost 
zapojení se do projektu Nové háro, který po-
máhá onkologicky nemocným dětem a  jeho 
cílem  je  zprostředkovat  darování  vlasů,  ze 
kterých se následně vyrobí paruky.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Zleva Bc. Petra Stanislava 
Meinlschmidtová, MUDr. Josef Liehne 
a MUDr. Jana Dušánková

Akce  se  konala  pod  záštitou  náměstka 
hejtmana  Ústeckého  kraje  pro  oblast 
školství Mgr. Petra Šmída, Krajské zdra-
votní, a. s., a České asociace sester.

Pro  žáky  byla  připravena  poranění 
na  4  stanovištích. Soutěžící  poskytova-
li  první  pomoc  při  otevřené  zlomenině, 
zlomenině  spodiny  lebeční,  ošetřovali 
bodnou ránu a povrchová poranění. Mu-
seli  také  rozpoznat  infarkt  myokardu, 
zvládnout  kardiopulmonální  resuscitaci 
(KPR) a  také si museli poradit při  ošet-
ření rozsáhlých popálenin. Letos poprvé 
bylo  pro  každé  družstvo  součástí  hod-
nocení  praktické  provedení  KPR  na  po-
čítačovém simulátoru, který ihned výkon 
vyhodnotil a získaný počet bodů se za-
počítával do celkového hodnocení. Stej-
ně jako vloni byl pro soutěžící připraven 
test základních znalostí PP. Předvedené 
výkony  posuzovali  a  nekompromisně 
hodnotili  pracovníci  ústecké  záchranné 
služby.

Celá  akce  probíhala  v  prostorech  ob-
chodního  centra  a  upoutala  díky  skvě-
lým hereckým výkonům zraněných (žáků 
SZŠ Děčín) pozornost mnoha zákazníků. 
Výkony  žáků  sledovala  nejenom  laic-
ká  veřejnost.  Soutěžící  přišli  přivítat 
– a popřát  jim hodně štěstí – zástupce 

Ústeckého  kraje  náměstek  pro  školství 
Mgr.  Petr  Šmíd,  předseda  Výboru  pro 
zdravotnictví  Zastupitelstva  ÚK  Bc.  Pa-
vel Csonka, vedoucí oddělení organiza-
cí  a  koncepcí  odboru  školství, mládeže 
a tělovýchovy ÚK Mgr. Roman Kovář, ná-
městek primátorky města Děčín  Ing.  Jiří 
Anděl.  Jménem  Střední  zdravotnické 
školy Děčín přišla soutěžící přivítat a po-
vzbudit její ředitelka Mgr. Martina Černá. 
V průběhu soutěže přišla podpořit sou-
těžící  jménem  Krajské  zdravotní,  a.  s., 

Mgr.  Danuše  Tomášková,  hlavní  sestra 
děčínské nemocnice, která společně se 
zástupci Ústeckého kraje a města Děčín 
předala vítězům hodnotné ceny.

Velké  poděkování  za  zvládnutí  celé 
akce  patří  celému  organizačnímu  týmu 
ve  složení  Mgr.  Bejvlová,  Mgr.  Chýl-
ková,  Mgr.  Miličová,  Mgr.  Wimmerová 
a  Ing.  Zika.  Skvěle  se  zhostili  svého 
úkolu žáci  4.  ročníku oboru zdravotnic-
ký asistent (asistenti rozhodčích, pomoc 
při  organizaci),  žáci  3.  ročníku  oboru 
zdravotnický  asistent  (nejlepší  umístě-
ní v soutěži), žáci 1. a 2. ročníku oboru 
zdravotnický asistent (simulace zranění). 

KONEČNÉ POŘADÍ: 
1. místo – SZŠ Děčín
2. místo – SZŠ Dolný Kubín 
3. místo – SZŠ Chomutov

Celá  akce  proběhla  v  příjemném  pro-
středí a v pohodové atmosféře. Všichni 

se rozcházeli s příslibem účasti v dalším 
ročníku regionální soutěže první pomoci.

PhDr. Pavla Turková 
vedoucí praktického vyučování 

SZŠ Děčín

   
Statutární  

město Děčín 

MOBILNÍ HOSPIC 
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datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. 
Středisko konferenční a marketingové podpory 

místo konání

23. 5. 2018 Výroční vědecká konference MNUL Hotel Clarion, Ústí nad Labem
23.–24. 5. 2018 Workshop Neonatologie  Hotel Ostrov, Tisá
25.–26. 5. 2018 Sympozium severočeských psychiatrů 2018 Hotel Port, Doksy

30. 5. 2018 Kurz „Validace podle Naomi Feil“  
– lektorka Mgr. Mária Wirth, PhD. 

Kinosál Nemocnice Most

6. 6. 2018 INTERLAB 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
11. 6. 2018 Workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE  Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebny č. I–VI

14.–15. 6. 2018 Kurz chirurgie periferních nervů Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
21.–22. 6. 2018 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Tisá

září 2018 Světový den srdce Prostranství před OC Forum
5. 10. 2018 Slámovy ORL dny Hotel Větruše, Ústí nad Labem

11. 10. 2018 Výroční vědecká konference KZ, a. s. Hotel Větruše, Ústí nad Labem
12. 10. 2018 29. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad ÚK – kongresový sál
18. 10. 2018 6. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín

1. 11. 2018 Onkologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
listopad 2018 15. Kardiologický den Hotel Clarion, Ústí nad Labem

13. 11. 2018 VII. Internistický den v Ústí nad Labem Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
16. 11. 2018 Ošetřovatelská péče v geriatrii Obecní sál Ryjice

říjen–listopad 4. ročník praktického kurzu extrakčních  
vaginálních operací 

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny II, III

30. 11. 2018 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL 
6. 12. 2018 58. Otologický den  Větruše, Ústí nad Labem
6. 12. 2018 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny II, III
7. 12. 2018 10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční  

– MOSt 2018
Most

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

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

5. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
6. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

11. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
12. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
12. 6. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
13. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 6. 2018 Umění vážit si sám sebe a vliv negativního sebehodnocení Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
18. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
19. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
20. 6. 2018 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
25. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
26. 6. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře  Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
26. 6. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

27.–29. 6. 2018 Lékařská první pomoc – předatestační kurz Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

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

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

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA. 

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

ZE ZEMĚ
DO VANY

WWW.LAZNETEPLICE.CZ
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230x152.ai   1   14.2.2017   22:45:14
www.kzcr.eu/konference/perinal2018

16. PERINATOLOGICKÉ
DNY ÚSTECKÉHO KRAJE
čtvrtek–pátek 21.–22. června 2018, hotel Ostrov, Tisá
Konference se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana 
Ústeckého kraje, a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborní garanti:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.,
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 
v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: tomas.binder@kzcr.eu
MUDr. Ivo Blšťák,
primář Gynekologicko-porodnické kliniky 
v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: ivo.blstak@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: 
    bez poplatku
Ostatní mimo KZ, a.s.: 500 Kč vč. DPH
Společenský večer:  300 Kč vč. DPH
Platba při registraci na místě výhradně 
v hotovosti. 

Součástí konference je 
občerstvení.
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,
Ing. Lenka Kocmanová 
Taussigová
e-mail: lenka.
kocmanovataussigova@
kzcr.eu

www.kzcr.eu/konference/interlab2018

INTERLAB 2018
středa 6. června 2018, od 9.30 h (registrace od 8.30 h)

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Oddělení klinické biochemie
Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
Vás zve na odbornou 
konferenci

Akce probíhá pod záštitou Ing. Petra Fialy, 
generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.

Odborný garant:
Ing. Pavla Eliášová, Oddělení klinické 
biochemie Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z.,
e-mail: pavla.eliasova@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: 
  bez poplatku
Ostatní účastníci:  200 Kč vč. DPH
Platba při registraci na místě v hotovosti 
nebo kartou.

Součástí konference je občerstvení.
Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.,
Středisko konferenční a marketingové 
podpory,
Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem,
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
e-mail: 
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu



 5/18 

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: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Patchworkové deky z mezinárodní výstavy navodí 
nedonošeným novorozencům pocit maminčina lůna

Masarykova nemocnice
Čtyřicet patchworkových dek z mezinárodní textilní výstavy Pra-
gue Patchwork Meeting získala Krajská zdravotní, a. s., na novo-
rozenecké jednotky intenzivní péče. Ručně šité přikrývky, které 
zdravotníci používají jako přehoz přes inkubátory, zajistí nedo-
nošeným miminkům pocit maminčina lůna.

„Deky využíváme raději než klasické přehozy na inkubátory z ně-
kolika důvodů. Jedním z nich je ekonomický přínos, navíc tím, že 
jsou patchworkové deky vzorované, tak také zpříjemňují nemoc-
niční prostředí jednotky intenzivní péče a přibližují ho domácí-
mu. Dají se prát a  rodiče si  je chválí,“  řekla hlavní sestra Kraj-

ské  zdravotní,  a.  s.  –  Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
Mgr. Markéta Svobodová.

Petr Sochůrek 
člen redakce Infolistů 

INZERCE

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY NA VÝPOMOC  
VE STRAVOVACÍM PROVOZU, PRÁDELNĚ A NA ÚKLID
Krajská zdravotní, a. s., přijme brigádníky na výpomoc po dobu letních 
měsíců do stravovacího provozu, prádelny a na úklid pro pracoviště: 

DĚČÍN – ÚSTÍ NAD LABEM – TEPLICE – MOST – CHOMUTOV

KONTAKT:
TEREZA KOMANOVÁ 
TEL.: 477 117 956 
E –MAIL:  
TEREZA.KOMANOVA@KZCR.EU


