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Vážení čtenáři Infolistů,

dostáváte do rukou nové číslo našeho firemního časopisu 
s odbornou přílohou Statim. Společnost Krajská zdravotní 
si v těchto dnech připomíná 12 let své činnosti. Právě dění 
ve společnosti, její dynamický rozvoj, modernizace pěti kraj-
ských nemocnic a obnova zdravotnické techniky, postupná 
revitalizace jejích pracovišť s významnou finanční investiční 

podporou Ústeckého kraje – to je to, co chceme vám, ať už pravidelným či občas-
ným čtenářům Infolistů, ukázat. Časopis je jednou a z pohledu Krajské zdravotní 
velmi důležitou možností prezentovat, co v tomto směru činíme a co připravujeme. 

Nedílnou součástí našeho nosného média jsou jistě odborné články, jejichž 
autory jsou zdravotníci, a to nejen lékaři našich nemocnic. Ti se tak snaží se-
známit čtenáře s novinkami ze svých specializací a s medicínskými úspěchy. 
Řada zdravotníků se účastní také interních grantových soutěží. Podporujeme 
i vědecko-výzkumnou činnost. Nejlepší ze zdravotníků pak oceňujeme na Výroční 
vědecké konferenci KZ. Ta letošní se uskuteční v úterý 15. října. 

Důkazem kvalitní práce našich zdravotníků jsou pak i dopisy pacientů či jejich 
blízkých s poděkováními za péči, které se jim v nemocnicích Krajské zdravotní 
dostalo.

Představenstvo společnosti, které do vedení KZ nastoupilo před více než pěti lety, 
si dalo za cíl změnit k lepšímu její obraz a vnímání veřejností. Také Infolisty za tu 
dobu pochopitelně doznaly vývoj, neboť jsou odrazem všech těchto snah. Budu 
rád, když si každý z vás i v zářijovém vydání Infolistů a jejich odborné příloze 
Statim najde to, co ho zaujme.

Ing. Petr Fiala 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 
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Krajská zdravotní v teplické nemocnici představila nové 
komfortní dialyzační středisko

Nemocnice Teplice
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má připra-
veno nové komfortní dialyzační středisko. 
Rekonstruované prostory s nejmodernější 
zdravotnickou technikou v budově polikli-
niky Nemocnice Teplice, o. z., si v pondělí 
26. srpna 2019 prohlédli představitelé ve-
dení společnosti Krajská zdravotní – před-
seda představenstva Ing. Jiří Novák, členka 
představenstva Jitka Hanousková, gene-
rální ředitel Ing. Petr Fiala, náměstek pro 
řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki 
a ředitel zdravotní péče Nemocnice Tepli-
ce, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý. Průvodkyní 
jim byla MUDr. Jindřiška Pössnickerová, 
primářka Nefrologicko-dialyzačního oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z. Ještě před ostrým startem 
provozu předvedla Krajská zdravotní, a. s., 
nové centrum veřejnosti. V pondělí 9. září 
se uskutečnil den otevřených dveří.

„Před sedmi lety, když jsem nastoupil 
do čela představenstva Krajské zdravot-
ní, bylo jedním z úkolů, které jsme si dali, 
v každé z pěti nemocnic mít středisko he-
modialýzy. Největší překážkou této myš-
lence se ukazovaly smlouvy na pětadvace-
tiletý pronájem se soukromým subjektem, 
provozujícím pracoviště hemodialýzy v na-
šich nemocnicích. Čekali jsme, až ten čas 
doběhne. V dostatečném předstihu jsme 
dali výpověď v Chomutově, ale pak naše 
snaha ztroskotala na nedostatku perso-
nálu. Obdobná situace byla v Mostě. Jsem 
velmi rád, že v Teplicích se to podařilo,“ 
zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva KZ. „Jsem také rád, že se paní 
primářka ujala vedení pracoviště. Děku-
ji všem, kdo jste se na jeho vybudování 
podíleli a přeji novému středisku hodně 
úspěchů,“ dodal.

„Před čtvrtstoletím byla hemodialyzač-
ní péče v těchto prostorách za zvláštních 
okolností předána soukromému subjektu. 
Nyní se vrací pod křídla nemocnice. Ta je 
totiž schopna pacientům zajistit primární 
péči, v případě potřeby jsou návazně k dis-
pozici veškerá odborná oddělení. A při ja-
kékoli zdravotní komplikaci je zde i rychlá 
dostupnost lůžek intenzivní péče,“ připo-
mněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Nabízíme výhodu, kterou může poskyt-
nout jedině hemodialyzační centrum pů-
sobící v rámci nemocnice. Děkuji všem ko-
legům a kolegyním ze zdravotního úseku, 
díky kterým můžeme v teplické nemocnici 

Slavnostní přestřižení pásky předsedou představenstva KZ Ing. Jiřím Novákem (druhý zleva). Na snímku 
dále zleva Ing. Petr Fiala, MUDr. Jindřiška Pössnickerová, MUDr. Aleš Chodacki a MUDr. Tomáš Hrubý

Nové komfortní hemodialyzační pracoviště v teplické nemocnici má 22 dialyzovaných míst

Zázemí komfortního hemodialyzačního střediska v teplické nemocnici – úpravna vody
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středisko s touto specializací začít provo-
zovat,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, náměs-
tek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Nabízíme nefrologickou ambulanci, pre-
dialyzační ambulanci a ambulanci pro pa-
cienty po transplantaci ledviny. Jsme zde 
schopni aplikovat všechny v současnosti 
známé očišťovací metody, tzn. dialýzu, izo-
lovanou ultrafiltraci, pre i post hemodia-
filtraci, hemofiltraci, a máme zaškolenou 
sestru na peritoneální dialýzu. I tuto služ-
bu můžeme poskytnout, pokud ji pacienti 
budou žádat. Máme možnost pacientovi 
zjistit míru vody v organizmu, posouzení 
metabolického stavu, tzn. bílkoviny v těle, 
svalovou hmotnost a tukové zásoby,“ při-
blížila spektrum MUDr. Jindřiška Pöss-
nickerová, primářka Nefrologicko-dialy-
začního oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti 
onkogynekologie

Masarykova nemocnice

Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie Krajské zdra-
votní, a. s., funguje v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a je zařazeno mezi akredi-
tovaná pracoviště, která zajišťují vysoce specializovanou péči o pacientky s gynekologic-
kou malignitou v rámci celé ČR. Vedoucím lékařem centra je MUDr. Ivo Blšťák. 

V roce 2018 bylo v centru diagnostiková-
no 134 případů gynekologických malignit. 
Bylo provedeno 120 operačních zákroků, 
z toho 61 radikálních operačních výkonů, 
z toho 24 roboticky. 

Právě robotické operace jsou pro onko-
gynekologii klíčové. Na gynekologickém 
oddělení v Ústí nad Labem začali prová-
dět robotické operace MUDr. Ivo Blšťák 
a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., v září 2008. 
Při operaci gynekologických malignit – ná-
dorů děložního hrdla a těla – se počet 
robotických výkonů zvyšuje na úkor ote-
vřené operativy, mírně klesá počet laparo-
skopických výkonů. Výhodou je dokonalá 
přehlednost operačního pole díky 3D zob-
razení, malá krevní ztráta, rychlá rekonva-
lescence pacientek a radikalita výkonu. 
Onkologické výsledky jsou srovnatelné 
nebo lepší než při klasických a laparosko-
pických operacích. Výhodou je také vyšší 
komfort pro operatéra. Velkým přínosem 
robotických zákroků pro pacientky je, že 
operace je prováděna z 5 drobných vpichů, 
a tak dochází k minimální traumatizaci 
břišní stěny (na rozdíl od otevřené opera-
ce). Pacientky jsou při nekomplikovaném 
průběhu propouštěny třetí až čtvrtý poo-
perační den.

Počty radikálních operací s lymfadenekto-
mií na Gynekologicko-porodnické klinice 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., se ročně 
pohybují mezi 60–70 operacemi a počty 
robotických výkonů se plynule zvyšují. 
Robotické operace jsou výhodné zejména 
u karcinomů endometria, kde je rizikovým 
faktorem obezita a pacientky mají obvykle 
hmotnost přes 100 kg. Robotický výkon je 
s ohledem na následné hojení jednoznač-
ně přínosný.

Od roku 2008 do června 2018 provedli 
lékaři gynekologicko-porodnické kliniky 

161 robotických výkonů a patří k jednomu 
ze tří gynekologických pracovišť v České 
republice, kde se provedlo nejvíce robotic-
kých výkonů (spolu s klinikou v Olomouci 
a gynekologií v Novém Městě na Moravě). 
Zkušenosti a postupy lékaři opakovaně 
prezentují na celostátním kongresu endo-
skopie v Olomouci, kde již tradičně mode-
rují blok Robotické chirurgie a živé přenosy 
ze sálu. Výsledky z provedených operací 
prezentovali v odborném tisku v roce 2012, 
kdy vyšel článek Roboticky asistovaná chi-
rurgie  v  gynekologii. Systém Da Vinci Xi 
umožňuje fluorescenční zobrazení lymfa-
tických uzlin po aplikaci ICG (indocyani-
nová zeleň). Toho ústečtí lékaři využívají 
při detekci sentinelové uzliny, operační 
postup prezentovala MUDr. Zuzana Krou-
sová na celostátní konferenci v Olomouci. 
Za republikové prvenství s touto technikou 
detekce sentinelové uzliny získali lékaři 
v roce 2018 ocenění v rámci Výroční vědec-
ké konference Masarykovy nemocnice.

Vedoucí centra MUDr. Ivo Blšťák 
a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., jsou jako 
jediní lékaři v Ústeckém kraji nositeli sub-
specializace v oboru onkogynekologie, což 
je podmínka pro fungování onkogyneko-
logického centra. MUDr. Zuzana Krousová 
a MUDr. Jan Chrpa pokračují v přípravě 
k získání této specializace. Z rozhodnutí 
Ministerstva zdravotnictví ČR z 28. 1. 2019 
je statut centra vysoce specializované 
onkogynekologické péče pro Gynekolo-
gicko-porodnickou kliniku Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem prodloužen 
do 31. 12. 2023.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Provádět gynekologické robotické operace začali MUDr. Ivo Blšťák a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., v září 2008

Prohlídka nového hemodialyzačního pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice, o. z.

O NOVÉM HEMODIALYZAČNÍM STŘEDISKU V TEPLICÍCH
Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti ne-
mocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení 
se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvate-
le Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem 
je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, 
v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval 
jiný subjekt. 

V čele pracoviště budou MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka 
Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrch-
ní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxi v této specializaci. 

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, které byly použí-
vány od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1 000 m2. 
Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných míst a ambulantní části. Stavebně probíhá již pouze od-
stranění drobných vad a nedodělků a dále probíhá zejména instalace dialyzačních přístrojů a související technologie. 

Cena díla: 16 344 569,89 Kč vč. DPH. Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o. Zahájení stavebních prací: 3. 5. 2019

Termín dokončení dle SoD: 26. 7. 2019. Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Tep-
lice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajiš-
těno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč 
vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 
474 315 Kč vč. DPH. Druhy a počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního od-
dělení a vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení 
a kontaktních pracovišť domácí péče.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B. Braun Dialog iQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. 
V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s re-
verzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka zatím 
dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 268 717 Kč. Celkové náklady 
na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhnou téměř 30 milionů Kč včetně DPH.

V pondělí 9. září se na novém hemodialyzačním pracovišti 
za velkého zájmu veřejnosti uskutečnil den otevřených dveří

MUDr. Ivo Blšťák MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.
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Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zvládnutí 
hromadného neštěstí na železnici na česko-německé hranici

Masarykova nemocnice a Nemocnice Děčín

V údolí řeky Labe na česko-německé hranici poblíž saského městečka Schöna dochází 
k sesuvu půdy. Nic netušící strojvedoucí projíždějícího vlaku Eurocity směrem do Drážďan 
se soupravou najíždí do nahromaděné zeminy, což má za následek železniční nehodu se 
zhruba třístovkou zraněných. Taková byla výchozí situace mezinárodního taktického cvi-
čení složek Integrovaného záchranného systému Saska a Ústeckého kraje, do kterého se 
zapojili zdravotníci Krajské zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici a v ústecké Masarykově 
nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště přijala celkem sedmnáct zraněných (figurantů), 
kteří byli do nemocnic transportováni pozemní i leteckou záchrannou službou.

Do děčínské nemocnice záchranáři trans-
portovali pět zraněných pacientů (figu-
rantů). „První dva figuranti byli trans-
portováni leteckou záchrannou službou 
krátce po 18.00 hodině. Po převzetí paci-
entů na chirurgické ambulanci byl vážně 
zraněný pacient přeložen k hospitalizaci 
na anesteziologicko-resuscitační odděle-
ní. Figuranti simulovali vážná, středně váž-
ná a jedno lehké zranění. Velitelem akce 
v děčínské nemocnici byl MUDr. Radek Ko-
lář z chirurgického oddělení. Byť se jednalo 
o cvičení, pacientům byla poskytnuta zdra-
votní péče dle rozsahu a povahy zranění. 
Do cvičení se zapojily týmy chirurgické 
ambulance, rentgenu, centrálních operač-
ních sálů a anesteziologicko-resuscitační-
ho oddělení. Přímo na místě havárie vlaku 
byl jako pozorovatel ředitel zdravotní péče 
MUDr. Michal Hanauer, MBA. Cvičení hro-
madného neštěstí bylo počtem zraněných 
opravdu veliké a zapojily se do něj aktivně 
všechny složky integrovaného záchranné-
ho systému. Pro zaměstnance děčínské 
nemocnice bylo toto cvičení premiérou 
a jsem ráda, že vše zvládli na výbornou. 
Tímto jim moc děkuji,“ uvedla hlavní 

sestra Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Da-
nuše Tomášková.

Dvanáct zraněných (figurantů) skončilo 
na emergency ústecké Masarykovy nemoc-
nice, která je zdravotnickým pracovištěm 
s vyšší odborností a zdejší traumacentrum 
spadá od roku 2014 do sítě německých 
traumacenter. „Po převozu jsme figuranty 
roztřídili podle akutnosti ošetření, jako by 

tomu bylo při reálném hromadném neštěs-
tí. Velitelem akce byl přednosta ústecké 
kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karel Edel-
mann, Ph.D. Hlavním koordinátorem týmu 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a in-
tenzivní medicíny Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem byl MUDr. Petr Vojtíšek. 
Celkem se do nácviku v ústecké Masary-
kově nemocnici zapojily téměř tři desítky 
zdravotníků z řad lékařského i nelékařské-
ho personálu,“ uvedla primářka emergen-
cy MUDr. Jana Bednářová.

„Síť traumacenter, ať u nás nebo v Ně-
mecku, byla zřízena právě pro co nejlep-
ší zvládání těžkých úrazů při rozsáhlých 
neštěstích. Pravidelná cvičení prověřují 
naši schopnost se těmto situacím postavit 
a udržují nutnou rutinní praxi pro reálné si-
tuace. V celé nemocnici je možno během 
minut zformovat několik traumatýmů slo-
žených z odborníků všech oborů tak, jak 
to vyžaduje situace. Vzhledem k naší po-
loze u hranic je spolupráce s německými 
kolegy nezbytností a i výhodou,“ doplnil 
velitel akce MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., 
přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakul-
ty zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

„Celý zásah v ústecké Masarykově ne-
mocnici trval od aktivace traumaplánu 
v 18.42 hodin a návozu prvního pacienta 
v 19.16 hodin po ošetření posledního pa-
cienta a ukončení cvičení ve 20.34 hodin 
necelé dvě hodiny. Byla plně využita ka-
pacita operačních sálů, jako by tomu bylo 

Příjem zraněných v Masarykově nemocnici. Vpravo velitel akce MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Figuranty do ústecké nemocnice transportovala i letecká záchranná služba

při reá lném hromadném neštěstí. Všichni 
těžce zranění dosáhli na intenzivní venti-
lované lůžko a všem se dostalo adekvátní 
terapie. Do cvičení byl na lékařské straně 
zapojen mezioborový tým napříč chirurgic-
kými obory, vydatně podporovaný lékaři 
intenzivní péče. Pro velký počet mladých 
kolegů bylo toto cvičení první nezávaznou 
zkušeností s hromadným neštěstím a při-
spělo ke zdokonalení jejich schopností. 
Tým emergency podpořený personálem 
ze spolupracujících oddělení odvedl velmi 
kvalitní práci. Všem zúčastněným patří ve-
liký dík za osobní nasazení, často za cenu 
osobního volna, které vedlo k úspěšné-
mu zvládnutí cvičení. Jeho výsledky nám 
poskytly zajímavé poznatky a přispějí 
k dalšímu zkvalitnění péče o pacienty, 
zlepšení našich znalostí a schopností 
vypořádávat se s následky hromadného 
neštěstí. V rámci mezinárodního cvičení 

reprezentovaly českou stranu nemocnice 
společnosti Krajská zdravotní na výbor-
nou,“ dodal MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., 
koordinátor za traumatým ústecké Masa-
rykovy nemocnice spolupracující se slož-
kami Integrovaného záchranného systému 
Ústeckého kraje, který se aktivně nácviku 
rovněž účastnil.

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., zejmé-
na emergency ústecké Masarykovy nemoc-
nice, jako páteřní zdravotnická zařízení pro 
celý Ústecký kraj a přilehlé oblasti, ve kte-
rých končí těžce zranění po nehodách 
a pacienti v kritických zdravotních stavech, 
se do nácviku zvládnutí hromadných ne-
štěstí zapojují pravidelně. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Do cvičení byl zapojen mezioborový tým napříč chirurgickými obory, podporovaný lékaři intenzivní péče

Výsledky cvičení přispějí k dalšímu zkvalitnění péče o pacienty a zlepšení znalostí a schopností lékařů

Do děčínské nemocnice záchranáři transportovali pět zraněných pacientů (fi gurantů), ti simulovali vážná, středně vážná a jedno lehké zranění
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Zlepšení regulace dopravy v areálu Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., 
přineslo vybudování parkoviště mezi pavi-
lony F a C.

Nové parkoviště má kapacitu 32 parkova-
cích stání pro osobní automobily včetně 
odpovídajícího počtu parkovacích stání 
pro ZTP. Řešena je zde i příjezdová ko-
munikace včetně závorového systému, 
zpevnění ploch a veřejné osvětlení. Nově 
vzniklá parkovací místa jsou vyčleněna pro 
zaměstnance mostecké nemocnice s tím, 
že se jedná o další rozšíření parkovacích 
stání navazující na výstavbu velkoplošné-
ho parkoviště za budovou B s kapacitou 

186 parkovacích míst, a tak dochází 
k dalšímu uvolnění parkovacích stání pro 
pacienty a další návštěvníky v areálu ne-
mocnice. Celkové náklady na vybudování 
parkoviště činily 7 189 924 Kč vč. DPH. 
V ceně byly i náklady za zpracování projek-
tové dokumentace a související inženýr-
skou činnost. Veřejná zakázka probíhala 
v tzv. režimu „design and build“.

redakce Infolistů

Investice byla podpořena Ústeckým kra-
jem v rámci SOHZ 2018.

PŘEDSTAVUJEME NOVÁ PRACOVIŠTĚ
Ambulance dětské kardiologie

Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní, a. s., od 1. 9. 2019 zahájila provoz nového pracoviště v Nemocnici 
Děčín, o. z. „Rozšíření děčínského dětského a dorostového oddělení o ambulanci dětské 
kardiologie představuje další zlepšení dostupnosti specializované péče v tomto oboru 
pro dětské pacienty. Nabízí jim výhodu vyšetření v rámci nemocnice, krátké čekací lhůty 
a úzkou návaznost na specializovanou péči na vyšších pracovištích jak v Krajské zdravot-
ní, tak i mimo ni. Vedle dětských pacientů pracoviště umožňuje prenatální vyšetření srd-
ce plodu u nastávajících maminek,“ říká vedoucí pracoviště dětský kardiolog MUDr. Jiří 
Mrázek, MHA, MBA.

Nové pracoviště Krajské zdravotní, a. s., 
je zaměřeno na diagnostiku kritických 
vrozených srdečních vad v rámci konziliár-
ních vyšetření na novorozenecké a dětské 
stanici. Současně je otevřeno pro dětské 
pa cienty indikované k vyšetření od prak-
tických lékařů pro děti a dorost či jiných 
dětských odborných lékařů. Pracoviště je 
také zaměřeno na prevenci ischemické 
choroby srdeční v dětském věku, věnuje 
se prenatální diagnostice. Další oblastí 
je preparticipační screening pro potřeby 
sportovního lékařství. Důležitou oblastí 
jsou prenatální echokardiografická vyšet-
ření, a to pro těhotné již od 12. gestačního 
týdne až do porodu.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nová parkovací místa pomohou i pacientům
Nemocnice Most

Mezi pavilony vzniklo 32 parkovacích míst

Nové pracoviště Krajské zdravotní, a. s., je zaměřeno na diagnostiku kritických vrozených srdečních vad

Vedoucím ambulance je dětský kardiolog MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA

O VROZENÝCH SRDEČNÍCH VADÁCH

Hlavní náplní péče o děti s kar-
diovaskulárním onemocněním je 
diagnostika a intervenční léčba 
nemocných s vrozenou srdeč-
ní vadou (VSV). Prevalence VSV 
u živě narozených se celosvětově 
pohybuje mezi 0,6–0,7 %. V celé 
České republice lze při současné 
porodnosti očekávat asi 500–
600 nových případů významných 
srdečních vad ročně, z nichž 
ve 35 % jde o nemocné s kritickou 
VSV. Přibližně 6 % VSV je inopera-
bilních, dalších 25 % VSV operaci 
nevyžaduje nebo jsou řešitelné 
intervenčními katetrizačními me-
todami. Celkový počet nutných 
kardiochirurgických výkonů pro 
VSV u dětí v ČR odhadujeme 
v současnosti na 500–600 ročně 
včetně reoperací pacientů s kom-
plexními srdečními vadami.

PODĚKOVÁNÍ PRIMÁŘI ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE NEMOCNICE TEPLICE MUDr. MOHAMEDU GHALEBOVI
Vážený pane primáři, dovolte, abych Vám poděkovala za velmi krásný, lidský přístup ke svým pacientům a také i ke členům jejich 
rodin. Za všechny Vám moc přeji především hodně zdraví, hodně úspěchů ve Vaší práci i v ostatním osobním životě. Poděkování 
samozřejmě patří také i personálu tohoto oddělení.

S úctou 
D. Pavlovičová, Teplice

Krajská zdravotní získala deset nových pelíšků Neobed pro 
lepší péči o novorozence

Masarykova nemocnice a Nemocnice Most
Deset nových pelíšků Neobed nabízí lepší komfort nezralým novorozencům hospitalizo-
vaným v perinatologických centrech Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově ne-
mocnici a v mostecké nemocnici. Personálu je předaly zástupkyně spolku Nedoklubko.

„Pelíšky Neobed nám velmi pomáhají 
v péči o miminka umístěná v inkubátorech. 
Hnízdo, jak se také mezi laickou veřejnos-
tí pelíšku říká, nám umožňuje nezralého 
novorozence napolohovat tak, abychom 
u něho co nejšetrněji navodili in utero po-
lohu, která významně přispívá ke snížení 
negativního vnímání prostředí intenzivní 
péče a zvyšuje jeho celkový komfort,“ po-
děkoval MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., před-
nosta ústecké Neonatologické 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.

„Kromě šetrného polohování nezralého 
novorozence je výhodou u pelíšků Neobed 
výborná termoregulace, působí zároveň 
jako prevence proleženin a dá se v nich 
provádět řada vyšetření, takže klesá i sa-
motná přímá manipulace s miminkem,“ 
doplnila MUDr. Marie Váchová, primářka 

Dětského a dorostového oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Autorkou pelíšků Neobed je Eva Řežábko-
vá, neonatologická sestra s dlouholetou 
praxí, působící na Neonatologickém oddě-
lení Ústavu pro péči o matku a dítě v Pra-
ze-Podolí. „Pelíšky se skládají ze čtyř čás-
tí – dělohy s průstřihy, třech rukou, dvou 
kostiček sloužících jako podložka pod krk 
a jednoho srdíčka pro lepší polohování no-
vorozence na bříšku. Pelíšky jsou atesto-
vané a poprvé byly použity před devíti lety 
právě v našem Ústavu pro péči o matku 
a dítě v Praze,“ uvedla Eva Řežábková.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Pelíšky pro novorozence předaly v mostecké nemocnici zástupkyně spolku Nedoklubko

Předání pelíšků personálu neonatologické 
kliniky v ústecké Masarykově nemocnici
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Informace z jednání představenstva společnosti

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 30. srpna 2019 vedle mnoha 
veřejných zakázek a výsledků hospodaření projednalo mimo jiné také výstup z 6. kola Interní 
grantové soutěže Krajské zdravotní, a. s.

Vyhlášení této výzvy schválilo představenstvo společnosti na svém 
jednání dne 29. 3. 2019. Alokace této výzvy je maximálně 3 milio-
ny Kč. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu byla v podmín-
kách výzvy stanovena na 500 000 Kč vč. DPH. Bylo možné před-
kládat žádosti na nové i pokračovací projekty. Financování 6. kola 
interní grantové soutěže je dle schváleného finančního plánu zajiš-
těno z vlastních zdrojů společnosti.

Dne 15. 7. 2019 vydala Interní grantová komise Krajské zdravot-
ní, a. s., finální zhodnocení návrhů projektů 6. kola Interní grantové 
soutěže KZ (IGA-KZ-2019-1) a vypracovala pro generálního ředitele 
KZ souhrnný seznam projektů určených k finanční podpoře spolu 
s návrhem na výši finanční podpory. 

Grantová komise pracuje ve složení prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
(předseda), doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. (externí člen), RNDr. Karel 
Hrach, Ph.D. (externí člen), MUDr. Josef Liehne a Ing. Martin Zeman. 

Komise provedla ke všem 11 předloženým návrhům projektů do 6. kola Interní grantové soutěže KZ 
(IGA-KZ-2019-1) zhodnocení oponentských posudků, projednala návrhy zpravodajů a vypracovala 
pro generálního ředitele KZ souhrnný návrh hodnocení s doporučením na finanční podporu. Tomuto 
hodnocení předcházelo hodnocení formálních náležitostí projektů a ekonomické hodnocení žádostí. 
Projekty byly seřazeny podle výsledného bodového hodnocení, byly označeny projekty doporučené 
k udělení podpory a projekty navržené k neudělení podpory. 

Souhrnný rozpočet projektů doporučených komisí k podpoře z IGA-KZ-2019-1 představuje 
2 978 142 Kč. Jeden projekt navrhla komise nepodpořit k financování z důvodu nesplnění požadavků 
na výzkum. 

Komise v souladu s oponentskými posudky konstatovala, že všech 10 předložených návrhů, kterým 
navrhuje poskytnout podporu, představuje hodnotné projekty a pozitivně hodnotí kvalitu návrhů, 
řešená témata i zapojení dalších pracovišť KZ do vědecko-výzkumných aktivit. Komise pozitivně hod-
notí, že se objevují další doktorandi, kteří své studium propojují s grantovými projekty a vznikají nové 
týmy jak napříč KZ, tak se zapojením renomovaných tuzemských pracovišť. 

Vědecko-výzkumné práce doporučené k podpoře jsou zaměřeny na vybraná badatelsky a společen-
sky závažná témata z neurochirurgie, neurologie, ORL a chirurgie hlavy a krku, úrazové chirurgie, 
dětského lékařství, neonatologie, lékařské genetiky, infekčního lékařství, ošetřovatelství a dalších 
oborů.

Stěžejní aktivity se týkají mimo jiné výzkumu: efektu chirurgické terapie syndromu spánkové apnoe 
u pacientů léčených neinvazivní ventilací, nefarmakologického tlumení bolesti při odběru krve ze žíly 
u předškolních a školních dětí v ambulantní praxi, identifikace faktorů ovlivňujících klinický výsledek 
u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených mechanickou trombektomií, vy-
užití cíleného sekvenování nové generace u pacientů s mentální retardací a vrozenými vývojovými va-
dami, nové metody laboratorní diagnostiky lymeské borreliózy, objektivní kinetické a 3D kinematické 
analýzy změn pohybových vzorců chůze po spondylochirurgických výkonech – II. část, cirkulujících 
endometriálních buněk v diagnostice a léčbě hrudní endometriózy, 
endoskopické laváže intraventrikulárního krvácení novorozenců, au-
xetického humerálního hřebu, experimentálního modelu studia zá-
nětlivých změn u intrakraniálních aneuryzmat.

Krajská zdravotní má zájem provozovat litoměřickou nemocnici
Krajská zdravotní, a. s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) 
na svém jednání v pátek 30. srpna 2019 
rozhodlo, že společnost se bude ucházet 
o provozování litoměřické nemocnice. 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, 
jeho členy předtím informoval o jednání 
k litoměřické nemocnici u Oldřicha Bube-
níčka, hejtmana Ústeckého kraje, kterého 
se zúčastnil spolu s generálním ředitelem 
KZ Ing. Petrem Fialou v pondělí 12. srpna 
2019 na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

„Zájem provozovat litoměřickou nemoc-
nici, kterou spravuje společnost Nemoc-
nice Litoměřice, a.s., vlastněná městem 
Litoměřice, je ze strany KZ dlouhodobý. 
Představenstvo KZ na svém jednání letos 
30. března pověřilo mě a generálního ře-
ditele Ing. Petra Fialu k vedení dalších jed-
nání o projevení zájmu k převodu akciové 
společnosti Nemocnice Litoměřice na Kraj-
skou zdravotní. Připomínám, že hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 

v dopise členům Rady města Litoměřice 
deklaroval zájem Ústeckého kraje o převe-
dení Nemocnice Litoměřice na Ústecký kraj, 
potažmo Krajskou zdravotní, již 23. led na 
letošního roku. Dnešní rozhodnutí před-
stavenstva tak podtrhuje kontinuitu naše-
ho postoje,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Město Litoměřice dosud podmínky pro 
převod nemocnice nestanovilo.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., projednalo také informaci o připravovaném vyhlášení Sti-
pendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., pro akademický rok 2019/2020.
Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., podporuje formou finančního příspěv-
ku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem nejen studenty lékařských fakult, ale také 
studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních pod-
mínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a. s.
Vyhlášení výzvy Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., pro akademický 
rok 2019/2020 projednala Správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 
dne 21. 8. 2019.

Propozice stipendijního programu pro tuto výzvu:
– studenti 4. a vyššího ročníku VŠ prezenčního studia v oborech lékař, farmaceut: stipendium ve výši 
7 000 Kč / měsíc
– studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného pre-
zenčního studia v oboru radiologický asistent: stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc
– studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného pre-
zenčního studia v oborech všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář: stipendium 
ve výši 5 000 Kč / měsíc
– studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra: stipendium 
ve výši 4 000 Kč / měsíc
– studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra: stipendium 
ve výši 2 000 Kč / měsíc
– studenti 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař, kteří deklarují zájem půso-
bit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., v oborech s dlouhodobým nedostat-
kem lékařů: stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia za 4. ročník (tzn. 35 000 Kč) + 75 % roční 
částky stipendia za 5. ročník (tzn. 52 500 Kč) + stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc v akademickém 
roce 2019/2020, tedy celkem 157 500 Kč

Přehled o počtu studentů zařazených do Stipendijního programu NF KZ, a. s., od období 2014/2015
akademický rok: nově zařazeno pokračující  celkem 
2014/2015   12   20  32 
2015/2016   48   13  61 
2016/2017   63   27  90 
2017/2018   29   53  82 
2018/2019   42   30  72

V letošním roce očekáváme celkem 32 nových nástupů do pracovního poměru ze Stipendijního pro-
gramu Nadačního fondu KZ, a. s., a to 24 lékařů, 3 všeobecné sestry, 2 zdravotnické záchranáře, 
1 radiologického asistenta a 1 farmaceuta.

redakce Infolistů

Předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák
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Nová dětská herna zpříjemní malým pacientům hospitalizaci
Nemocnice Děčín

Interní lůžková stanice Dětského a doros-
tového oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z., se pyšní novou 
hernou. Jde o prostor, kde si malí pacienti 
během léčby nejen hrají, ale také jedí, učí 
se nebo ho využívají k dalším potřebným 
aktivitám během nemocniční léčby.

„Myšlenku zrekonstruovat hernu na na-
šem dětském oddělení odstartovala cha-
ritativní akce Krása pomáhá dětem, kdy 
z výtěžku v roce 2018 na zdravotnické 
pracoviště putovala částka 130 tisíc Kč, 
kterou doplnily finance od dalších dárců. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří v dnešní 
době, kdy jsou prezentovány hlavně glo-
bální projekty, myslí na své lokální místo, 
ve kterém žijí, pracují či podnikají,“ řekl 
MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdra-
votní péče Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Děčín, o. z.

MUDr. Renata Přibíková, primářka dětské-
ho a dorostového oddělení v děčínské ne-
mocnici, se k poděkování připojila. „Věřte, 
že naše herna je mnohočetně využívána. 
Napočítali jsme, že je to taková místnost 
pět v jednom. Jsme skutečně rádi, že se 
podařilo hernu zrekonstruovat. Děti na in-
terní lůžkové stanici tráví mnohem více 
času než na chirurgické, kde jsou jeden 
den operovány a zpravidla druhý den jdou 
domů. Doba hospitalizace na dětské lůžko-
vé interní stanici bývá zhruba týden. Děkuji 
za finanční pomoc především charitativní 
akci Krása pomáhá dětem, děčínskému 
basketbalovému klubu, společnosti Armex 
Group, spolku Andělé bez křídel a projek-
tu Maminky pomáhají dětem a také míst-
ním zástupcům Armády České republiky, 

jejichž slogan je čest, sláva a odhodlanost. 
Musím také poděkovat svým kolegyním, 
které se staly architektkami této nové her-
ny,“ uvedla MUDr. Renata Přibíková.

Dětské a dorostové oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., po-
skytuje akutní péči pro novorozence, děti 
a mladistvé do osmnácti let. Nemocniční 
péče je realizována v širokém spektru léč-
by nemocí. U novorozenecké patologie jde 
zejména o přetrvávající infekčně zánětli-
vé komplikace, vyšetření vrozených vad 
a vrozených poruch metabolizmu. V koje-
neckém věku se jedná nejčastěji o infekce 
žaludku a střev, infekce respirační a dále 
například intolerance stravy. Personál 
zdravotnického pracoviště provádí dovy-
šetření vrozených vývojových vad srdce, 
ledvin, žaludku a střev, vyšetření neprospí-
vání či poruch psychomotorického vývoje. 
Batolata jsou přijímána ve velké většině 
s těžšími klinickými příznaky akutních 
virových a bakteriálních onemocnění, za-
stoupení jiných skupin diagnóz je výrazně 
řidší. U většiny dětí jde dále i o komplexní 
vyšetření pro chronické obtíže, jako napří-
klad vyšetření růstu a vývoje, endokrin-
ních onemocnění uzlinového syndromu, 
imunologického profilu, alergií, potencio-
nálních malignit, chronických zánětlivých 
onemocnění, hraniční či zvýšené tenze či 
psychosomatických obtíží.

Petr Sochůrek, člen redakce InfolistůNová herna KZ očima malého pacienta

V herně si malí pacienti nejen hrají, ale také jedí, učí se nebo ji využívají k dalším potřebným aktivitám 

Otevření nové herny – vpravo MUDr. Michal Hanauer, MBA, vedle něj MUDr. Renata Přibíková

Handy cyklo maraton pomáhá sportovcům
s tělesným postižením v návratu do aktivního životaNemocnice

Dne 4. 8. 2018 jsem se při návštěvě Prahy ocitl na Kampě a stal 
se svědkem věcí nevídaných a neslýchaných, které se mě hluboce 
dotkly. Konalo se zde slavnostní ukončení non-stop štafetového 
cyklistického závodu na 2 222 km kolem České republiky s výjez-
dem do Rakouska. 

Na tom by nebylo nic zvláštního. Originalita spočívala v tom, že 
závodní týmy byly poskládány ze zdravých a handicapovaných 
sportovců. Postupně jsem se dozvídal, že každý tým závodí pro 
podporu svého patrona, kterému osud nachystal tvrdou zkoušku 
v podobě závažného postižení. Jenomže takový patron se odmítá 
pasovat do role člověka závislého na druhých. Vzdor nepřízni osu-
du na sobě pracuje, aby se při nejbližší příležitosti stal součástí 
týmu a spolu s ním tento náročný závod přes hory a doly, dnem 
i nocí a za veder a lijáků jako plnohodnotný závodník absolvo-
val. Dávka pozitivní energie, kterou jsem na Kampě vstřebal, mě 
nakonec dovedla k rozhodnutí tuto myšlenku podpořit a osobně 
se závodu zúčastnit. Tak se stalo, že jsem byl angažován týmem 
FLOWER POWER a dne 30. 7. 2019 se spolu s dalšími závodníky 
a neméně důležitými členy logistické podpory postavil na start 
Metrostav handy cyklo maratonu 2019.

V loňském roce jela v barvách FLOWER POWER Terezka Bárto-
vá. Na první pohled křehké děvče, uvnitř ale obdivuhodně silná 
osobnost. V roce 2017 prodělala meningokokovou sepsi. Díky 
své vnitřní síle a vysoce kvalitní zdravotní péči, které se jí v Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad Labem dostalo, přežila. Přišla ale 
o podkolenní části obou dolních končetin, prsty na rukou a selha-
ly jí ledviny. Rok poté odmakala na svém kole v rámci Metrostav 
handy cyklo maratonu 2018 poctivých 120 km, během kterých 
musela absolvovat dvě hemodialýzy! Letos jet nemohla, neboť 
se zotavuje po transplantaci ledviny. Na startu a v cíli ale nechy-
běla. Svojí loňskou heroickou jízdou podpořila Dana Votrubu. To 
je 25letý hoch, sportovec, se kterým si též osud nepěkně zahrál. 
Prodělal těžkou pneumonii a stafylokokovou sepsi. Ve chvíli, kdy 
Terezka statečně ukrajovala ze svých 120 km, Dan ještě neměl vy-
hráno. Dnes přiznává, že tato spanilá jízda Terezky mu pomohla 

nerezignovat. Přišel sice o dolní končetinu a 2/3 plíce, v hlavě 
to má ale náramně srovnané a z uštědřených ran si dokáže dělat 
legraci. Při letošním Metrostav handy cyklo maratonu i on natočil 
nějakých 130 km ve prospěch našeho současného patrona Radka 
Zelinky a já považuji za čest, že jsem s ním mohl být v jednom 
týmu.

A mé osobní postřehy z tohoto závodu?

1. Problémy neřeší žehrání na nepřízeň osudu, správný způsob je 
zmobilizovat síly a vzepřít se. 

2. Zbavení se předsudků osvobozuje a umožňuje velké věci.

3. Přijímání výzev je cestou ke zlepšování.

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
Biomedicínské centrum

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Kampa 2. 8. 2019 – Kruh se téměř po roce uzavřel a spolu s týmem FLOWER 
POWER jsem po 3 dnech 10 hodinách 48 minutách a 3 sekundách od startu 
Metrostav handy cyklo maratonu 2019 protnul cílovou pásku.
Zleva: Radek Dundr (support), Vendy Kelbichová, Dan Votruba, Tereza 
Černochová, Jakub Skála, Petr Boháček, Eliška Křížová (kapitánka), Hana 
Švarcová, Petr Kelbich senior a Petr Kelbich junior (support).
Do záběru se bohužel nedostal náš jedinečný traser a support Jakub Gsela

Kampa 3. 8. 2018 – Závodnice týmu FLOWER POWER po absolvování 
Metrostav handy cyklo maratonu 2018. Zleva: Vendy Kelbichová, Kamila 
Matoušová, Adéla Fleková, Eliška Křížová (kapitánka), Markéta Peggy 
Marvanová, Terka Bártová, Bára Maříková a Lenka Matúšová

Radek Zelinka – sportovec, florbalista, který chránil svoji přítelkyni před 
třemi násilníky. Jeden z nich jej pobodal nožem a poranil mu žaludek 
a aortu. Radek jako zázrakem přežil. Ztratil ale velké množství krve 
a následně přišel o levou dolní končetinu. Právě na jeho podporu absolvoval 
tým FLOWER POWER Metrostav handy cyklo maraton 2019



Zemřela paní
dlouholetá personaliska a členka redakční rady Infolistů

Dne 3. 9. 2019 nás po vážné nemoci opustila ve věku 72 let naše milá kolegyně 
Jiřinka Suchá. Do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem nastoupila dne 
15. dubna 1981, kde většinu svého profesního života věnovala personalistice. 
Namísto odchodu do důchodu přijala s nadšením sobě vlastním možnost 
spolupodílet se na vzniku a utváření organizačního a tiskového oddělení v ústecké 
Masarykově nemocnici a Krajské zdravotní, a to celých 12 let až do posledních dnů 
jejího života. Napříč svým profesním i osobním životem byla pro mnohé především 
veselou a laskavou duší, člověkem, který uměl poradit, který kouzlil úsměv na tváři. 
Byla u zrodu firemního časopisu Infolisty a po celou dobu jeho nezbytnou součástí. 
Sdílela s radostí náladu konferenčních aktivit při pořádání odborných akcí. 

S velkým poděkováním za předávání svých zkušeností, za velké srdce, kterým si 
každého získala. Měla ráda lidi a lidé měli rádi ji. Děkuji, že jsem měla tu čest ji 
potkat. 

Ing. Eva Urbanová, vedoucí Organizačního oddělení Krajské zdravotní, a. s.
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Infolisty vycházejí pravidelně od roku 2007
Infolisty jsou tu s námi už třináctým ro-
kem. Předchůdce časopisu, který držíte 
v ruce, vyšel poprvé v lednu 2007. INFO-
SERVIS MN přinášel na několika málo, 
převážně černobílých, stranách důležité 
informace pro zaměstnance Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem. Už v břez-
nu téhož roku ho nahradily Infolisty 
– časopis Masarykovy nemocnice, který 
už vycházel s vlastním ISSN, tedy jedno-
značným identifikátorem periodické pub-
likace. Časopis v této podobě vycházel 
do října 2007, kdy ho nahradily Infolisty 
tehdy transformované Krajské zdravot-
ní, a. s., tedy časopis v podobě, který 
známe dnes.

Od března 2008 se k Infolistům přidala 
i příloha Statim, která se většinou věnu-
je převážně odborným tématům, jež zde 
prezentují především zdravotníci Krajské zdravotní. Od roku 2018 je Statim přílohou každého vydání časopisu Infolisty.

Za dvanáct let prošel časopis postupným vývojem, stejně jako všech pět nemocnic Krajské zdravotní, o kterých v něm dnes 
čtete. Dnes časopis informuje nejen vlastní zdravotnickou obec, ale současně též širokou veřejnost o nových trendech, techno-
logiích a postupech a o nových standardech léčebné a ošetřovatelské péče. Zdravotníci oceňují i možnost získat za publikační 
činnost potřebné kredity, veřejnost v něm každý měsíc najde zajímavé novinky nejen z odštěpných závodů Krajské zdravotní. 
Každý si v něm zkrátka najde to své, což těší i nás, redakci Infolistů. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Kolektiv redakční rady časopisu Infolisty na snímku z roku 2014

Domácí ošetřovatelská péče pomáhá z nemocnice 
propuštěným pacientům se zapojením do běžného života

Nemocnice Chomutov
Dnes už je jen málokdo, kdo neslyšel o pojmu DOMÁCÍ PÉČE. A pokud se přeci jen někdo 
najde, snadno si odvodí od slov DOMÁCÍ = domov, PÉČE = starostlivé pečování. Nutno 
přiznat, že je vlastně pravdě velmi blízko.

Domov, oáza klidu, pohody a bezpečí, mís-
to, kam se všichni rádi uchylujeme po těž-
kém dni, kam se těšíme, kde je nám dobře, 
kde jsme v psychické pohodě.

Tato psychická pohoda, chcete-li psychic-
ké rozpoložení, je nedílnou součástí zdraví 
a procesu uzdravování. Moderní medicína 
a moderní přístup k životu počítá s aspek-
tem fyzickým i psychickým jako s celkem.

V lidském životě se stávají epizody, kdy se 
ať už selháním zdraví či úrazem člověk do-
stává do nemocnice. Zde je o něj pečováno 
moderními metodami až do doby úplného 
uzdravení anebo do takové doby, kdy by 
mohl být propuštěn do domácího ošetřo-
vání k doléčení. A zde nastává ten pravý 
čas pro agenturu DOMÁCÍ PÉČE.

KONKRÉTNÍ PŘÍPAD DOMÁCÍ PÉČE
Představme si tedy pro příklad. Pan X, váš-
nivý sportovec, cyklista, si z letní vyjížďky 
přiváží nejenom příjemné zážitky, ale bo-
hužel se stal účastníkem nehody s auto-
mobilem. Utrpěl frakturu radia pravé horní 
končetiny. Podrobil se operaci. Je pravák. 
Žije sám, blízké příbuzné má až na Mora-
vě. Byl přeložen z chirurgie na rehabilitační 
oddělení, kde úspěšně rehabilituje. Mohl 
by být propuštěn, avšak stále trpí bolest-
mi, není schopen samostatně dodržovat 
léčebný režim, též není schopen sebeob-
sluhy a péče o domácnost.

Sociální pracovnice, která je členem týmu 
naší agentury, na žádost ošetřujícího lé-
kaře z RHB oddělení navštívila pacienta 

osobně. To proto, aby zjistila, zda klient 
bude potřebovat zajistit služby pečovatel-
ské služby (úklid, nákupy, pochůzky, do-
vážku obědů apod.). Po konzultaci s léka-
řem z oddělení bylo uznáno za vhodné též 
zajistit klienta po dobu doléčování odbor-
nou zdravotní péčí. Pro bolesti bude potře-
ba aplikace analgetik, provádět navrhova-
ná RHB cvičení a dohlížet na dodržování 
všech léčebných opatření. Dále edukovat 
pacienta, jak postupně zvládat základní 
úkony (oblékání, osobní hygiena apod.) 
a tím se zapojit do běžného života, stát se 
samostatným.

Sociální pracovnice v tuto chvíli přináší 
kompletní informace o klientovi a jeho ak-
tuálním stavu. Tým sester se z dokumen-
tace dozvídá vše potřebné pro sestavení 
individuálního ošetřovatelského plánu 
pacienta.

Sestry osobně navštěvují pacienta ješ-
tě v době hospitalizace, aby se dohodly 
na všech podrobnostech důležitých pro 
kvalitní poskytování domácí péče při do-
léčování klienta.

CO SI PŘEDSTAVIT POD DŮLEŽITÝMI 
PODROBNOSTMI? 
Tak např. – jak si klient představuje své 
fungování doma? Co zvládá a co ne? Bydlí 
s klientem další osoba, nebo žije sám? Za-
jímá nás přesná adresa vč. patra, telefonní 
kontakty na klienta a jeho blízké, zda zvoní 
zvonky, nebo jestli není v domácnosti či 
v okolí zlý pes. Dále se klientovi dostává in-
formace o intervalech návštěv navržených 

lékařem, max. frekvence návštěv je 3x den-
ně od pondělí do neděle, po dobu celých 
24 hodin. Klienta zajímá, zda si bude péči 
hradit. Kvituje informaci, že domácí péče 
je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Po zjištění všech potřebných informací 
a doplnění údajů ze zdravotní dokumen-
tace (medikace, stupeň schopnosti se-
beobsluhy, rozsah a způsob rehabilitace, 
popř. další ordinace) dochází k uzavře-
ní smlouvy o poskytování domácí péče 
na dobu 14 dnů po hospitalizaci. Pokud 
by i po uplynutí těchto 14 dnů bylo potře-
ba i nadále poskytovat domácí péči, další 
smlouvu agentura sjednává s obvodním 
lékařem. Tímto se pacient stává naším kli-
entem a může být propuštěn do domácího 
ošetření.

STÁLY JSME U ZRODU DOMÁCÍ PÉČE V ČESKÉ 
REPUBLICE
Zkušenosti našich sester vycházejí z 20leté 
praxe v oboru. Jsou zkušené, samostatné, 
schopné se samy rozhodovat v krizových 
situacích. S klienty jednají s empatií a s vy-
soce profesionální přístupem. Jsou tak 
schopné jednat nejen s klienty a jejich ro-
dinami, ale i spolupracovat s lékaři a dal-
šími institucemi. Díky zastoupení sociální 
pracovnice jsou schopny zprostředkovat 
sociální poradenství.

Domácí péče se jeví jako moderní, humán-
ní, racionální a ekonomicky výkonný směr 
přístupu k léčbě a uzdravení všech od na-
rození do 100 let.

Sestry oddělení domácí ošetřovatelské 
péče pod vedením Mgr. Anny-Marie Malé

Nemocnice Chomutov, o. z.

VEŘEJNÁ POCHVALA NA UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE V TEPLICÍCH, PRIMÁŘ MUDr. JIŘÍ MIKŠ
Vyslovuji veřejnou pochvalu na urologické oddělení, vedené primářem MUDr. Jiřím Mikšem.

Jsem dlouholetým pacientem urologického  oddělení,  již  6x  jsem byl  na  náročném  zákroku  biopsie  prostaty,  naposledy  dne 
6. 8. 2019, a musím konstatovat, že všechna vyšetření a zákroky byly provedeny naprosto profesionálně a vysoce odborně.

Moje poděkování a veřejná pochvala patří všem lékařům, sestřičkám i zdravotnickému personálu, kteří pracují na urologickém 
oddělení včetně urologické ambulance. Přes katastrofický nedostatek lékařů a zdravotnických pracovníků na tomto oddělení sou-
časní lékaři, sestřičky a zdravotnický personál vykonávají s vypětím všech sil profesionálně svoji nelehkou práci, která mnohdy 
není ani doceněna.

S úctou a poděkováním 
Vladimír Groh, v. r.
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Knihobudka nabízí tituly nové i dávno zapomenuté
Nemocnice Chomutov

Knihobudka stojí, je to výsledek spoluprá-
ce zaměstnanců naší nemocnice a Městské 
knihovny v čele s Mgr. Andreou Löblovou.

Městská knihovna a zaměstnanci naší 
nemocnice do ní nosí knížky nejen pro 
naše pacienty, ale také pro jejich dopro-
vod a děti. A tak mne napadá, když vezmu 
do ruky titul jako je Neználek na cestách, 
že jsem ho měl jako malé dítě. Je zde však 
spousta titulů pro všechny generace. Nád-
herné publikace od vážné literatury přes 
naučné tituly až k pohádkám. Jsem si jistý, 
že si vybere úplně každý.

Knihobudka je pro nás nová, a tak vysvětlu-
jeme našim pacientům a návštěvám, v ja-
kém režimu a jak funguje. Klidně si vypůjč, 
klidně si vezmi, a pokud máš knihu, kterou 
již nechceš, doplň. Takže pokud se někdo 

začte do knihy, nebo se mu prostě jen líbí 
a chtěl by si ji přečíst, může si ji s klidným 
svědomím vzít na oddělení nebo i domů.

Všichni jsme si řekli, že každý přinese ně-
jaký titul, který již máme načtený. Zcela 
jistě někomu připomene dětství, mládí 
a poslouží dobré věci. Vzniká tak burza. 
Doporučují se tituly již dávno zapomenuté, 
ale i novější.

A tak uvidíme, jak si naši klienti a jejich 
blízcí na knihobudku zvyknou, jaké jim 
přinese zkrácení času během čekání a jak 
bude fungovat.

Jan Bukovický
koordinátor práce dobrovolníků

Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o. z.

100. výročí narození primáře MUDr. Jiřího Tomáše
Nemocnice Most

V minulých dnech jsme si připomněli 
100. výročí od narození primáře MUDr. Ji-
řího Tomáše, který do nemocnice v Mostě 
nastoupil po promoci v červnu 1948 a již 
počátkem 60. let byl jmenován přednostou 
místního gynekologicko-porodnického 
oddělení a okresním odborníkem v péči 
o ženy. V těchto funkcích jmenovaný setr-
val až do prosince 1986. 

Po předání primariátu v roce 1987 dále 
pracoval v pozici staničního lékaře na po-
operačním gynekologickém oddělení. Již 
v říjnu 1987 byl jmenován krajským od-
borníkem pro ženské lékařství, přičemž 
tuto funkci zodpovědně vykonával něko-
lik let až do svého odchodu do důchodu 
v roce 1991, vynuceného jeho zdravotním 
stavem. 

Z titulu přednosty se MUDr. Tomáš osobně 
zasloužil o progresivní rozvoj a fungování 
svěřeného lůžkového oddělení, a to včetně 
rozsáhlé sítě gynekologických ambulancí 
v celém okrese včetně důsledné prenatální 
péče. Spolupodílel se na zavedení nových 
operačních technik, na provádění onko-
logických operačních výkonů, vzácností 
nebyly panhysterectomie dle Wertheima 
i Meigse.

Po otevření nové mostecké nemocnice se 
rozhodující měrou zasadil o zřízení a fun-
gování specializované péče o ženy v celé 

spádové oblasti (tedy i z Lounska a Cho-
mutovska), a to vč. důsledné onkologické 
prevence provázané na činnost založené 
onkocytologické laboratoře, provádění 
funkčních cytologií v těhotenství, zajistil 
specializovanou péči o rizikově těhotné 
ženy v celém jihozápadním regionu Se-
veročeského kraje a v součinnosti s mos-
teckým pediatrickým oddělením inicioval 
zavedení systému péče o novorozence, 
tzv. roaming-in, který byl v dané době re-
publikovým unikátem. 

Aktivně se účastnil zřízení Perinatolo-
gického centra v Mostě, jakožto vysoce 

specializovaného pracoviště, které v rámci 
tehdejší ČSSR dosahovalo velmi dobrých 
medicínských výsledků v péči o nedono-
šence, a to i ty extrémně nezralé, čímž bylo 
zásadně přispěno ke snižování perinatální 
morbidity a mortality v celé republice.

Po desetiletí byl doktor Tomáš učitelem 
a školitelem několika generací lékařů, kteří 
prošli ženským oddělením, za což mu patří 
obrovský dík, ale také se podílel na kva-
litní výuce studentek Střední zdravotnic-
ké školy v Mostě, a to nejen porodních 
asistentek. 

V průběhu své 43leté profesní dráhy se 
MUDr. Tomáš stal všeobecně uznávaným 
a respektovaným lékařem a odborníkem, 
který byl oblíbený nejen u svých kolegů, 
porodních asistentek a ostatních zaměst-
nanců oddělení a nemocnice, a to pro své 
medicínské i lidské cítění, ale byl také vel-
mi oblíben u pacientek regionu, a to nejen 
pro své odborné kvality, ale i svůj humánní 
přístup k nim.

S poděkováním za jeho obětavou, pilnou 
a vysoce odbornou práci a jeho trvalý od-
kaz nám všem jeho následovníkům v hlu-
boké úctě 

MUDr. Zdeněk Vojtěch, zástupce primáře 
Gynekologicko-porodnického oddělení 

Nemocnice Most, o. z.

Knihobudka v Nemocnici Chomutov

Primář MUDr. Jiří Tomáš

Hráči FK Teplice se zapojili do dárcovství krve
Nemocnice Teplice

Teplický fotbalový klub odstartoval nový projekt, v rámci kterého se bude snažit aktivním 
zapojením svých zaměstnanců, hráčů, partnerů a pevně věří, že také fanoušků a široké 
veřejnosti, podpořit dárcovství krve v ústeckém regionu. 

Mimo jiné všichni dárci, kteří darují v září 
v teplické nemocnici krev, se mohou tě-
šit na dvě vstupenky na říjnový domácí 
zápas s AC Sparta Praha. Jako první pod-
pořili tento projekt v teplické nemocnici 
hráči teplického A týmu. Vedle nich svojí 
účastí podpořili akci i hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček, který je dlouhole-
tým dobrovolným dárcem krve, náměstek 
teplického primátora Bc. Jiří Štábl, ředi-
tel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš 
Hrubý a primář Transfuzního oddělení 

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
MUDr. Jiří Masopust.

Darovat krev vyrazili členové A týmu Tomáš 
Vondrášek, Petr Mareš, Martin Jindráček, 
Jan Shejbal, Dominik Šup a Petr Kodeš. 
Vedle toho si zbývající hráči A týmu ná-
sledně za doprovodu primářky neurolo-
gického oddělení MUDr. Marty Vachové 
a také předsedy teplické ROSKY Vladimíra 
Frühaufa, prohlédli teplické MS centrum 
pomáhající lidem s roztroušenou skleró-
zou. Na závěr návštěvy udělali hráči radost 
i drobnými klubovými suvenýry pacientům 
zdejší dětské neurologie.

redakce InfolistůFotbalisté darovali krev v teplické nemocnici

Benefi ční golfový turnaj KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ OPEN přinesl 
ve prospěch chomutovské nemocnice 46 tisíc korun

Nemocnice Chomutov

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala v sobotu 10. srpna 2019 druhý ročník benefičního 
golfového turnaje. Letošní výtěžek putuje ve prospěch Gynekologicko-porodnického od-
dělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. Do golfového areálu v Bitoze-
vsi si přijeli zahrát nejen zaměstnanci a partneři společnosti Krajská zdravotní, a. s., ale 
jak název napovídá, akce byla otevřena i ostatním golfistům, kteří společně svou účastí 
podpořili chomutovskou nemocnici částkou 46 tisíc Kč. 

Garantem letošního benefičního turnaje 
byl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář gy-
nekologicko-porodnického oddělení a zá-
stupce ředitelky zdravotní péče chomutov-
ské nemocnice. 

„Získané finanční prostředky využijeme 
na vybavení denní místnosti. Díky účast-
níkům golfového turnaje, sponzorům 
a organizátorům turnaje se zlepší komfort 
na lůžkové stanici našeho oddělení, což 
ocení především hospitalizované pacient-
ky a jejich blízcí,“ poděkoval MUDr. Michal 
Zeman, Ph.D.

„Letos se nám podařilo úspěšně navá-
zat na loňský turnaj golfové řady benefi-
cí ve prospěch zdravotnických pracovišť 
Krajské zdravotní,“ řekla organizátorka 
Ing. Eva Urbanová, vedoucí Organizačního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s.

Mám radost, že se opět sešli nadšení pří-
znivci golfu nejen za účelem zahrát si, ale 
hlavně s cílem podpořit další z nemocnic 
Krajské zdravotní. Věřím, že se podaří za-
chovat tradici i v příštím roce. Všem účast-
níkům včetně sponzorů patří velké podě-
kování,“ dodala Ing. Eva Urbanová.

Věcné ceny obdrželo prvních šest hráčů 
v každé kategorii a vítězové vložených sou-
těží Longest drive muži a ženy a Nearest to 
pin. 

„Turnaj umožnil účastníkům poznat lékaře 
v civilním životě bez bílého pláště. Vzhle-
dem k tomu, že organizátorem bylo zdra-
votnické zařízení, tak kromě běžných cen 
si výherci odnesli i vouchery na nadstan-
dardní pokoje v nemocnici a na preventiv-
ní vyšetření srdce formou EKG nebo formou 
preventivního echokardiografického vyšet-
ření,“ doplnil MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

redakce Infolistů

Získané fi nanční prostředky gynekologicko-porodnické oddělení využije na vybavení denní místnosti Garantem turnaje byl MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
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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
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Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání

3. 10. 2019 7. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín
10. 10. 2019 Jerieho kardio den UJEP kampus – červená aula, Ústí nad Labem
11. 10. 2019 30. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

31. 10. – 2. 11. 2019 XV. kongres České společnosti chirurgie ruky UJEP kampus, Ústí nad Labem

Přihlášky na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s., www.kzcr.eu/konference

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání
23. 9., 24. 9., 30. 9., 
1. 10., 7. 10., 8. 10., 

14. 10., 15. 10., 
17. 10. 2019

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V

7. 10. 2019 Základy arytmologie snadno, rychle a bezpečně Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. II
9. 10., 10. 10. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
24. 9., 15. 10. 2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. III, č. IV

9. 10. 2019 Obrana proti agresivnímu pacientovi Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. I

9. 10. 2019 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba 
závislostí

Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. IV

25. 9., 2. 10., 
16. 10. 2019 

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V

10. 10. 2019 Radiační ochrana Vzdělávací institut KZ, a. s. – studovna
15. 10. 2019 Základy první pomoci pro nezdravotníky Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. I

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.

Pozvánka na

JERIEHo kaRDIo DEn
který se koná 10. října 2019
v přednáškové aule Kampusu UJEP v Ústí nad Labem
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s.
Ing. Jiřího Nováka

A KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
– MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z. http://www.kzcr.eu/konference/denkardiocentra2019

XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky
IV. Kongres České společnosti terapie ruky

31. října – 2. listopadu 2019
Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

http://www.kzcr.eu/konference/chirurgieruky2019

   POZVÁNKA

Ústí nad Labem

XXX. ústecký oftalmologický den

tÉma: „novinky v oftalmologii“
ODBORNÝ GARANT: MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 

Oční 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.

11. října 2019, ústí nad labemříjnaříjna 2019,  2019,  2019, října 2019, říjnaříjnaříjna 2019,  2019,  2019, října 2019, října
krajský úřad ústeckÉho kraje http://www.kzcr.eu/konference/ocni2019
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Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského 
prezenčního studia v oborech 

LÉKAŘ, FARMACEUT

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského 
prezenčního studia nebo vyššího odborného 

prezenčního studia v oboru 
RADIOLOGICKÝ ASISTENT

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského 
prezenčního studia nebo vyššího odborného 

prezenčního studia v oborech 
VŠEOBECNÁ SESTRA, FYZIOTERAPEUT, 

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního 
studia v oboru

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)

studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního 
studia v oboru

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)

7 000
 Kč/měsíc

7 000
 Kč/měsíc

5 000
 Kč/měsíc

4 000
 Kč/měsíc

2 000
 Kč/měsíc

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2019–2020

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se 
studiem. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena 
nejpozději do 21. 10. 2019 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, 
Úsek řízení lidských zdrojů, 401 13 Ústí nad Labem 
(obálku označte „Stipendium“).
Bližší informace lze získat v pracovních dnech 
pondělí–středa u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121, mobil: 731 618 217, nebo e-mail: 
helena.klatovska@kzcr.eu
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy 
naleznete na stránkách: 
www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

PODPOROVÁNI MOHOU BÝT:

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. Infolisty 
jsou Vaším časopisem! Kontakt: Martin Klimeš, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu


