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5. ročník Výroční vědecké konference KZ, a. s. KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce 
v  daných  kategoriích  slavnostně  vyhlásil 
prof.  MUDr.  Martin  Sameš,  CSc.,  předse-
da Vědecké  rady  Krajské  zdravotní,  a.  s., 
za  účasti  hejtmana  Ústeckého  kraje  Ol-
dřicha  Bubeníčka,  RSDr.  Stanislava  Ry-
báka,  náměstka  hejtmana  Ústeckého 
kraje,  Ing.  Jiřího  Nováka,  předsedy  před-
stavenstva KZ, PhDr. Mgr. Leoše Moravce, 
předsedy dozorčí rady KZ, Ing. Petra Fialy, 
generálního ředitele KZ, MUDr. Aleše Cho-
dackého,  náměstka  pro  řízení  zdravotní 
péče KZ, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., 
rektora Univerzity  J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem (UJEP), a dalších hostů z akademic-
ké, profesní i veřejné sféry.

„Velmi si vážím lékařů, kteří mají tu nejtěž-
ší práci – zachraňují lidské životy. O to více 
oceňuji,  že  při  tomto  náročném  povolání 
mají čas nejen se neustále dále vzdělávat, 
ale také se věnovat vlastní vědecké činnos-
ti,  která  pak  posunuje možnosti  lékařství 
dál,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Pro  stimulaci  publikační  a  vědecké  čin-
nosti  vyhlásila  Vědecká  rada  Krajské 
zdravotní, a. s., za  rok 2017 výroční cenu 
za  nejlepší  vědeckou  práci  lékaře  (cena 
předsedy představenstva), cenu za nejlep-
ší  vědeckou  práci  lékaře  do  35  let  (cena 
generálního ředitele), cenu za nejlepší vě-
deckou práci nelékařských zdravotnických 
pracovníků  (cena  předsedy  dozorčí  rady) 
a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti 
ošetřovatelství  (cena náměstka pro  řízení 
zdravotní péče).

„Velmi  oceňuji,  že  se  stále  zvyšuje  počet 
zdravotníků,  kteří  se  zapojují  do  vědec-
ké, výzkumné a publikační činnosti, v níž 
dosahují  výborné  výsledky  a  tím  výrazně 
zvyšují  prestiž  největšího  poskytovatele 

zdravotní  péče  v  Ústeckém  kraji,“  řekl 
Ing.  Jiří  Novák,  předseda  představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

„Je  již  tradiční  a  samozřejmé,  že  zkušení 
lékaři  dlouhodobě  pomáhají mladým  ko-
legům v zapojení do oblasti vědy a výzku-
mu ve zdravotnictví. Zásadním způsobem 
k  němu  přispívají  interní  granty  Krajské 
zdravotní,“  vyzdvihl  Ing.  Petr  Fiala,  gene-
rální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Před  vyhlášením  nejlepších  vědeckých 
prací  představil  předseda  Vědecké  rady 
Krajské  zdravotní  prof.  MUDr.  Martin 
Sameš,  CSc.,  nově  jmenované  členy  vě-
decké  rady  –  přednosty  dvou  nově  usta-
vených  klinik.  Stali  se  jimi  MUDr.  Filip 
Cihlář,  Ph.D.,  přednosta  Radiologické  kli-
niky  Fakulty  zdravotnických  studií  (FZS) 
UJEP  a  Krajské  zdravotní,  a.  s.  – Masary-
kovy  nemocnice  v  Ústí  nad  Labem,  o.  z., 
a  MUDr.  Patrik  Hitka,  Ph.D.,  přednosta 
Neonatologické kliniky FZS UJEP a Krajské 
zdravotní,  a.  s.  – Masarykovy  nemocnice 
v  Ústí  nad  Labem,  o.  z.  Profesor  Sameš 
zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady 
a  celkové  výsledky  jednotlivých  pracovišť 
Krajské  zdravotní,  a.  s.,  v  roce  2017.  Po-
děkoval  za  k  dnešnímu dni  v  pěti  kolech 
poskytnutou  interní  grantovou  podporu 
v celkové výši 15 milionů Kč. Následovalo 
vlastní  udílení  cen  Vědecké  rady  Krajské 
zdravotní, a. s. Ocenění v každé kategorii 
získali kromě diplomu, plakety a věcných 
darů  i  peněžitou  odměnu.  Mezi  vítězné 
autory  byla  rozdělena,  stejně  jako  za  rok 
2016, částka 280 000 Kč.

Cenu  předsedy  představenstva  za  nej-
lepší  vědeckou  práci  lékaře  za  1.  místo 
získal  prof.  MUDr.  Vladimír  Černý,  Ph.D., 
FCCM,  přednosta  Kliniky  anesteziologie, 

perioperační  a  intenzivní  medicíny  FZS 
UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., za 2. 
místo  prof.  MUDr.  Pavel  Červinka,  Ph.D., 
FESC,  FSCAI,  přednosta  Kardiologické  kli-
niky  FZS  UJEP  a  Krajské  zdravotní,  a.  s. 
–  Masarykovy  nemocnice  v  Ústí  nad  La-
bem,  o.  z.,  a  za  3. místo MUDr.  Jiří  Neu-
mann,  primář  Neurologického  oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Cho-
mutov,  o.  z.  Všechny  oceněné  práce  byly 
dílem kolektivu autorů z uvedených zdra-
votnických pracovišť.

První  místo  a  Cenu  generálního  ředitele 
za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let 
převzala  MUDr.  Alena  Sejkorová  z  neu-
rochirurgické  kliniky,  cenu  za  2.  místo 
MUDr. Hynek Zítek ze stejného zdravotnic-
kého pracoviště.

Cena  předsedy  dozorčí  rady  za  nejlepší 
vědeckou  práci  nelékařských  zdravotnic-
kých  pracovníků  byla  udělena  Bc.  Lence 
Mohauptové  z  rehabilitačního  oddělení 
mostecké nemocnice.

V  soutěži  o  Cenu  náměstka  pro  řízení 
zdravotní péče za nejlepší odbornou prá-
ci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe 
Mgr.  Věra  Zemanová  z  oddělení  centrál-
ních  operačních  sálů  ústecké  Masaryko-
vy  nemocnice,  na  druhém místě  skončila 
Mgr.  Bc.  Michaela  Rothová  z  oddělení 
dětské chirurgie téže nemocnice a ze stej-
ného oddělení  je  i  třetí oceněná Bc. Věra 
Grünerová.

Doprovodný  program  s  tanečním  vystou-
pením s charlestonem a swingem ve stylu 
první  republiky  a  zpěvem  Radky  Fišarové 
připomněl letošní sté výročí vzniku Česko-
slovenska v říjnu roku 1918.

Krajská zdravotní ocenila výsledky svých 
pracovníků v oblasti vědy a výzkumu
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) uspořádala ve čtvrtek 11. října 2018 v konferenčních pro-
storách zámečku Větruše v Ústí nad Labem pátý ročník Výroční vědecké konference spo-
jený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2017 – cen 
Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad 
lékařů  a  nelékařských  zdravotnických  pracovníků  ze  spolupracujících  profesí.  Záštitu 
nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, 
a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Cenu za prof. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM, převzal z rukou hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka (vpravo) MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

MUDr. Hynek Zítek (vlevo) přebírá diplom od generálního ředitele 
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, (vlevo) přebírá diplom 
od předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka

Slavnostní  večer  vyhlášení  výsledků  nejlepších  vědeckých  prací 
v Krajské zdravotní, a. s., (KZ) shrnul, kromě vyhodnocení nejlep-
ších  publikací  a  příjemných  uměleckých  vystoupení,  tři  důležité 
skutečnosti. Za prvé – stimulace systematické vědecké práce v KZ 
přináší a ukazuje poslední tři roky exponenciální růst výsledků na-

šich oddělení v dotaznících Vědecké rady. V ústecké nemocnici byl za rok 2017 sou-
hrnný výsledek 1 665 bodů, což znamená nárůst počtu i kvality o 31 % bodů oproti 
roku 2015 a dokonce o 240 % bodů ve srovnání s rokem 2008. Za druhé – Interní 
grantová podpora KZ vznikla před 2,5 lety a zařadila naši společnost mezi instituce, 
které programově podporují a rozvíjejí vědeckou a vzdělávací činnost. V roce 2017 
byla vyhlášena již 5. výzva Interního grantového programu KZ a nově bylo podpořeno 
8 projektů. V dubnu 2017 jsme také vyhodnotili výsledky grantových řešení 1. výzvy 
z května 2016 a všechny projekty byly klasifikovány grantovou komisí jako úspěšné. 
Za třetí – vrcholné práce v lékařské kategorii oceněné během večera dosáhly impakt 
faktor 6,481 za první místo, 4,034 za druhé a 2,448 za třetí místo, což opět potvrzuje 
vynikající trend publikování na úrovni nejkvalitnějších světových periodik.

Úspěšný rok 2017 byl dalším důkazem zvyšující se kvality a prestiže vědecké práce 
v Krajské zdravotní na republikové i mezinárodní scéně. Za velkorysou podporu a zá-
jem o vědeckou a vzdělávací činnost jménem Vědecké rady KZ vřele děkuji manage-
mentu Krajské zdravotní, a. s., a vedení Ústeckého kraje.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., 

přednosta Neurochirurgické 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.

Úvodní slovo
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AUTOŘI PRACÍ OCENĚNÝCH NA VÝROČNÍ VĚDECKÉ KONFERENCI KZ
Zleva: Mgr. Bc. Michaela Rothová, MUDr. Hynek Zítek, Bc. Lenka Mohauptová, Mgr. Věra Zemanová,  
MUDr. Alena Sejkorová, MUDr. Jiří Neumann a prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
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Rozhovor s přednosty klinik MUDr. Filipem Cihlářem, Ph.D., a MUDr. Patrikem Hitkou, Ph.D.

Novými členy Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., se stali MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., 
a MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. Vpravo předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Bc. Lence Mohauptové cenu předal předseda Dozorčí rady KZ 
PhDr. Mgr. Leoš Moravec

Mgr. Bc. Michaele Rothové cenu předal náměstek pro řízení zdravotní 
péče KZ MUDr. Aleš Chodacki, uprostřed náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák Doprovodný program Výroční vědecké konference KZ Na akci zazpívala Radka Fišarová

Doprovodný program byl ve stylu 
první republiky

SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY KZ, a. s.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. předseda, přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici 

v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. místopředseda, přednosta Dětské kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Klinika urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. přednosta Radiologické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.

Mgr. Vlasta Čejnová Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

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

přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Igor Greguš ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z.

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D. přednosta Neonatologické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. přednostka Oční kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Jiří Neumann primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

MUDr. Jan Rejholec primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D. přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Karel Sláma, Ph.D. přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.

prof. Ing. Boris Šimák, CSc. vedoucí Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

MUDr. Marta Vachová primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z.

DOPROVODNÝ PROGRAM PŘIPOMNĚL 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Sledoval jste doposud činnost Vědecké 
rady KZ?
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.: Z pozice  lékaře, 
resp. dosud nečlena Vědecké rady Krajské 
zdravotní, a. s., byla  její činnost viditelná 
zejména prostřednictvím pořádání vědec-
kých  konferencí  Masarykovy  nemocnice 
a  Krajské  zdravotní  a.  s.,  které  umožňují 
prezentaci  výsledků  jednotlivých  praco-
višť. Druhou významnou oblastí jsou inter-
ní  grantové  soutěže  umožňující  realizaci 
výzkumných projektů.

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.: Vědeckou radu 
jsem  vnímal  a  sledoval,  vždy  jsme  do  ní 
přispívali  dotazníkem  hodnocení,  takže 
povědomí  o  její  činnosti  mám.  Aktivně 
jsem se ale sám nezúčastňoval.

Co nového do vědecké rady přinesete, co 
si od členství slibujete?
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.: Vzhledem k do-
minantnímu  zastoupení  klinických  oborů 

ve vědecké  radě mohu přinést pohled  lé-
kaře z komplementárního oboru. Členství 
ve vědecké radě mi umožní spoluvytvářet 
podmínky pro vědu a výzkum v rámci Kraj-
ské zdravotní, a. s.

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.: Myslím, že v prv-
ní  fázi  asi  reálně moc  nepřinesu.  Nejdřív 
se  zkusím  rozkoukat  a  zjistit  všechny  as-
pekty, které členové rady zvažují. Teď jsem 
měl možnost být na svém prvním zasedání 
vědecké rady, a když jsem viděl, jak meto-
dicky členové rady reagovali, tak si myslím, 
že mám co dohánět. Až se zhostím těchto 
základních věcí a informací, pak bych mohl 
být přínosný jiným pohledem.

Jak se sám věnujete vědecké činnosti?
MUDr.  Filip  Cihlář,  Ph.D.:  Je  třeba  najít 
rovnováhu mezi vědeckou činností a pro-
vozem  kliniky,  který  je  v  našem  pojetí 
maximálně  vstřícný  k  potřebám  kolegů 
z  ostatních  oborů.  Samozřejmostí  jsou 

přednášky  a  publikační  aktivita.  Jsem  ře-
šitelem či spoluřešitelem vnitřních grantů 
KZ, a. s., a AZV. Na klinice probíhá nebo je 
v přípravě několik klinických studií. Oceně-
ním výsledků naší práce je i možnost před-
nášet na mezinárodních kurzech s neuro-
intervenční problematikou.

MUDr.  Patrik  Hitka,  Ph.D.:  V  rámci  post-
graduálního  studia  jsem  se  věnoval  ex-
perimentální  části  vědecko-výzkumné 
činnosti. Nyní se chceme podílet na studii, 
o které ale zatím nemohu říct nic bližšího.

Zvláštní pozornost si na radiologické 
klinice zaslouží program mechanických 
trombektomií. Upřesníte nám jeho 
význam?
MUDr.  Filip  Cihlář,  Ph.D.:  Mechanické 
trombektomie  jsou  spolu  s  miniinvazivní 
léčbou nádorů a bolesti  jedním z prestiž-
ních  programů  v  rámci  radiologické  kli-
niky.  V  posledních  letech  se  v  Ústeckém 
kraji  podařilo  vytvořit  perfektně  fungující 
systém léčby ischemického iktu a mecha-
nické  rekanalizace  jsou  jeho  vrcholem. 
Máme  nejvyšší  počet  pacientů  léčených 
mechanickou  rekanalizací v České  repub-
lice a zároveň i naše klinické výsledky patří 
stabilně k nejlepším. Úspěšnost  iktového 
programu snese srovnání s nejlepšími za-
hraničními centry.

Jak se v současné době daří 
neonatologické klinice? Máte nějaké 
novinky?
MUDr.  Patrik  Hitka,  Ph.D.: Určitým  příno-
sem  je  pro  mě  to,  že  se  začne  pracovat 
na dotačním programu IROP, to nám může 
v  rámci  kliniky  hodně  pomoci.  Jinak  ale 
teď  vše  věnujeme  tomu,  abychom  mohli 
úspěšně dokončit akreditaci SAK.
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Redakce děkuje předsedovi Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martinu Samešovi, CSc., za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.

NEJLEPŠÍ VĚDECKÁ PRÁCE LÉKAŘE (Cena předsedy představenstva KZ)

1. prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
Vladimir Cerny, David Astapenko, Florian Brettner, Jan Benes, Radomir Hyspler, 
Christian Lehmann & Zdenek Zadak (2017). Targeting the endothelial glycocalyx 
in acute critical illness as a challenge for clinical and laboratory medicine

2. prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI – Kardiologická klinika
Kala P, Cervinka P, Jakl M, Kanovsky J, Kupec A, Spacek R, Kvasnak M, Poloczek 
M, Cervinkova M, Bezerra H, Valenta Z, Attizzani GF, Schnell A, Hong L, Costa MA 
(2017). OCT guidance during stent implantation in primary PCI: A randomized 
multicenter study with nine months of optical coherence tomography follow-up

3. MUDr. Jiří Neumann – Neurologické oddělení, Chomutov
J. Neumann, A. Tomek, O. Škoda, M. Bar, R. Herzig, D. Šaňák, R. Havlíček, 
P. Ševčík, D. Školoudík a D. Václavík, 2017. Thrombolytic therapy with 
intravenous rt-PA in mild acute stroke patients: Analysis of sits registry data

NEJLEPŠÍ VĚDECKÁ PRÁCE LÉKAŘE DO 35 LET (Cena generálního ředitele KZ)

1. MUDr. Alena Sejkorová – Neurochirurgická klinika
Alena Sejkorová, Ondra Petr, Miriam Mulino, Jiří Cihlář, Aleš Hejčl, Claudius Thomé, 
Martin Sameš a Giuseppe LANZINO, 2017. Management of posterior inferior ce-
rebellar artery aneurysms: What factors play the most important role in outcome?

2. MUDr. Hynek Zítek – Neurochirurgická klinika
Zítek H., Sumerauer D., Zámečník J., Vachata P., Sameš M., Puchmajerová A.: Dva 
případy atypického teratoidního rhabdoidního tumoru CNS a přehled literatury

NEJLEPŠÍ VĚDECKÁ PRÁCE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ  
(Cena předsedy dozorčí rady KZ)

1. Bc. Lenka Mohauptová – Rehabilitační oddělení, Most
Rehabilitace u traumatického postižení ruky, bakalářská diplomová práce

NEJLEPŠÍ ODBORNÁ PRÁCE V OBLASTI OŠETŘOVATELSTVÍ  
(Cena náměstka pro řízení zdravotní péče KZ)
1. Mgr. Věra Zemanová – Oddělení centrálních operačních sálů

Vliv prostředí a ošetřovatelských činností v závislosti na infekčních komplikacích 
při odběru kalvy

2. Mgr. Bc. Michaela Rothová – Oddělení dětské chirurgie
Týrané dítě a pohled zdravotníka

3. Bc. Věra Grünerová – Oddělení dětské chirurgie
Tepelná pohoda dětského pacienta na operačním sále

Mgr. Věra Zemanová při prezentaci

Jedna z cen udělovaných na Výroční 
vědecké konferenci KZ

MUDr. Alena Sejkorová získala cenu 
za 1. místo v kategorii nejlepší vědecká 
práce lékaře do 35 let

VYHLÁŠENÍ CEN VĚDECKÉ RADY KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
PRAVIDLA: Ceny za vědeckou práci se udělují za články v recenzovaných odborných 
časopisech, monografie nebo kapitoly v monografiích, popř. za jiné tvůrčí počiny 
ve vědecko-výzkumné oblasti. Žádná z forem není a priori upřednostněna.
O pořadí nominovaných prací rozhodují členové Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., 
hlasováním.
Soutěží pouze první autor. Články „v tisku“ nejsou akceptovány.
Hlavním kritériem je IF periodika. Dalším kritériem je uvedení Krajské zdravotní, a. s., 
(popř. jejího o. z.) jako alespoň jedné z afiliací soutěžícího autora.
V oblasti ošetřovatelství lze zaslat článek nebo též prezentaci přednášky s uvedením 
místa a data konání kongresu.

CENY:
Lékaři (obě kategorie):
  1. místo  50 tisíc Kč
   2. místo  30 tisíc Kč
   3. místo  20 tisíc Kč

Nelékařští zdravotničtí 
pracovníci:
  1. místo  30 tisíc Kč

Ošetřovatelství:
  1. místo  25 tisíc Kč
   2. místo  15 tisíc Kč
   3. místo  10 tisíc Kč


