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nelékařského zdravotnického pracovní-
ka do oboru specializačního vzdělávání 
až do atestace. 

Od roku 2012 se Vzdělávací institut ak-
tivně zapojuje do dotačního programu 
Ministerstva zdravotnictví ČR – Rezi-
denční místa. K 1. 9. 2020 je zapojeno 
50 lékařů v programu č. 1 (vzdělávání 
v kmenové přípravě) a 16 lékařů v pro-
gramu č. 2 (vzdělávání v celém vzdělá-
vacím programu). Do rezidenčních míst 
jsou zapojovány i nelékařské profese, 
kterých bylo letos zařazeno celkem 18.

V červenci 2017 vstoupila v platnost 
novela zákona č. 95/2004 Sb., o pod-
mínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobi-
losti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (zá-
kon č. 67/2017 Sb.). Proto bylo nutné 
vzhledem k legislativním změnám podat 
nové žádosti o akreditaci všech praco-
višť Krajské zdravotní, a. s. Díky získa-
ným akreditacím je umožněna příprava 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ke 
splnění základního kmene či atestace. 
K 1. 9. 2020 bylo akreditováno 14 zá-
kladních kmenů a zatím 6 specializací. 
Dalších 32 oborů pro 72 pracovišť celé 
Krajské zdravotní, a. s. 

U nelékařských zdravotnických pracov-
níků k 1. 9. 2017 vstoupila v platnost 
novela zákona č. 96/2004 Sb., zákona 
o nelékařských zdravotnických povolá-
ních (zákon č. 201/2017 Sb.). Kromě 
mnohých změn přinesla změny v zařazo-
vání do specializačního vzdělávání a za-
počítávání jeho části novelizací Nařízení 

vlády č. 31/2010 Sb. tím, že vymezila 
nové vzdělávací programy. Tyto progra-
my jsou postupně nově akreditovány. 

Vzdělávací institut zajišťuje povinné 
stáže a praxe studentů všech zdra-
votnických oborů, dále povinné stáže 
lékařů a nelékařských zdravotnických 
pracovníků. Stejně jako v předchozích 
letech, i v roce 2020 probíhá v rámci KZ 
praktická část výuky studentů 6. roční-
ku LF UK Plzeň. Od roku 2019 se do této 
vzdělávací činnosti zapojily i nemocni-
ce Krajské zdravotní, a. s. V roce 2020 
absolvuje předstátnicovou praxi cca 50 
studentů každý akademický rok. 

V roce 2020 se podařil naplnit význam-
ný strategický cíl Krajské zdravotní, a. s., 
tím, že dne 9. 7. 2020 byla KZ přidána 
Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR do seznamu výzkumných or-
ganizací. K naplnění tohoto cíle přispěla 
velkým dílem zvýšená publikační aktivi-
ta systematicky podporovaná vedením 
Krajské zdravotní a pravidelným ročním 
hodnocením, vyhlašováním nejlepších 
prací a výzkumných počinů, navazová-
ním spolupráce na poli vědy a vzdělává-
ní s významnými vědeckými a vzděláva-
cími institucemi ČR. 

Hlavním a velmi důležitým cílem institu-
tu je udržet akreditované pracoviště pro 
lékařské a nelékařské profese. Zajistit 
co nejvíce finančních prostředků z do-
tačních titulů pro vzdělávání zdravotní-
ků a podílet se na profesním a osobním 
růstu pracovníků Krajské zdravotní, a. s. 

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová 

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Kontinuální vzdělávání ve zdravotnictví v Ústeckém regionu má dlouholetou tradici. 
Vzdělávací institut plnil již funkci regionálního vzdělávacího zařízení v 60. letech 
minulého století a při plánované přestavbě nemocnice se již počítalo s novým vý-
ukovým centrem.

Nové Vzdělávací centrum svým technic-
kým vybavením a vzdělávacími progra-
my zaujalo přední místo mezi regiony. 
Svým vybavením i nabídkou vzděláva-
cích akcí udržuje vysoký standard a po-
skytuje nejen zaměstnancům Krajské 
zdravotní, a. s. (KZ), ale všem zdravot-
nickým pracovníkům regionu, kvalitní 
výuku, jak teoretickou, tak i praktickou. 
Technické vybavení se stále i přes vyso-
ké finanční náklady obnovuje tak, aby 
vyhovovalo současným požadovaným 
standardům. 

Vzdělávací institut, který spadá pod 
úsek řízení lidských zdrojů, zajišťuje 
specializační a celoživotní vzdělávání lé-
kařů i nelékařských zdravotnických pra-
covníků v celém regionu. Probíhají zde 
cyklická školení hygieny rukou ve zdra-
votnictví, kurzy resuscitací pro veškerý 
personál. Pro zájemce z celého regionu 
otvíráme každý rok akreditovaný kvali-
fikační kurz MZČR, jako je sanitář, řidič 
dopravy nemocných a raněných. Dále 
certifikovaný kurz mentor klinické pra-
xe ošetřovatelství a porodní asistence, 
dále hodnocení rizik, prevence a léčba 
dekubitů, odborný kurz sedace, obrana 
proti agresivnímu pacientovi, periferní 
žilní vstupy, centrální žilní vstupy a na-
bídku rozšiřujeme na základě potřeb 
a požadavků zdravotnického personálu. 
V přípravě k akreditačnímu řízení máme 

certifikovaný kurz péče o epidurální ka-
tetr a aplikace léčiva a dále kompresivní 
terapie. Touto činností a snahou je za-
bezpečit všem nelékařským pracovní-
kům KZ co nejlepší podmínky k plnění 
povinnosti celoživotního vzdělávání. 
Prostory institutu jsou otevřené i pro ex-
terní zájemce a probíhají zde prezentace 
firem, výuka studijních programů Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP), výuka 
mediků 6. ročníku Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy (LF UK) Plzeň a konferen-
ce, semináře spřátelených organizací. 

Vzdělávání, výchova a podpora vědy 
a výzkumu je realizována prostřednic-
tvím Vzdělávacího institutu Krajské zdra-
votní, a. s., který se dělí na 4 střediska. 
V letošním roce nově zřízené Středisko 
pro vzdělávání a přípravu cizinců, kde 
je zajištěna veškerá agenda spojená 
s přijetím cizince do pracovního poměru 
a následná pomoc a podpora k získání 
kvalifikace. Druhým střediskem je Stře-
disko lékařské knihovny, dále Středis-
ko multimediální podpory a Středisko 
konferenční a marketingové podpory. 
V rámci institutu se primárně zaměřuje-
me na vzdělávání lékařských a nelékař-
ských profesí, přičemž hlavním cílem je 
zajistit zázemí pro postgraduální vzdělá-
vání lékařů a nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků. Od zařazení lékaře či 

VIZE
• Usilujeme o vznik moderního 

vzdělávacího centra, otevře-
ného všem zdravotnickým 
pracovníkům v regionu, které 
bude poskytovat odborné 
vzdělávání na nejvyšší úrovni

• Chceme se stát preferovanou 
volbou pro zaměstnance 
i klienty a naše nabídka ce-
loživotního vzdělávání bude 
po všech stránkách nejlepší

• Chceme maximálně podporo-
vat a motivovat profesionální 
růst zaměstnanců a vysoce 
motivované profesionály si 
také udržet

STRATEGIE
• Moderní vzdělávací centrum
• Nadregionální působnost 
• Dominantní postavení 

v Ústeckém kraji
• Zaměření na kvalitu 

a odbornost 
• Zaměření na spokojenost 

klienta
• Posílení finančního zdraví 

centra
• Zajišťování profesionality 

lektorů a školitelů
• Zajišťování monitorování 

a vyhodnocování vzdělávání

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů KZ
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STŘEDISKO LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY
Středisko lékařské knihovny je odborně 
zaměřená knihovna se specializovaným 
fondem. Tato knihovna se dá považo-
vat za největší zdroj poskytující lékař-
ské a zdravotnické informace v celém 
Ústeckém kraji. Primární zaměření je 
napomáhat všemi způsoby výzkumné 
a vzdělávací činnosti organizace a svou 
činností zásadním způsobem přispívat 
k jejímu dobrému jménu. Zaměstnanci 
knihovny se snaží svým uživatelům za-
jistit informační podporu rozvoje vědy 
a vzdělávání v oblasti medicíny a pří-
buzných oborů. Centrála sídlí v Masary-
kově nemocnici Ústí nad Labem a další 

pobočky najdeme v nemocnicích Kraj-
ské zdravotní, a. s., v Děčíně a Mostu. 
Lékařská knihovna poskytuje služby 
všem zaměstnancům Krajské zdravotní, 
a. s., bezplatně a podporuje tím jejich 
zákonné či individuální celoživotní vzdě-
lávání. Mezi poskytované služby patří 
služby výpůjční (meziknihovní, meziná-
rodní meziknihovní), cirkulační, repro-
grafické, internetové a propagační. Dále 
nabízí i možnost vytvoření odborných 
rešerší z českých, ale i cizojazyčných 
zdrojů. Tyto služby jsou také dostupné 
i pro studenty a pro externí uživatele. 
Pro externí uživatele je stanoven roční 

poplatek a poplatky za nadstandardní 
služby (rešerše, vyhledávání článků, aj.) 
dle ceníku.

V knižním fondu se nachází přes 95 ti-
síc knižních titulů a přes 90 titulů od-
borných časopisů. Spolupracujeme 
s mnoha subjekty v rámci ČR. Co se týká 
databází a informačních zdrojů, tak po-
užíváme převážně knihovnický systém 
MEDVIK, dále databáze Medline with 
Fulltext, Springer Link, DynaMed, Biblio-
Medica a PubMed. 

Ing. Andrea Černá
Středisko lékařské knihovny

VZNIK A VÝVOJ MULTIMEDIÁLNÍHO STŘEDISKA
Snaha o nástup moderních technologií ve zdravotnickém zařízení, podpora lékařů 
a dalšího zdravotnického i nezdravotnického personálu v jejich činnosti, podpora 
odborných vědeckých prací a projektů, příprava prezentací a posterů pro odborné 
lékařské konference. To byl cíl nově vznikajícího oddělení – nástupce VIKS (odděle-
ní vědecko-informačních a knihovnických služeb) – při dokončení výstavby nového 
Výukového střediska v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v roce 2000. 

Od roku 2002 vznikla potřeba a snaha 
více se ve Výukovém středisku věnovat 
inovačním multimediálním technolo-
giím pod hlavičkou tehdejšího Centra 
informačních systémů (CIS). Od této 
doby se začínají ve větší míře využívat 
interaktivní videopřenosy z operačních 
sálů do přednáškového sálu. 

V dalším období – přibližně od roku 
2004 se k těmto aktivitám přidaly 
i tiskové služby a vzniklo oddělení Re-
prografie a na základě toho se rozšířil 
počet pracovníků oddělení ze dvou na 
tři. S tím také souvisela podpora grafic-
kých prací, pomoc při výrobě prezentací 
a dokumentů s hlavičkou a jednotným 

stylem Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem.

Zajímavostí je, že v té době vznikl 1. tiš-
těný telefonní seznam nemocnice. Není 
bez zajímavosti, že se v té době začalo 
více dbát i na správné užití loga a použí-
vání řízených dokumentů. Rozvojem re-
prografických a multimediálních služeb, 
a tím pádem i větším zájmem o zmíně-
né služby, byl multimediální tým v roce 
2008 rozšířen na 4 pracovníky.

Poptávkou po dalších službách, které 
byl multimediální tým schopen nabíd-
nout a které Masarykova nemocnice 
– následně i Krajská zdravotní, a. s., 
potřebovala zajistit, vzniklo v roce 2011 
Oddělení multimediálních služeb. 

Toto oddělení zajišťovalo nejen služby 
v oblasti hromadného tisku zdravotnic-
kých formulářů a kopírování potřebné 
dokumentace, ale zajišťovalo i přípra-
vu a výrobu odborných prezentací pro 
lékaře i nelékařský personál, přípravu 
a výrobu pozvánek a programů pro akce 
konané v prostorech odštěpných závodů 
KZ i mimo ně a připravovalo také tech-
nické zajištění interních či externích akcí 
pořádaných odděleními a managemen-
tem KZ.

Na základě větší spolupráce s původně 
Tiskovým a organizačním oddělením 
(dnes Organizační oddělení a Středisko 
komunikace) a oddělením Centra infor-
mačních technologií, vzniklo v roce 2013 
komplexní Multimediální středisko.

V současné době je Středisko multime-
diální podpory součástí Vzdělávacího in-
stitutu Krajské zdravotní, a. s., a ve svém 
týmu má celkem 4 pracovníky, kteří jsou 
připraveni i nadále pomáhat v oblasti 
tiskové, grafické i jinak multimediální, 
všem oddělením Krajské zdravotní, a. s. 

Středisko multimediální podpory, jako 
součást Vzdělávacího institutu Krajské 
zdravotní, a. s., dnes, mimo běžných 
reprografických služeb, připraví průměr-
ně přes 75 odborných posterů ročně. 
Některé z nich již na odborných kon-
gresech dostaly i ocenění nejen v ob-
lasti odborné, ale i grafické. Technicky 

zajištuje a ve spolupráci se Střediskem 
konferenční a marketingové podpory 
i připravuje kongresy, sympozia, semi-
náře a workshopy pořádané KZ, včetně 
tiskovin a propagace. K převážné vět-
šině akcí připravuje i grafickou úpravu 
a tisk pozvánek, programů a certifikátů, 
popřípadě sborníků abstrakt.

Zajišťuje také běžný provoz výuky 
v 7 učebnách Vzdělávacího institutu 
Krajské zdravotní, a. s. Připravuje, na-
táčí a zpracovává videomateriál z ope-
rací a připravuje z něj edukační ma-
teriál, který dnes umí zpracovat ve 4K 
či ve 3D FullHD kvalitě. Stejně tak toto 

středisko realizuje ve stejných kvalitách 
i interaktivní přímé přenosy z operač-
ních sálů do Vzdělávacího institutu KZ, 
případně ve spolupráci se sdružením  
CESNET, z.s.p.o., i do jiných míst ve 
světě. 

Takto komplexní forma podpory lékař-
ského vzdělávání a multimediální pod-
pora v oblasti vědy a výzkumu je mezi 
nemocnicemi v České republice ojedině-
lá a dle ohlasu odborné veřejnosti i vy-
soce ceněna.

Michal Vodák
Středisko multimediální podpory

RADA VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Rada Vzdělávacího institutu Krajské 
zdravotní, a. s., byla zřízena jako porad-
ní orgán generálního ředitele. Je plat-
formou pro koordinaci a rozvoj aktivit 
v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, 
přináší náměty pro činnost v této oblasti 
a mimo jiné také přispívá k lepší komu-
nikaci všech zainteresovaných stran. 

Rada řeší například otázky spojené 
s činností a rozvojem Vzdělávacího in-
stitutu, problematikou akreditací vzdě-
lávacích programů v rámci KZ nebo koor-
dinací a podporou vědecko-výzkumných 
a vzdělávacích aktivit. Pozornost věnuje 
také problematice klinických studií, spo-
lupráci s dalším vzdělávacími institu-
cemi a zdravotnickými zařízeními. Dále 
organizace odborných praxí a stáží ko-
naných v rámci KZ. Aktivity rady, její vý-
stupy a doporučení přispívají k rozšíření 

možností pro odborné profesní vzdělá-
vání zaměstnanců Krajské zdravotní a. s. 

Kvalita zdravotní péče stojí na odbor-
nosti a profesionalitě zaměstnanců Kraj-
ské zdravotní, a. s. Vzdělávací institut 
proto usiluje o nejlepší podmínky pro 
odborný profesní rozvoj lékařů, sester 
i dalších zaměstnanců společnosti. Cí-
lem je nabízet v oblasti vzdělávání co 
nejkvalitnější servis.

Předsedou rady je prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., který je zároveň předse-
dou Vědecké rady KZ, vědeckým sekre-
tářem a zástupcem ředitele zdravotní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. (MNUL), a přednostou Neu-
rochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL.

redakce Infolistů

STIPENDIUM
CO JE TO STIPENDIUM A DRUHY STIPENDIÍ
Stipendium je peněžitá podpora pro stu-
denty a vědce. Máme několik druhů sti-
pendií. Například prospěchové stipendi-
um, které se vyplácí za vynikající studijní 

výsledky, ubytovací stipendium, které se 
vyplácí studentům, kteří bydlí daleko od 
místa studia a další. Většina stipendií je 
vyplácena vysokými školami, ale existují 

také neziskové organizace poskytující 
stipendia za účelem podpory studentů 
v dané oblasti vzdělávání. Mezi ně patří 
i Nadační fond Krajské zdravotní, a. s.

STIPENDIJNÍ PROGRAM NADAČNÍHO FONDU KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Stipendium se týká studentů lékař-
ských a zdravotnických fakult, vyšších 
odborných a středních zdravotnických 
škol. Tento příspěvek je určen na ná-
hradu nákladů spojených s tímto ob-
tížným studiem. Výše příspěvku se liší 
podle typu studia a podmínkou pro 
získání stipendia je závazek na odpra-
cování určité doby v některé z nemocnic 

Krajské zdravotní, a. s.  Úkolem tohoto 
programu je podpora zvyšování odbor-
né úrovně a kvality zdravotnické péče 
v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., 
aktivitami přispívajícími k růstu, prohlu-
bování a zvyšování kvalifikace zdravot-
nického personálu. Tento program má 
hlavní záměr v získání zájmu studentů 
lékařských fakult, kteří by po úspěšném 

ukončení studia měli zájem pracovat 
v jedné z nemocnic KZ podle jejich vý-
běru. Vytvořením tohoto programu mají 
studenti, kteří se rozhodnou po studiu 
pracovat v jedné z nemocnic KZ a po spl-
nění všech formalit, možnost získat sti-
pendium, které je jim vypláceno každý 
měsíc až do konce jejich studia. 

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová 

Středisko multimediální podpory realizuje i přímé přenosy z operačních sálů do 
vzdělávacího institutu, případně i do jiných míst ve světě

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
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NADAČNÍ FOND KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A. S., VYPLATÍ STUDENTŮM 
ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ V AKADEMICKÉM/ŠKOLNÍM ROCE 
2020 – 2021 VÍCE NEŽ 8 MILIONŮ KČ
Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. (NF KZ), projednalo představenstvo společnosti dne 
28. 8. 2020. Členové představenstva souhlasili s podporou Stipendijního programu NF KZ pro akademický/školní 
rok 2020 – 2021 dle předložených propozic, rozšiřující tento stipendijní program o nově podporované studijní 
programy (obory) a intenzivnější motivaci studentů. 

„Úspěšný projekt již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se 
studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle 
smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní. V minulých letech mohli studenti získat 
měsíčně až 7 tisíc Kč, pro letošní rok schválilo představenstvo maximální výši stipendia 10 tisíc Kč,“ uvedl předse-
da představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Účelem stipendijního programu je podpora budoucích zdravotníků při jejich studiu a současně motivace k tomu, 
aby po dokončení studia pracovali v oboru, který vystudovali,“ vysvětlil Jiří Vondra, předseda Správní rady NF KZ.

Navýšení měsíční částky určené pro stipendium v akademickém a školním roce 2020 – 2021 se týká všech studen-
tů zařazených do Stipendijního programu NF KZ, tzn. i těch, kteří s jeho finanční podporou již studují.

STIPENDIUM ZE STIPENDIJNÍHO PROGRAMU NF KZ BUDOU MOCI ZÍSKAT:
studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař, zubní lékař, farmaceut 

- maximální výše stipendia činí 10 000 Kč měsíčně (v minulém období 7 000 Kč měsíčně)

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia  
v oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, zdravotnický laborant,  
radiologický asistent, fyzioterapeut, ergoterapeut

- maximální výše stipendia činí 10 000 Kč měsíčně (v minulém období 5 000 Kč měsíčně, radiologický asistent  
7 000 Kč měsíčně)

studenti 4. a vyššího ročníku VŠ prezenčního studia nebo studenti 1. a vyššího magisterského navazujícího pre-
zenčního studia v oborech psycholog a logoped (s předpokladem následného získání specializované způsobilosti 
ve zdravotnictví)

- maximální výše stipendia činí 10 000 Kč měsíčně (jedná se o nově zařazené obory)

studenti 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra

- maximální výše stipendia činí 5 000 Kč měsíčně (v minulém období 2 000 Kč měsíčně pro studenty 3. ročníku,  
4 000 Kč měsíčně pro studenty  
4. ročníku)

studenti 6. ročníku vysokoškol-
ského prezenčního studia v oboru 
lékař, kteří deklarují zájem pů-
sobit v konkrétních odštěpných 
závodech Krajské zdravotní, a. s., 
v definovaných oborech s dlouho-
dobým nedostatkem lékařů

- stipendium ve výši 50 % roč-
ní částky stipendia za 4. ročník 
(tzn. 50 000 Kč) + 75 % roční 
částky stipendia za 5. ročník (tzn. 
75 000 Kč) + stipendium ve výši 
10 000 Kč/měsíc v akademickém 
roce 2020/2021, tedy celkem 
225 000 Kč (v minulém období cel-
kem 157 500 Kč).

Přehled oddělení a klinik, u kterých je možnost uplatnění zvláštní nabídky pro studenty 6. ročníku lé-
kařských fakult (stipendium ve výši až 225 000 kč) pro akademický rok 2020 - 2021, pokud se příjemce 
stipendia zaváže na jednom z níže uvedených pracovištích Krajské zdravotní, a. s., po úspěšném dokon-
čení studia pracovat:
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Děčín, o. z.:

neurologické oddělení, aneste-
ziologicko-resuscitační oddělení, 
otorinolaryngologické oddělení, 
rehabilitační oddělení, radiodia-
gnostické oddělení, interní oddě-
lení, chirurgické oddělení, dětské 
a dorostové oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Masary-
kova nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z.: 

plicní oddělení, onkologické od-
dělení, klinika urologie a robo-
tické chirurgie, patologické od-
dělení, neurologické oddělení, 
kardiologická klinika, nefrologicko-
-dialyzační oddělení, psychiatrické 
oddělení, klinika úrazové chirurgie, 
klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, 
chirurgické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.:

radiodiagnostické oddělení, ortopedické oddělení, chirurgické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, neu-
rologické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.:

chirurgické oddělení, neurologické oddělení, psychiatrické oddělení, dětské a dorostové oddělení, plicní oddělení, 
anesteziologicko-resuscitační oddělení, radiodiagnostické oddělení, interní oddělení, otorinolaryngologické od-
dělení, gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.:

onkologické oddělení, interní oddělení, ortopedické oddělení, hematologicko-transfuzní oddělení, oddělení nuk-
leární medicíny, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, radiodiagnostické oddělení, 
neurologické oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení

Konečný termín pro podávání žádostí je stanoven do 2. 11. 2020. 

PŘEHLED O POČTU STUDENTŮ ZAŘAZENÝCH DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU NF KZ OD ROKU 2014
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
2019/2020    72   32   104

V letošním roce očekává Krajská zdravotní, a. s., celkem 51 nových nástupů do pracovního poměru ze stipendijní-
ho programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., a to 23 lékařů, 6 všeobecných sester, 13 praktických sester, 
2 porodní asistentky, 2 radiologické asistenty a 5 fyzioterapeutů.

KZ je klíčovým partnerem při odborné praxi studentů Fakulty zdravotnických studií

Studenti zdravotnických oborů pomáhájí v našich nemocnicích i v době pandemie
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SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU A ZDRAVOTNÍMI ŠKOLAMI
UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Fakulta zdravotnických studií Univerzi-
ty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS 
UJEP) realizuje studium bakalářských, 
profesně zaměřených studijních progra-
mů: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní 
asistence a Všeobecné ošetřovatelství. 
Po jejich úspěšném ukončení získávají 
absolventi odbornou způsobilost k vý-
konu povolání Ergoterapeut, Fyziotera-
peut, Porodní asistentka a Všeobecná 
sestra. V akademickém roce 2019/2020 
zahájila FZS UJEP studium v navazují-
cím magisterském studijním programu 
Organizace a rozvoj zdravotnických za-
řízení, který je určen absolventům baka-
lářských, profesně zaměřených zdravot-
nických studijních programů. 

V červnu tohoto roku rozhodl Národní 
akreditační úřad pro vysoké školství 
(NAÚ) o udělení akreditace studijních 
programů Pediatrické ošetřovatelství 
a Zdravotnické záchranářství. Výuku 
v uvedených studijních programech 
zahájí studenti od akademického roku 
2020/2021. V současné době projedná-
vá NAÚ žádost FZS UJEP o udělení akre-
ditace studijního programu Radiologic-
ká asistence.

V rámci institucionální akreditace UJEP 
získala FZS UJEP oprávnění uskutečňo-
vat magisterský studijní program Učitel-
ství odborných předmětů pro zdravot-
nické školy. KZ je klíčovým partnerem 
při realizaci teoretické výuky i odborné 
praxe studentů FZS UJEP. Studenti všech 
studijních programů absolvují praxi na 
klinikách, společných pracovištích FZS 
UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem a odděleních KZ.

Na vyučovacím procesu se podílí před-
nostové klinik, více než 60 lékařů a 120 
mentorek. Nejvýznamněji se na vyučo-
vacím procesu podílejí lékaři Dětské 
kliniky (přednosta kliniky MUDr. Jaroslav 
Škvor, CSc. a 3 lékaři), Gynekologicko- 
porodnické kliniky (přednosta kliniky 
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., garant 
studijního programu Porodní asistence 
a 4 lékaři) a Neurochirurgické kliniky 
(přednosta kliniky prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc. a 8 lékařů).

Přednostové klinik se také podílejí na 
garanci připravovaných studijních pro-
gramů. Garantem magisterského stu-
dijního programu Učitelství odborných 
předmětů pro zdravotnické školy je 
přednosta Kardiologické kliniky prof. 
MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., 

FSCAI, garantem bakalářského studijní-
ho programu Pediatrické ošetřovatelství 
je přednosta Dětské kliniky MUDr. Jaro-
slav Škvor, CSc., ve studijním programu 
Radiologická asistence je navrhovaným 
garantem přednosta Radiologické klini-
ky MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. KZ pořádá ve 
spolupráci s FZS UJEP odborné konferen-
ce, např. Krajskou rehabilitační konferen-
ci pod záštitou primáře Rehabilitačního 
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., MUDr. Pavla Maršálka, 
konferenci Centrálních operačních sálů 
a Centrální sterilizace, kterou garantuje 
primář MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.

FZS UJEP nabízí každoročně zaměstnan-
cům KZ možnost absolvování kurzů ce-
loživotního vzdělávání (CŽV), například  
Praktické dovednosti pro studijní pro-
gram Všeobecné ošetřovatelství, Fyzio-
terapie, Základy EKG pro nelékaře, Reha-
bilitace kognitivních funkcí a programů 
CŽV: Fyzioterapie, Organizace a rozvoj 
zdravotnických zařízení. Zaměstnanci KZ 
se ve spolupráci s akademickými pra-
covníky FZS UJEP významně podílejí na 
tvůrčí činnosti fakulty.

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan FZS UJEP

STŘEDISKO KONFERENČNÍ A MARKETINGOVÉ PODPORY
Středisko konferenční a marketingo-
vé podpory ve spolupráci s klinikami 
a odděleními nemocnic Krajské zdra-
votní, a. s., připravuje, organizuje a za-
jišťuje kongresy, konference, semináře 
a workshopy, které jsou určeny zejména 

pro lékaře a nelékařské zdravotnické 
pracovníky. Účastnit se těchto akcí mo-
hou zájemci z celé republiky, stejně jako 
zahraniční hosté. Cílem vzdělávacích 
akcí je zvyšování a prohlubování kvalifi-
kace odborného personálu.

Nejvýznamnějším kongresem, který 
Středisko konferenční a marketingové 
podpory doposud uspořádalo, byl loň-
ský Kongres České společnosti chirurgie 
ruky a Kongres České společnosti tera-
pie ruky.

KONGRES CHIRURGIE RUKY POHLEDEM ORGANIZAČNÍHO TÝMU
Ve dnech 31. října – 2. listopadu 2019 se v Kampusu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem konal XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. 
Kongres České společnosti terapie ruky.

Cílem tohoto setkání bylo propojit od-
borníky zabývající se chirurgií ruky na-
příč medicínskými obory a poskytnout 
jim možnost prezentovat výsledky jejich 
klinické a vědecké práce.

Samotnému třídennímu kongresu kona-
nému na univerzitní půdě v Ústí nad La-
bem předcházel Kadaverózní kurz horní 
končetiny, který stejně jako kongres po-
řádala Neurochirurgická klinika spolu 
s Klinikou úrazové chirurgie Masarykovy 
nemocnice v Anatomickém ústavu 1. LF 
UK v Praze.

Přípravy na obě akce probíhaly téměř 
dva roky. Na jednu stranu jsme byli po-
těšeni, že se nám ze strany odborných 
garantů MUDr. Ivana Humheje, Ph.D., 
a MUDr. Petry Meluzinové, Ph.D., dosta-
lo důvěry spojené s kompletním organi-
začním a technickým zajištěním kurzu 
i kongresu, na druhou stranu jsme si 
uvědomovali, jaký závazek na sebe be-
reme. Slovy předsedy České společnosti 
chirurgie ruky MUDr. Aleše Fibíra, Ph.D., 
je kongres považován za vrcholnou vě-
deckou akci, která skýtá svým účastní-
kům možnost naučit se od jiných mno-
ho nového, prezentovat svoje výsledky 
a v diskusi s ostatními obhájit případné 

nové postupy a techniky. Předsedkyně 
České společnosti terapie ruky Mgr. Mi-
lada Kukačková vyjádřila přesvědčení, 
že se v rámci kongresu podaří nadále 
propojovat svět chirurgů a terapeutů 
ruky a že kongres motivuje další tera-
peuty k rozšíření svých řad. 

Při předpokládané účasti více než 300 
účastníků bylo naším prvním úkolem 
zajistit dostatek ubytovací kapacity. 
Dalším nutným krokem byla aktualizace 
systému přihlašování. Konferenční web, 
který jsme do té doby využívali, se pro 
potřeby pořádání kongresu jevil jako ne-
dostatečný. Jeho rozšíření a zkvalitnění 
jsme ocenili zejména při přihlašování 
účastníků kadaverózního kurzu, kdy 
systém umožňoval sledovat a hlídat ob-
sazenost jednotlivých bloků, majících 
omezenou kapacitu 20 účastníků. 

Nezapomenutelná byla první, a vlastně 
také všechny další návštěvy Anatomic-
kého ústavu v Praze. Kadaverózní kurz 
horní končetiny probíhal v pitevně, kde 
filmový profesor Sejkora vyčinil Štěpánu 
Šafránkovi, že přeřízl fibularis. Všudy-
přítomný zápach formalínu, stejně jako 
náhodně zaslechnutou konverzaci za-
městnanců ústavu: „Budeš tam zítra? 

Ne, řežu kosti,“ si budu pamatovat ještě 
dlouho. Po přečtení článku prof. MUDr. 
Davida Kachlíka, Ph.D., „Duši už nebolí, 
když se tělo řeže“, jsem si však uvědo-
mila, že dar těla vychová novou generaci 
lékařů, která pomůže třeba právě vám 
nebo vašim dětem. Prioritou samotného 
kongresu bylo sestavit kvalitní a atrak-
tivní odborný program, do kterého se 
nám podařilo obsadit řadu předních 
tuzemských, ale i zahraničních řečníků. 
Program kongresu běžel paralelně ve 
4 sekcích a obsahoval více než stovku 
sdělení včetně přednášek zahraničních 
účastníků, které se setkaly s velkým 
ohlasem. Po slavnostním zahájení kon-
gresu následovaly zvané přednášky 
zajímavých hostů, zabývající se rukou 
z širšího, často nadoborového pohledu 
a předání čestné ceny České společnosti 
chirurgie ruky – Dlabalovy ceny, kterou 
při potlesku ve stoje obdržel prof. MUDr. 
Jiří Veselý, CSc., špičkový plastický chi-
rurg evropské pověsti. V rámci kongresu 
se plenární sekce, společné pro chirur-
gy i terapeuty ruky, střídaly s paralelní-
mi sekcemi pro chirurgy, fyzioterapeuty 
a ergoterapeuty, AO sympoziem zaměře-
ným na management poranění zápěstí, 
a sesterskou sekcí.

Součástí naší práce je řešení i takových 
detailů, jaké zavazadlo si přednášející 
bere do letadla, abychom věděli, zda 
máme zajistit letenku bez, nebo s pří-
platkem do zavazadlového prostoru, 
kam umístit před slavnostním zaháje-
ním kongresu harfu, nezřídka běháme 
s metrem, abychom vhodně uspořáda-
li prostor pro partnery kongresu nebo 
když při sestavení cateringu myslíme 
na nejrůznější dietní omezení našich 
účastníků. 

Účast byla hojná, odborná úroveň vyso-
ká, společenský večer v rámci kongresu 
vydařený, spánkový režim organizačního 
týmu značně nouzový. V této souvislosti 
je bezpochyby na místě poděkovat všem, 
kteří nám umožňují vykonávat práci, 

kterou máme rádi. Začátek akce v 9:00 
znamená pro realizační tým být na mís-
tě v 6:00. Připravit catering, techniku, 
navigační a orientační systém, registraci, 
převzít květiny, zajistit v přednáškových 
aulách pitný režim, připravit prostor pro 
partnery a spousta dalších úkolů nás na-
učilo jezdit na akce v teniskách a na líčení 
a přezutí si vyšetřit pár minut před začát-
kem registrace. Důležité je také nezapo-
menout vzbudit telefonem děti do školy 
a připomenout, že svačina je připravená 
v lednici. Mobilní telefony nás „zachra-
ňují“ i v průběhu celého konferenčního 

dne. Přes mobilní aplikace si předáváme 
informace, komunikujeme s techniky, ře-
šíme vzniklé problémy. Zejména pak u ví-
cedenních akcí, které trvají do pozdních 
večerních hodin, kontrolujeme po mobilu 
i domácí úkoly a připomínáme, kdy začí-
ná hudebka, co si vzít na sebe na trénink 
a mnoho dalšího. Pokud ale člověk dělá 
svoji práci rád, dá se to všechno zvlád-
nout. Náš tříčlenný, čistě dámský, tým 
Střediska konferenční a marketingové 
podpory, vedený Ing. Lenkou Kocmano-
vou Taussigovou, se vzájemně doplňuje, 
podporuje se a pomáhá si. Podařilo se 

nám obklopit se schopnými obchodními 
partnery, na které se můžeme spoleh-
nout. Díky patří také technikům ze Stře-
diska multimediální podpory, kteří nám 
zajišťují kompletní audiovizuální servis. 
Odměnou je nám všem spokojenost 
účastníků akcí, v případě kongresu chi-
rurgie ruky i poděkování s konstatová-
ním, že vše klaplo bezvadně a další roč-
ník má velmi vysoko nastavenou laťku. 
Co více si po dvou letech příprav přát. 

Ing. Helena Luzumová, Středisko 
konferenční a marketingové podpory

Kongres v kampusu ústecké univerzity propojil odborníky napříč medicínskými obory

Děkan Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Telefon: 475 284 233
E-mail: zdenek.havel@ujep.cz
Web: fzs.ujep.cz
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ, OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ 
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST
Pro Vyšší odbornou školu ekonomic-
kou, sociální a zdravotnickou, Obchodní 
akademii, Střední pedagogickou školu 
a Střední zdravotnickou školu v Mostě je 
Krajská zdravotní, a. s., důležitým soci-
álním partnerem. 

Nezastupitelnou úlohu sehrávají léka-
ři KZ v roli pedagogů na vyšší odborné 
škole. Pedagogické působení lékařů 
v oborech Diplomovaná všeobecná se-
tra a Diplomovaný nutriční terapeut je 
garantováno akreditačním programem, 
který je schválen Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy i Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. Pozitivem je možnost 
plnit odbornou praxi v Nemocnici Most 
a na Oddělení následné péče na Zahra-
žanech. Již třetím rokem KZ vypomohla 
žákům s poskytnutím ochranného odě-
vu. V poslední době nás zaujala nabídka 
Stipendijního programu Nadačního fon-
du KZ pro naše žáky a studenty. 

Na všech akcích, kde se prezentuje naše 
škola, např. Sokrates v Mostě, Vzdělá-
vání v Chomutově, Lounech, Žatci a na 
mezinárodním veletrhu Gaudeamus 
v Praze, je nedílnou součástí roll-up KZ.

Vyučující a žáci zdravotnické školy často 
organizují akce a soutěže pro žáky ze zá-
kladních škol. Například soutěže v první 
pomoci, vzdělávací akce „Na zdrávce 
hravě a zdravě“ nebo „Den zdraví“. Kraj-
ská zdravotní, a. s., pro úspěšné sou-
těžící a řešitele každoročně připravuje 
věcné ceny. 

Vyučující a žáci 3. ročníků v letošním 
školním roce se zúčastnili odborné kon-
ference „Bez laboratoře se neobejdete“. 
Zvláště žákyně ocenily pozvání na jejich 

první setkání s odbornou veřejností v 
rámci celoživotního vzdělávání. 

Při výměnných pobytech zahraničních 
studentů, učitelů v rámci programu 
Erasmus+ škola plánuje i exkurzi do 
Nemocnice Most. Zahraniční hosté vždy 
byli překvapeni milým přijetím vedením 
mostecké nemocnice.

Naše škola organizuje již mnoho let pro 
mosteckou a chomutovskou nemocnici 
akreditovaný kurz Sanitáře, Kinestetické 
mobilizace a Zdravotně sociálního pra-
covníka. Za velice zdařilý považujeme 
kurz Českého jazyka, organizovaný naši-
mi vyučujícími pro cizince lékaře.

PaedDr. Soňa Valušková
zástupkyně ředitelky školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ V ÚSTÍ NAD LABEM
Úzká spolupráce Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické 
v Ústí nad Labem a nemocnice se traduje od roku 1946, kdy se MUDr. Karel Vácha 
společně s prim. MUDr. Jiřím Rödlingem zasloužili o založení ošetřovatelské školy 
v Ústí nad Labem. Na výuce přímo ve škole i na jednotlivých odděleních nemocnice 
se významně podíleli primáři, lékaři a odborné učitelky, které se rekrutovaly z řad 
nejlepších zdravotních a dětských sester. S přibývajícími obory se spektrum vyuču-
jících rozšiřovalo o farmaceuty a zdravotní a radiologické laboranty. Tím se i prak-
tická výuka postupně přenesla na téměř všechna oddělení a posléze i kliniky dnešní 
Masarykovy nemocnice. Výsledkem této úzké provázanosti je zaručena odpovídající 
kvalitní příprava budoucích zdravotnických pracovníků nelékařů.

V jakých oblastech naše spolupráce 
probíhá? Na prvním místě stojí výuka 
a vzdělávání. Krajská zdravotní, a. s., 
umožňuje škole realizovat praktické vy-
učování na pracovištích Masarykovy ne-
mocnice i svých dalších subjektů. Díky 
tomu jsou odborné učitelky schopny 
zařazovat do výuky nejmodernější po-
znatky z oblasti ošetřovatelství i medicí-
ny jako takové, a žáci a studenti se učí 
pracovat s nejmodernějšími pomůckami 
a přístrojovým vybavením jednotlivých 
pracovišť.

Dále je třeba vyzdvihnout významnou 
spolupráci na poli dalšího vzdělávání 
sester v rámci specializačního vzdělává-
ní v oborech Sestra pro intenzivní péči 
a Ošetřovatelství v chirurgických a inter-
ních oborech. Škola získala akreditaci 
pro teoretickou část, KZ má akreditova-
ná pracoviště pro praktickou část výuky. 
Tím ale spolupráce na poli celoživotního 
vzdělávání zaměstnanců nekončí. Vzhle-
dem k nedostatku plně kvalifikovaných 
sester a dalších nelékařských zdravot-
nických pracovníků máme ve spoluprá-
ci s KZ akreditované kombinované for-
my vzdělávání v oborech Diplomovaná 
všeobecná sestra, Diplomovaná dětská 

sestra, Diplomovaný zdravotní laborant 
a Diplomovaný farmaceutický asistent.

Medicína jde v současné době velice 
rychle kupředu, a proto je nezbytné, 
aby odborné učitelky držely krok s je-
jím vývojem. KZ jim v této souvislosti 
nabízí možnost účastnit se odborných 
stáží na specializovaných pracovištích 
a odborných konferencích. Masaryko-
va nemocnice umožňuje našim žákům 
a studentům realizovat exkurze na svá 
pracoviště a zároveň se podílí – ať už 
sponzorsky nebo propůjčením prostor – 
na realizaci odborných konferencí, pořá-
daných školou (Studentlab, Ústecký den 
ošetřovatelství).

Škola může na oplátku nabídnout paci-
entům hospitalizovaným v Masarykově 
nemocnici některé preventivní progra-
my, například diplomované dentální 
hygienistky navštěvují gynekologicko-
-porodnickou kliniku, kde budoucí nebo 
čerstvé maminky seznamují se zása-
dami správné péče o dětský chrup. Na 
dětských odděleních připravují žáci 
každoročně Mikulášskou nadílku a pře-
dávají hospitalizovaným dětem drobné 
dárky, které ve spolupráci s učiteli sami 

připravují. Žáci se také aktivně podílejí 
na dobrovolnictví.

V neposlední řadě bych chtěla zmínit 
společnou realizaci projektů s němec-
kými partnery. Masarykova nemocnice 
umožňuje ve spolupráci se školou ně-
meckým studentům připravujícím se na 
výkon zdravotnického povolání výměn-
né stáže na svých pracovištích.

Poslední a nejnovější aktivitou, která 
je podporována Ústeckým krajem, je 
umožnění zvýšení kvalifikace absolven-
tům střední zdravotnické školy v Srbsku 
v oblasti Vojvodiny. Srbští studenti, kteří 
mají o práci v Masarykově nemocnici zá-
jem, se v posledních ročnících učí česky, 
aby pak mohli začít studovat v kombi-
nované formě oboru Diplomovaná vše-
obecná sestra a zároveň pracovat na 
odděleních Masarykovy nemocnice. Po-
kračování této smysluplné aktivity bylo 
bohužel přerušeno omezeními v souvis-
losti se šířením koronaviru. Stále pevně 
věříme, že se nám podaří její realizaci 
obnovit.

To je jen malý výčet nejdůležitějších fo-
rem spolupráce školy s Masarykovou 
nemocnicí i celou KZ. Velmi pozitivně 
vnímáme i spolupráci na poli stabiliza-
ce našich absolventů v nemocnicích KZ. 
Pro praktické a diplomované všeobecné 
sestry je připraven stipendijní program, 
který jim může v budoucnu jednak uleh-
čit vstup do samostatného života, ale 
hlavně jim zaručí zajímavou a smyslupl-
nou práci v kterékoliv z nemocnic.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem lé-
kařům, sestrám i dalším zdravotnickým 
pracovníkům, kteří se podílejí na výcho-
vě a vzdělávání našich žáků a studentů. 
Kvalitní odborné vzdělávání není možné 
bez úzké spolupráce školy a zdravotnic-
kého terénu. Proto věříme, že se naše 
spolupráce bude i nadále rozvíjet tak, 
jak tomu bylo na jejím začátku.

PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy 

VOŠZ a SŠZ v Masarykově nemocnici každoročně pořádá Ústecký den ošetřovatelství

Studentky v mostecké nemocnici

Telefon:
474 778 110

E-mail: sekretariat@szsvzs.cz
Web: www.szsvzs.cz

Telefon: 417 637 477
E-mail: skola@vos-sosmost.cz
Web: www.vos-sosmost.cz

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA DĚČÍN
V posledních třech letech došlo k výraz-
nému rozšíření spolupráce naší školy 
a Krajské zdravotní, a. s.

KZ je hlavním partnerem Střední zdra-
votnická školy Děčín při zajišťování od-
borné praxe žákyň a žáků školy oboru 
Praktická sestra. Žáci vykonávají odbor-
nou praxi na jednotlivých odděleních 
Nemocnice Děčín již od 2. ročníku. Sou-
časně zde většina žáků vykonává měsíč-
ní souvislou praxi ve 3. ročníku. 

KZ poskytuje žákům oboru Praktická se-
stra 1 kompletní sadu zdravotnického 
oblečení zdarma před zahájením odbor-
né praxe v nemocnici. 

V loňském roce poskytl Nadační fond 
KZ peněžní dar na nákup nemocničního 
informačního softwaru pro účely výuky 
v odborných předmětech ve škole tak, 
aby žáci byli s tímto softwarem sezná-
meni před souvislou praxí. 

S KZ dále spolupracujeme při nábo-
rových akcích. Zástupci KZ a hlavní 
sestra Nemocnice Děčín Mgr. Danuše 

Tomášková se pravidelně společně se 
školou účastní veletrhu vzdělávání Ško-
la Děčín a Dne otevřených dveří školy. 
V rámci "Výuky nanečisto" pro žáky 
9. ročníků ZŠ umožňuje Nemocnice 
Děčín těmto žákům prohlídku jednoho 
vybraného oddělení. O tuto nabídku je 
mezi žáky 9. tříd ZŠ vždy velký zájem. 

Pravidelně spolupracujeme také s KZ 
při realizaci soutěže první pomoci pro 
střední zdravotnické školy. KZ poskytu-
je zdravotnický materiál na jednotlivá 

soutěžní stanoviště. Soutěže se pravi-
delně účastní 8 – 10 školních týmů SZŠ 
z Ústeckého a Libereckého kraje a také 
družstvo slovenské SZŠ Dolný Kubín. KZ 
poskytuje také ceny nejlepším týmům, 
které předává zástupce KZ.

Nemocnice Děčín při slavnostním pře-
dávání maturitních vysvědčení pravi-
delně oceňuje absolventy za příkladný 
a vzorný přístup k profesi a k nemocni-
ci. Slavnostního předávání se účastní 
i zástupci KZ. S hlavní sestrou také pra-
videlně spolupracujeme při hodnoce-
ní odborné praxe, hlavní sestra je také 
členkou školské rady. 

Mgr. Martina Černá
ředitelka školy

Telefon:
412 709 351

E-mail: szsdecin@szsdecin.cz
Web: www.szsdecin.cz

Soutěž první pomoci

10 11www.kzcr.eu

VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠICH NEMOCNICÍCH KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.



Redakce Statimu děkuje všem autorům  za spolupráci na vzniku této přílohy.

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA CHOMUTOV
Spolupráce Střední zdravotnické ško-
ly Chomutov (která je součástí Střední 
odborné školy energetické a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravot-
nické školy Chomutov) a Krajské zdra-
votní, a. s., má letos vlastně padesátile-
té výročí. „Chomutovská zdrávka“ úzce 
spolupracuje s chomutovskou nemocni-
cí už od svého vzniku v roce 1970.

Ambicí školy bylo a je připravovat na 
budoucí profesní dráhu nelékařský zdra-
votnický personál. V současné době 
jde o obor Praktická sestra (dobíhající 
Zdravotnický asistent) a obory Sociální 
činnost a Ošetřovatel. „Je nemyslitelné, 
že bychom odborné předměty vyučova-
li bez úzké spolupráce s nemocničním 
prostředím,“ říká vedoucí učitelka zdra-
votnické školy Mgr. Marcela Malíková 
a dodává, že toto zázemí má škola trvale 
v Nemocnici Chomutov.

Část svého praktického vyučování ab-
solvují žáci na odděleních nemocnice 
pod vedením odborných učitelek školy. 
Při zajištění odborné praxe ve 4. ročníku 
se pak využívá na specializovaných pra-
covištích také odborná erudice vrchních 
nebo staničních sester. Tento systém 
má plnou podporu u vedení chomutov-
ské nemocnice. Hlavní sestra Mgr. Anna 
Marie Malá je členkou poradního sboru 
ředitele školy pro obory vzdělávání v ob-
lasti zdravotnictví a sociálních služeb, 
je členkou školské rady a pravidelně se 
setkává s učiteli i žáky školy. Dlouhodo-
bě také zastupuje KZ v porotách soutěží 

a odborných přehlídek žáků zdravotnic-
kých škol. Škola i KZ se ve své spoluprá-
ci nesoustředí jen na sebe. Zdravotnické 
obory a povolání ve zdravotnictví před-
stavují jak dětem v mateřských škol-
kách, tak žákům základních škol.

Nadační fond KZ podpořil zlepšení vý-
uky předmětu „Ošetřovatelství“ a škola 
od roku 2020 aplikuje ve výuce Nemoc-
niční informační systém. KZ vybavuje 
každého žáka školy zdravotnickou uni-
formou, v rámci programu odborných 
exkurzí umožňuje návštěvy na odbor-
ných pracovištích do jiných nemocnic 
a podporuje setkání žáků se špičkovými 
lékaři a samozřejmostí jsou přednášky 
lékařů a sester na půdě školy. Žákům 
je pravidelně představován Stipendijní 

program Nadačního fondu KZ a zájemci 
z řad žáků mají možnost, společně s vy-
učujícími, účasti na Lékařských večerech 
a odborných konferencích.

Zájem o spolupráci se projevuje i mimo 
vlastní vzdělávání. Žáci školy převzali 
patronát nad částí nemocničního parku 
a například k 100. výročí vzniku repub-
liky zasadili v areálu nemocnice „Strom 
republiky“. Žákům je také vlastní dobro-
volnictví. Připravenost na své budoucí 
povolání ve zdravotnictví ukázali žáci 
školy v době mimořádných opatření co-
vid-19. Své profesní a morální kvality 
prokázali aktivním zapojením do prá-
ce s klienty a pacienty zdravotnických 
a sociálních zařízení a v domácí péči 
o seniory. Pochopení a podporu u KZ 
našla škola také při rozšíření aktivit do 
dalšího profesního vzdělávání. Běžnou 
součástí je dnes vzdělávání na pracov-
ní pozici Sanitář a poskytování dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 
V rámci tzv. profesní kvalifikace pak re-
alizuje kurzy Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky.

Mgr. Jan Mareš, MBA
ředitel školy

Snímek z odborné praxe v nemocnici

Telefon: +420 474 471 111
E-mail: info@esoz.cz
Web: www.esoz.cz

KONTAKTY 

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., a Středisko pro vzdělávání a přípravu cizinců
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, vedoucí, tel.: +420 477 117 960, e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Středisko konferenční a marketingové podpory
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, vedoucí, tel.: +420 477 114 146, e-mail: Lenka.KocmanovaTaussigova@kzcr.eu

Středisko multimediální podpory: Michal Vodák, vedoucí, tel.: +420 477 117 922, e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Lékařská knihovna: Ing. Andrea Černá, vedoucí, tel.: +420 114 127, e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Dílčí knihovna Nemocnice Most: Sandra Múdrá, knihovnice, tel.: +420 478 032 320, e-mail: sandra.mudra@kzcr.eu

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín: Ludmila Hyklová, knihovnice, tel.: +420 412 705 215, e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

Další výdejní místa lékařské knihovny: podatelna Nemocnice Teplice, podatelna Nemocnice Chomutov
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