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Milé kolegyně, milí kolegové,
dovoluji si Vám tímto popřát za celé vede-
ní Krajské zdravotní a.s. příjemné prožití 

vánočních svátků a mnoho úspěchů v 
nadcházejícím roce. Srdečně Vám také 
děkujeme za úspěšnou dosavadní spo-
lupráci, která jak pevně doufáme bude v 
roce nadcházejícím ještě lepší. Přeji nám 
všem, aby všechny transformační problé-
my, které jsme museli a dosud musíme 
tak obtížně překonávat, se staly během 
příštího období minulostí a mohli tak 
začít nerušeně naplňovat naše motto: 
„Stát se zákaznicky orientovanou společ-
ností, opírající se o všestranně vzdělané, 
vnitřně motivované a se strategií firmy 
ztotožněné zaměstnance.“ 

Ing. Eduard Reichel, ředitel
Krajská zdravotní, a.s.
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Od historie po současnost mostecké nemocnice

Historie
Podle dochovaných záznamů se na úze-
mí města Mostu nacházely tři „špitály“. 
Prvním byl mostecký křížovnický špitál 
z počátku 13. století, který sloužil jako 
dobročinný útulek pro chudé a pocestné, 
později byl rozšířen na dobročinný ústav, 
ve kterém byli trvale ošetřováni chudí a 
staří, později i nemocní. Část budov byla 
zachována až do roku 1945, kdy jedna 
její část sloužila jako školské zařízení a 
po roce 1945 v ní byly přechodně umístě-
ny kanceláře SHD. Mostecká křížovnická 
komenda zanikla při demolici starého 
Mostu v sedmdesátých letech. 
Druhým mosteckým špitálem byl špitál s 
kostelem Sv. Ducha - město ho nechalo 
zbudovat v roce 1351 na opačné straně 
města než křížovnický špitál. 
V 18. století byl přestavěn do dnešní 
podoby, v současné době je po náročné 
rekonstrukci a nachází se vedle přemís-
těného děkanského chrámu. Třetím mos-
teckým špitálem je špitál Sv. Lazara, jeho 
vybudování je doloženo listinou z roku 
1571. Spolu s napolo rozpadlým vojen-
ským špitálem se stává základem budou-
cí nemocnice. V této lokalitě byla vysta-
věna v polovině 19. století městská a na 
přelomu 20. století okresní nemocnice. V 
roce 1851 bylo rozhodnuto o vybudování 
nové městské nemocnice, město zdarma 
poskytlo pozemky, stavební materiál a 
dovoz. Nemocnice čítala 52 lůžek a její 
provoz byl zahájen v roce 1855. S roz-
machem průmyslu a hornictví narůstal i 
počet obyvatel a proto rozhodlo mostecké 
okresní zastupitelstvo v roce 1898 vybu-
dovat větší okresní nemocnici. K tomu 
účelu věnovala bohatá hlavní hornická 

„bratrská“ pokladna peníze na nákup 2,5 
hektaru velkého pozemku vedle městské 
nemocnice. Se stavbou bylo započato v 
roce 1899 a za rok již byla otevřena. Měla 
v interním pavilonu 70 lůžek, v chirurgic-
kém 46 a v infekčním 23. K nemocnici 
patřila záchranná stanice, hospodářská 
budova, obytný dům a márnice. Okresní 
nemocnice byla systematicky modernizo-
vána, přestavována a rozšiřována a v roce 
1925 měla již 459 lůžek, pracovali v ní na 
10 ošetřovatelských stanicích 2 primáři, 
6 sekundářů, 3 lékaři, několik externích 
lékařů a 38 sester Řádu Sv. Kříže. V roce 
1925 byla mostecká okresní nemocnice 
druhou největší nemocnicí v Čechách. 
Na konci roku 1945 měla 14 budov a  
4 nouzové dřevěné baráky, bylo zde 5 
odborných oddělení - interní, infekční, 
chirurgické, ortopedické a rentgenologic-
ké, počet lůžek byl 825. 
Po roce 1945 nastala velmi těžká doba. S 
odsunem německého personálu se hlav-
ně řešily otázky personální. Jedinou vazbu 
s minulým zdravotnictvím tvořily milosrd-
né sestry, většinou německé národnosti, 
které pracovaly v nemocnici až do dubna 
1954. Snaha poskytnout nemocným čes-
ké obsluhy vedla k požadavku obsadit 
alespoň 10 míst civilních ošetřovatelek 
českými sestrami. Střídaly se zde žákyně 
z pražské zdravotnické školy na Bulovce 
a abiturienti střední školy, kteří hodlali 
studovat lékařskou fakultu. Nemocniční 
komise rozhodla využít budovy bývalé-
ho okresního chudobince, která byla v 
sousedství s nemocnicí ke zřízení čes-
ké ošetřovatelské školy. Tento záměr se 
uskutečnil v roce 1946.
V roce 1952 byla mostecká nemocni-
ce označovaná už jako oblastní, měla  
15 samostatných oddělení s přístrojovým 

a personálním zázemím a je od 60. let 
třetí největší nemocnicí v kraji. 
Záměr vybudovat novou nemocnici byl 
diskutován už v poválečných letech, pro-
tože výstavba dalších budov v původním 
areálu byla problematická vzhledem ke 
geologickým důsledkům důlní činnosti. 
Definitivní podnět ke stavbě nové nemoc-
nice s poliklinikou dalo rozhodnutí vlády 
z roku 1964, kdy se rozhodlo o likvidaci 
starého Mostu a výstavbě nového. Úče-
lem stavby nové nemocnice bylo vyklidit 
území staré nemocnice určené k demo-
lici, soustředit rozptýlená zdravotnická 
zařízení v okrese a docílení celkového 
zkvalitnění péče. Podle schválené kon-
cepce měla mít nová nemocnice kapacitu 
895 lůžek, vedle nové nemocnice v Mos-
tě měla být vybudována i nová nemoc-
nice v Litvínově s kapacitou 460 lůžek. 
Po přehodnocení sítě zdravotnických 
zařízení bylo upuštěno od stavby dvou 
nemocnic a kapacita mostecké nemocni-
ce byla rozšířena na 1300 lůžek. Stavba 
byla zahájena v roce 1967. V první etapě 
byly postaveny budovy polikliniky, blok  
I a II, budova OHS a hospodářská budo-
va. Ty byly uvedeny do provozu v roce 
1975, o dva roky později byly dokončeny 
pavilony infekce, zdravotnické školy, svo-
bodárny, do roku 1992 byla dostavěna 
budova diagnostiky.       

MUDr. Jaroslav Ulrich, CSc.
MUDr. František Krtička

Nemocnice Most

Současnost       
      Mostecká nemocnice je nejen spádo-
vou nemocnicí pro okres Most s největší-
mi městy Most a Litvínov, ale svým rozsa-
hem poskytované péče má nadregionální 
charakter, a představuje významné cen-
trum poskytování zdravotních služeb v 

Kostel sv. Ducha se špitálem

Komenda, škola (vpravo) se špitálem 
(vlevo)

Městská nemocnice
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celé jihozápadní části Ústeckého kraje. 
Směrem k pacientům nemá nemocnice 
žádná omezení, má uzavřené smlouvy se 
všemi zdravotními pojišťovnami, působí-
cími v České republice.
Stavebně  se  jedná o soustavu šesti 
podlažních budov, které jsou vzájemně 
propojeny spojovacími chodbami. Tyto 
chodby mají charakter technologických 
chodeb, neboť je jimi zabezpečována 
přeprava pacientů k lékařským úkonům, 
doprava stravy, prádla, zdravotnického 
materiálu apod. Zdravotní péče je zajišťo-
vána celkem v šesti budovách, přičemž 
základní obory včetně lůžkové části jsou 
v převážné míře soustředěny do dvou 
objektů, a to do monobloku a bloku II.
Dále se v areálu nemocnice nacházejí 
tyto objekty s obsazením dalších čin-
ností - budova OHS a patologie, budova 
dopravy, hospodářská budova, budova 
ubytovny. V roce 1998 byla zrekonstru-
ována přistávací plocha. Přímo v areálu 
nemocnice umožňuje přistání vrtulníku 
rychlé záchranné služby i v noci. 
Pacientům je poskytována komplexní 
péče na jednom místě v uceleném kom-
plexu budov na 26 odděleních  1400 
zaměstnanců zajišťuje ročně péči 30 
000 hospitalizovaným pacientům na  
712 lůžkách. Téměř 250 000 pacientů je 
ročně ošetřeno v ambulancích a odbor-
ných poradnách. 
Pro pacienty vyžadující odbornou interní 
terapii jsou k dispozici interní, neuro-
logické, plicní, infekční, rehabilitační a 
onkologické oddělení. Jednotka intenziv-
ní péče interních oborů byla nově otevře-
na v r. 2001. Zahrnuje koronární jednotku, 
metabolickou jednotku a neurologickou 
jednotku intensivní péče. Má 13 moderně 
vybavených lůžek pro nemocné se závaž-
nými poruchami zdravotního stavu. 

Oddělení psychiatrické a kožní jsou 
jediná lůžková oddělení pro Mostecko, 
Lounsko a Chomutovsko. Komplexnost 
péče pacientům umožňuje i široký kom-
plement diagnostických a laboratorních 
služeb na radiodiagnostickém, bioche-
mickém, hematologickém, mikrobiolo-
gickém a transfuzním. 24 hodinovou 
zdravotní péči zajišťují i nepřetržité služ-
by lékařů na všech odděleních.
V roce 2004 nově zrekonstruované cent-
rální operační sály poskytují zázemí pro 
všechny operační obory na nejmoder-
nější úrovni. Každý měsíc je provedeno 
4500 chirurgických, ortopedických, uro-
logických, gynekologických, očních a krč-
ních operací. „Superčisté“ operační sály 
spolu s tkáňovou kostní bankou splňují i 
nejnáročnější požadavky na sterilitu trau-
matologických a ortopedických operací. 
Oční a krční oddělení, jediná v jihozápa-
dě Ústeckého kraje, prošla rekonstrukcí v 
minulých letech. Anesteziologicko - resu-
scitační oddělení je svou velikostí a vyba-
vením přirozeným spádovým oddělením 
pro mostecko i okolní menší zdravotnická 
zařízení. Perinatologické centrum - jedno 
z 12 center v České republice - zajišťuje 
superspecializovanou péči pro matku i 
dítě od nejnižších porodních váhových 
kategorií. Porodnice patří se svými 1350 
porody ročně na druhé místo v Ústec-
kém kraji. Jednotka intenzivní péče na 
dětském a dorostovém oddělení zabez-
pečuje intenzivní a resuscitační péči pro 
dětské pacienty nejen z Mostecka ale z 
širokého okolí.
V roce 2006 byla dokončena přestav-
ba  oddělení centrálního příjmu, v nově 
vybudovaných vyšetřovnách je poskyto-
vána ambulantní péče v prostředí odpo-
vídajícím současným psaným i nepsaným 
standardům na vybavení  zdravotnických 
zařízení. Současně s rekonstrukcí oddě-
lení centrálního příjmu bylo do provozu 
uvedeno nové CT pracoviště s přístrojem 
nové generace, které umožňuje provádět 
nová vyšetření, jež původní CT přístroj 
neumožňoval. Umístění nového CT pra-
coviště do prostor centrálního příjmu 
pacientů v bezprostřední blízkosti ane-
steziologicko-resuscitačního oddělení s 
těsnou návazností na nově rekonstruo-

vané operační sály tak představuje opti-
mální řešení v rozmístění provozů akutní 
medicíny do jednoho místa v centru hlav-
ní budovy nemocnice. 
Po rekonstrukci operačních sálů a cent-
rální sterilizace pokračovala postupná 
rekonstrukce oddělení nemocnice. V 
červenci 2005  byla  do nově zrekonstru-
ované budovy přenosných nemocí pře-
stěhována k plicnímu oddělení infekční 
a kožní oddělení. Vznikl tak unikátní 
projekt sdružující v jednom místě obory, 
které spojuje problematika infekčních 
onemocnění. 
Mostecká nemocnice, svou velikostí a 
sortimentem poskytované péče největší 
okresní nemocnice v České republice, má 
několik konkurenčních výhod oproti blíz-
kým menším nemocnicím v přilehlých 
regionech jako je Lounsko a Žatecko, kte-
ré bude nadále rozvíjet. Jedná se o velkou 
nemocnici s rozsáhlým komplementem 
a polohou v hustě osídlené průmyslové 
oblasti, pro budoucnost výhodně blízko 
státní hranice zajišťující nemocnici dosta-
tek potencionálních pacientů. Nemocnice 
je postavena na jednom místě s propoje-
ním jednotlivých traktů. Široké spektrum 
odborností je přínosné i pro vzdělávání a 
praxi studentů lékařských fakult a střed-
ních zdravotních škol, kteří této možnosti 
stále více využívají. V budoucnosti hodlá  
nemocnice i nadále  zajišťovat základní 
péči v co nejširším spektru odborností 
pro obyvatele Mostecka, pro pacienty v 
jihozápadě Ústeckého kraje bude sloužit 
tak jako již nyní, jako spádová nemocni-
ce pro některé odbornosti (krční, oční, 
kožní, psychiatrie) a zároveň se bude 
chtít ještě výrazněji profilovat v několika 
odbornostech a specializacích jako je 
pediatrie a porodnictví (perinatologické 
centrum), traumatologie a ortopedie. V 
oborech, které jsou nejenom finančně 
nákladné, ale hlavně náročné na vysoce 
odborné zajištění kvalifikovaným zdra-
votnickým personálem. 

MUDr. Luděk Hyka, 
náměstek pro zdravotní péči

MUDr. Jiří Mrázek, 
dětské a dorostové oddělení

Nemocnice Most
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Gastroenterologie  v teplické nemocnici

Koncem roku 2006 byla gastroenterolo-
gická část interního oddělení teplické 
nemocnice personálně i technicky velmi 
slabá. V lednu 2007 se situace začala 
radikálně měnit. 
Díky dobrým manažerským rozhodnu-
tím vedení nemocnice se podařilo získat 
odborníky pro toto oddělení a v součas-
né době  pracuje na oddělení pět dvoua-
testovaných lékařů, dva s první atestací a 
jedna absolventka. 
Došlo k navýšení počtu výkonů oproti 
srovnatelnému období minulého roku, 
například počet vyšetření žlučových a 
pankreatických cest byl navýšen o 80%. 
Zkrátila se čekací doba na všechny výko-
ny. Pacienti se dočkají vyšetření do pěti 
pracovních dnů.
Byly zakoupeny nové moderní endosko-
pické přístroje Exera II s možností využití 
speciálního barevného filtru světla. Ten 
umožňuje zobrazit drobné polypy nebo 
plošné lése, které by v bílém světle moh-
ly uniknout pozornosti a jsou  při vyšetře-
ní odstraněny. Naše pracoviště se účast-
ní Národního screeningového programu 
– prevence rakoviny tlustého střeva.
Další novou metodou je 24 hodinová pH 
metrie. Jedná se o  vyšetření, při kterém  
měříme kyselost obsahu  jícnu, katétrem 

zavedeným na 24 
hodin nad dolní jíc-
nový svěrač. Jedná 
se o vyšetření ambu-
lantní. V součinnos-
ti s miniinvasívní 
poradnou chirurgic-
kého oddělení naší 
nemocnice tak vyšet-
řujeme pacienty s 
refluxní chorobou 
jícnu a  po konzulta-
ci i předáváme k chi-
rurgickému řešení.
Velkou radost nám 
udělala kapslová 
enteroskopie. Malou  
kapslí obsahující 
digitální fotoaparát, 

zdroj světla, energie a vysílačku zob-
razíme při vyšetření celé tenké střevo. 
Kapsle snímá obraz střeva a vysílá do 
zařízení, které má pacient připevněno 
na  těle. Obraz se přehraje do počítače a 
lékař pak vyhodnotí záznam. Nejčastější 
indikací je krvácení do zažívacího traktu 
z nezjištěného zdroje s negativním nále-
zem při gastroskopii, koloskopii i ente-
roklýse (RTG vyšetření tenkého střeva). 
Při záznamu nalézáme cévní malforma-
ce, drobné erose až afty  s krvácením po 
nesteroidních antirevmaticích, ale také 

časná stadia zánětů střeva (Crohnovy 
choroby) nebo celiakii.
Mimo běžné výkony provádíme perku-
tánní endoskopickou gastrostomii, která 
před rokem ještě nebyla na endoskopic-
kém pracovišti dostupná, dilatace stenos 
a implantaci kovových stentů. 
Pro pacienty s nadváhou je k dispozi-
ci zavedení intragastrického vzducho-
vého balónu jako alternativa bandáže 
žaludku. Balón ovšem nehradí zdravotní 
pojišťovny.  
Na počátku ledna a po celý rok 2007 pro-
bíhala konstruktivní jednání s vedením 
nemocnice. Stanovili jsme jednotlivé 
kroky vedoucí k ozdravění a zkvalitnění 
oddělení. 
Byl vytvořen dobře pracující sehraný tým 
kvalitních sester a lékařů a pak postupně 
zajištěna moderní technika. Bylo nezbyt-
né se ujistit, že nákladné technické vyba-
vení bude plně a bezpečně využito.
Známkou kvalitního personálního a pří-
strojového vybavení, široké nabídky a 
množstvím výkonů je jistě skutečnost, že 
oddělení byla udělena akreditace Minis-
terstva zdravotnictví pro výchovu a vzdě-
lávání lékařů v oboru gastroenterologie. 

MUDr. Vlastimil Woznica
primář Interny II., Nemocnice Teplice

Primář MUDr. Vlastimil Woznica a sestra Olga Šlachová u endoskopické 
věže Exera II. při odběru biopsie

Primář MUDr. Vlastimil Woznica při hodnocení záznamu kapslové enteroskopie
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Nový ředitel nemocnice Chomutov od 1. 12. 2008

Představenstvo Kraj-
ské zdravotní, a.s. 
na svém jednání 19. 
11. 2007 rozhodlo 
o novém řediteli 
nemocnice Chomu-
tov, kterým se stal  
MUDr. Bc. Petr Hos-
sner. Ředitel Kraj-
ské zdravotní, a.s.  
Ing. Eduard Rei-

chelt popřál novému řediteli chomutovské 
nemocnice mnoho úspěchů v jeho funkci. 
Agenda vedení chomutovské nemocnice 

přešla pod kompetence nového ředitele k 1. 
prosinci 2007.
MUDr. Bc. Petr Hossner (38 let) je absolven-
tem Lékařské fakulty University Karlovy v Plz-
ni, s  atestací v oboru všeobecného lékařství, 
dále atestací I. stupně v oboru gynekologie 
a porodnictví. V roce 2001 ukončil studium 
na fakultě managementu Vysoké školy eko-
nomické v Praze v oboru Management pod-
nikatelské sféry a veřejných služeb - speci-
alizace management zdravotnictví - studijní 
program Ekonomika a management.

V roce 2003 složil atestaci II. stupně z  gyne-
kologie a porodnictví a v roce 2006 atestaci 
z veřejného zdravotnictví.   
Od roku 1994 působil v Nemocnici Most 
jako lékař gynekologicko - porodnického 
oddělení, v letech 2001-2003 zde vykoná-
val  funkci zástupce náměstka pro zdra-
votní péči a následně zástupce ředitele. Je 
vedoucím perinatologického centra gyneko-
logicko - porodnického oddělení Nemocnice 
Most. Od 1. 12. se stal ředitelem Nemocnice 
Chomutov, odštěpného závodu společnosti 
Krajská zdravotní, a.s. 

Redakce časopisu

...z mnoha poděkování spokojených pacientů

K 70. narozeninám doc. MUDr. Jiřího Kozáka, CSc.
V listopadu toho-
to roku se dožil 
významného život-
ního jubilea bývalý 
přednosta Dětské 
stomatologické klini-
ky a oddělení maxi-
lofaciální chirurgie 
FN Motol doc. MUDr. 
Jiří Kozák, CSc. K této 
příležitosti se dne 

16.11.2007 uspořádalo pracovní setkání na 
děkanátě 2. LF UK v Praze ve FN v Motole, 
kterého se aktivně zúčastnili doc. MUDr. 
Sameš, CSc. (NCh) a MUDr. Nátek, Ph.D. 
(ÚČOCh).
Doc. Kozák se narodil 24.11.1937 v Praze. V 
roce 1962 promoval jako stomatolog. Do roku 
1965 pracoval na stomatologickém oddělení 
ve Vysokém Mýtě, a v letech 1965-1969 na 
stomatologickém oddělení polikliniky v Pra-
ze 7. Od roku 1969 se pak stal občanským 

zaměstnancem ÚVN v Praze – Střešovicích. 
Toto pracoviště opustil v červenci 1993, kdy 
se stal přednostou Dětské stomatologické 
kliniky FN Motol a v této funkci přetrval do 
roku 2007.
Po dostudování všeobecného lékařství 
podruhé promoval v roce 1972 a o rok poz-
ději složil nástavbovou atestaci z ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie. Chirurgické 
zaměření pana docenta obsáhlo několik 
úseků: rekonstrukční chirurgie v oblasti hla-
vy a krku, mikrochirurgickou operační tech-
niku, tkáňové přenosy, kraniofaciální chirur-
gii a posléze chirurgii lební baze, jejímž je u 
nás spoluzakladatelem a propagátorem.
Je autorem a spoluautorem řady monografií 
a přednášek. V letech  1990-2007 byl vědec-
kým sekretářem České společnosti maxi-
lofaciální chirurgie, členem redakční rady 
časopisu Acta chirurgiae plasticae, členem 
české skupiny International Skull Base Sur-
gery. Je členem subkatedry plastické chirur-

gie IPVZ a byl 
členem její 
katedry neu-
rochirurgie.
Kromě spolu-
práce s řadou 
p r a ž s k ý c h 
pracovišť se 
jako externis-
ta aktivně podílel na řadě složitých a unikát-
ních operací na odděleních ústní, čelistní a 
obličejové chirurgie a neurochirurgie Masa-
rykovi nemocnice v Ústí nad Labem.
Proto bychom touto formou rádi vyjádřili 
uznání a velký dík za dlouholetou plodnou 
spolupráci a popřáli do dalších let mnoho 
zdraví a neutuchajícího životního elánu.

MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D
zástupce primáře oddělení ÚČOCh, 

Masarykova nemocnice

Poděkování personálu kardiologického 
oddělení Nemocnice Teplice 
Vážený pane řediteli,
od 1. 3. – 12. 4. 07 byl na Vaše oddělní 
JIP přijat po těžkém infarktu myokardu 
můj manžel p. Hlobílek Bohumil.

Chtěla bych poprosit,  aby Vaším jmé-
nem bylo poděkováno celému kolekti-
vu lékařů, ale i hodných sestřiček, kte-
ří manžela po celou dobu ošetřovali a 
věnovali mu veškerou a obětavou péči.
Opravdu si jejich práce velice vážíme 
a oceňujeme ji. Tento vlídný přístup 

by měl být všude na všech odděleních 
nemocnic. 
Ještě jednou náš veliký dík celému 
týmu.

Za rodinu
manželka Eva Hlobílková
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Poděkování sestřičkám z chirurgického 
oddělení dětské stanice E - Nemocnice 
Most

Milí přátelé, 
chtěla bych touto cestou nejen poděkovat, 
ale i zprostředkovat všem dalším event. 
pacientům a v neposlední řadě i přísluš-
ným nadřízeným a ostatním pracovníkům 
Chirurgie „E“ - dětského oddělení svou 
velice příznivou zkušenost, kterou jsem 
učinila při své nedávné několikaden-
ní hospitalizaci na zmíněném oddělení. 
Všechny sestřičky - bohužel neznám jejich 
jména - zde příkladně, stoprocentně a 

profesionálně pečlivě plní nejen „pouze“ 
to, co jim ukládá jejich náplň práce, ale 
svůj osobní přístup k pacientovi - a je zce-
la jedno, zda jde o dítě či dospělého, ještě 
nadto završují nepřehlédnutelnou - a svou 
až „nadstandardní“ starostlivostí a vstříc-
ností. Zkrátka jsou velmi milé, příjemné a 
přívětivé :-) Ať provádějí sebemenší, byť 
nepatrný a rutinní úkon či pokyn, vždy 
plně a vyčerpávajícím způsobem podáva-
jí pacientovi vysvětlení, proč a k čemu to 
(po)vede, slouží a je dobré. Práce ostat-
ních zaměstnanců na oddělení jistě rov-
něž zaslouží zmínku a kladné ocenění.
Byla bych moc ráda, kdyby se výše uve-
dené řádky dostaly nejen k příslušným 

pracovníkům zmíněného oddělení, ale 
takto prostřednictvím internetu i k ostat-
ním potencionálním čtenářům, neb jsem 
si moc dobře vědoma toho, že ne všech-
ny zvěsti, kolující o mostecké nemocnici, 
jsou takto kladného rázu.., a proto je jen 
žádoucí a spravedlivé v diskuzi o reputaci 
a pro povědomí tohoto pracoviště u naší 
veřejnosti položit na onu pomyslnou mis-
ku vah pro změnu i další názor, resp.chvá-
lyhodnou zkušenost, kterou jsem tímto 
osobně učinila a pod kterou se ráda s čis-
tým svědomím a s přáním všeho dobrého 
do další práce podepisuji. 
Most, 6. listopadu 2007 

S pozdravem Daniela Součková 

Vážený pane řediteli, 
 
chtěla bych Vám tímto vyjádřit pochvalu chirurgické ambulanci Nemocnice Děčín
 Byla jsem po dvakrát velmi mile překvapena lidským i profesionálním přístupem na chirurgické ambulanci. Tuto ambulanci jsem s 
11letým synem navštívila 19.11.2007 a na sundání dlahy 26.11.2007 s diagnózou natrženého vazu. Tak jako každé dítě se velmi bál, 
avšak přístup lékařů i sestřiček byl bezvadný. Jmenovitě pí. Dr. Novotná, sestřička pí. Blechová a na kontrole p. Dr. Tschakert, sest-
řičky pí. Kotašková, pí. Blechová a pí. Minaříková. Nemohu však vynechat ani pana sanitáře, jehož jméno nevím (pán velmi malého 
vzrůstu s vousky).
 Přála bych Vám takový kolektiv i na ostatních odděleních Nemocnice Děčín
 S pozdravem

 Iva Jeriová 
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Zvládneme kardiopulmonální resuscitaci podle nových pravidel?
Na tuto otázku mnozí zdravotníci z naší 
nemocnice mohou dát kladnou odpo-
věď. 
Absolvovali totiž kurz Kardiopulmonální 
resuscitace  pod vedením našeho pra-
coviště ARO Nemocnice Chomutov. Ten-
to kurz vychází z doporučení Evropské 
rady pro resuscitaci – Guidelines 2005. 
Pro jeho uspořádání jsme se rozhodli na 
základě zcela nových pravidel kardiopul-
monální resuscitace, která jsou v určitých 
ohledech  velmi odlišná od doporučení z 
roku  2000 a do povědomosti zdravotnic-
kého personálu se v mnohých oblastech 
ještě nedostala. 
Kurz byl zahájen v létě 2007 a pokraču-
je dosud, pravidelně 1x až 2x měsíčně, s 
počtem účastníků do 12 osob na kurz, aby 

byl možný individuální přístup a každý si 
vyzkoušel a natrénoval nové techniky a 
algoritmy kardiopulmonální resuscitace. 
Kurz se skládá ze 2 částí. První, teoretic-
kou část vede MUDr. Irena Voříšková a 
zahrnuje patofyziologické podklady nut-
ných změn v postupech, všechny novinky 
a následné užití algoritmů resuscitace. 
Teoretická část je ukončena krátkým tes-
tem, kde si účastník ověří získané teo-
retické znalosti a společně opraví even-
tuelní chyby. Druhá, praktická část  je 
vedena MUDr. Zuzanou Kopytkovou pro 
lékaře, vrchní sestrou Lenkou Řimnáčo-
vou a staniční sestrou lůžkové části ARO 
Zdenou Soukupovou pro sestry. Tato část 
je věnována praktickému nácviku všech 
algoritmů resuscitace, užití techniky zevní 
srdeční masáže, dýchání z úst do úst, 

užití ambuvaku k umělé plicní ventilaci 
a ukázkou dalších pomůcek k zajištění 
dýchacích cest, jako jsou intubační rour-
ky a laryngeální masky. Dále užití defibri-
látoru. Pro praktický výcvik slouží figurí-
na, k tomuto účelu zakoupená Nemocnicí  
Chomutov, splňující maximálně požadav-
ky na moderní výuku. 
Doufáme, že naše snaha přispěje ke 
zkvalitnění péče o naše pacienty a může 
se zhodnotit i v civilním životě zdravot-
níka. Věříme, že naše výuka je kvalitní a 
že o ní nepřestane být zájem, který trvá 
dosud. Těšíme se na Vaši účast a vysoce 
si ceníme Vaší touhy po dalším vzdělává-
ní. 

MUDr. Irena Voříšková        
Nemocnice Chomutov

Odborná konference prezidia ČAS v Karlových Varech
Prezidium České asociace sester uspo-
řádalo v Karlových Varech 17. 11. 2007 
konferenci na téma:
Bezpečné pracovní prostředí = kvalit-
ní péče o pacienta.
Akce se konala pod záštitou a za 
finanční podpory ministerstva zdravot-
nictví a Evropské unie a ve spolupráci 
s regionem Karlovy Vary.

Bylo zde prezentováno 14 odborných přednášek, které se 
vztahovaly ke kvalitě poskytované péče. Mezi přednášejícími 
byli např. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA, prezidentka ČAS,  

Mgr. M. Kalvachová a Bc. Nina Müllerová, MZ ČR, MUDr. D. Marx, 
odborný konzultant SAK, Bc. L. Gutová, hlavní sestra Vojenské 
nemocnice Střešovice, Mgr. H. Plachá, hlavní sestra Nemocnice 

Děčín, o.z. KZ, a.s. a další.
Na konferenci ČAS 17. 11. 2007 v Karlových 
Varech byla také  pokřtěna kniha autorek 
Škubová, Chvátalová „Jak šel ČAS“ a byl 
představen „Výkladový ošetřovatelský 
slovník“, který vydá v nejbližší době nakla-
datelství Grada. 

Mgr. Hana Plachá
Nemocnice Děčín

Onkologická konference, 22. 11. 2007 v Ústí nad Labem
Jako obvykle v tomto podzimním čase, 
tak i tento rok, se 22.11.2007 konala v 
Masarykově nemocnici  v Ústí nad Labem 
onkologická konference, kterou pořádalo 
radioterapeutické oddělení ve spolupráci 
s krajským pracovištěm Národního onko-
logického registru (NOR).
Konferenci zahájil prim. MUDr. Milan 
Lysý, který je zároveň krajským správcem 
NOR. Jeho sdělení mělo ráz statistický. 
Informoval o počtu nádorových onemoc-
nění v našem kraji a o jeho nárůstu. Hlav-
ním tématem letošní konference byla 
biologická léčba nádorů.Velmi zajímavá 

sdělení přivezli hosté této konference  
MUDr. Petra Holečková z FN Na Bulovce 
a doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD. z FN 
Plzeň.
Odpolední část byla věnována Národní-
mu onkologickému registru. Mgr. Barbo-
ra Černá z  Koordinačního střediska pro 
rezortní zdravotnické informační systémy 
(KSRZIS) se z pracovních důvodů nemoh-
la dostavit. Místo výše jmenované vystou-
pil prim. MUDr. Milan Lysý se sdělením 
o práci v „Lymphomové skupině“. Dále 
seznámil účastníky se závěry ze  zasedá-
ní Rady NOR a organizačními  záležitost-

mi, které se týkají všech sedmi pracovišť 
NOR v Ústeckém kraji. V diskusi byly pre-
zentovány názory na biologickou léčbu 
nádorů, její možnosti a praktické využití. 
Odpoledne se především diskutovalo o 
starých i nových problémech souvisejí-
cích s prací v onkologickém registru.
Na závěr prim. MUDr. Milan Lysý podě-
koval účastníkům za dosavadní práci a 
letošní konferenci ukončil. 

Bc. Anna Zímová
Vrchní sestra RTO, Masarykova nemocnice
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ZLATÁ KREDITNÍ  KARTA  CITIBANK a ELEKTRONICKÝ PODPIS
Zapojení Krajské zdravotní, a. s. do projektu pro lékaře

Obecné informace
Společnost IZIP, a.s. ve spolupráci s bankovním domem Citi-
bank, a.s. připravila pro lékaře  zajímavou novinku – ZLATOU 
KREDITNÍ KARTU CITIBANK, která přímo navazuje na realizaci 
Elektronického podpisu.
Protože Krajská zdravotní, a.s. je partnerem společnosti IZIP, 
a.s., dovolujeme si vám nabídnout tento prestižní  bankovní 
produkt a produkt Elektronického podpisu k použití pro léka-
ře.

Co poskytuje kreditní karta
finanční svobodu v nakupování – peníze zdarma až na  
55 dní
jednoduchost a pohodlí
řadu volitelných pojištění
kreditní limit ve výši až trojnásobku čistého příjmu lékaře
bezpečnost
až tři dodatkové karty
možnost čerpání kreditního limitu až do výše 600 000 Kč
čerpání výhod, které poskytují obchodní partneři v oblasti 
módy, gastronomie, ubytování, zábavy a životního stylu
nákupy na splátku
není nutné měnit svou banku
bez nutnosti zakládání běžného účtu v Citibank

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kde se používá kreditní karta
v obchodech
při platbách na internetu
při výběru v bankomatech

Jak se splácí
bankovním převodem
poštovní poukázkou
složením hotovosti
trvalým inkasem

Úroková sazba
pokud se splatí celý aktuální zůstatek v termínu, neplatí se 
žádný úrok

Co poskytuje elektronický podpis
elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami
vedení elektronické zdravotní dokumentace
komunikaci s ústředními úřady statní správy

Kontaktní místo 
V případě zájmu se obraťte na personální oddělení jednotlivých 
nemocnic – odštěpných závodů KZ, a.s.

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Parkovné v areálu MNUL během vánoc.

Pacientům a všem, kteří během vánoc navštíví Masarykovu 
nemocnici, nadělíme bezplatné parkovné v areálu. Závory ote-
vřeme 21.12.2007 v 18:00 hod. Vjezdovou závoru uzavřeme a 
zahájíme vydávání parkovacích lístků 1.1.2007 19:00 hod. a v 

návaznosti zahájíme výběr parkovného 2.1.2008 cca od 8:00 
hod.
Krásné vánoční svátky

Ing. Pavel Rejholec
vedoucí Provozního oddělení, Masarykova nemocnice

Veřejná zakázka na dodávky elektřiny

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. schválilo na svém 
zasedání 1. října 2007 uskutečnění veřejné zakázky na dodáv-
ky elektřiny do 6 odběrných míst zadavatele (MN Bukov, MN 
V Podhájí, Nemocnice Teplice, Nemocnice Děčín, Nemocnice 
Most, Nemocnice Chomutov). Předmětem plnění je fyzická 
dodávka sjednaného množství silové elektřiny pro oprávněné-
ho zákazníka včetně převzetí odpovědnosti za odchylku a zajiš-
tění souvisejících distribučních a systémových služeb. Celkové 
požadované množství je cca 24 300 MWh za rok. 
Zadávací dokumentaci k uvedené zakázce připravilo oddělení 
veřejných zakázek KZ, a.s. ve spolupráci s energetickým konzul-

tantem a auditorem společnosti Martia, a.s. Termín plnění je od 
1. 4. 2008 na dobu určitou dle varianty, která bude při posouze-
ní a hodnocení nabídek označena jako nejvýhodnější – 2 roky, 
3 roky nebo 4 roky. Základním hodnotícím kritériem pro zadání 
zakázky je nejnižší nabídková jednotková jednosložková cena 
silové elektřiny za MWh. Celkové roční náklady na elektřinu pro 
všechny odštěpné závody KZ, a.s. jsou odhadovány na 56,5 mil. 
Kč vč. DPH.

Ing. Helena Luzumová
vedoucí oddělení veřejných zakázek KZ,a.s.
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Vánoční motivace

„Prdelky“
Ingredience:
240 g hladké mouky, 100 g másla, 80 g cukru moučka, trochu prášku do pečiva, 
špetka soli, 2 žloutky nebo 1 vejce Bílková poleva: 2 lžíce prosátého moučkového 
cukru, kousek bílku (asi jako hrášek), lžička citrónové šťávy

Postup:
Vše smícháme v hladké těsto, dáme na půl hodiny odpočinout do chladu. Pak 
vykrajujeme srdíčka, kterým odřízneme asi 1 cm špičky (záleží na velikosti vykra-
jovací formičky). Pečeme ve vyhřáté troubě na 170 C° horkovzduch asi  minut. Po 
upečení slepujeme po dvou pikantní  zavařeninou a bílkovou polevou nakres-
líme dle fantazie kalhotky. Tvary můžeme dělat z jakéhokoliv  lineckého těsta. 
Jen doporučujeme hladkou mouku a velmi jemný cukr, jinak budete mít prdelky 
rovnou s celulitidou.

„Marokánky“
Ingredience:

1/4 šlehačky, 160g kandovaného ovoce, 160g ořechů (nejlepší směs), 160g moučkový cukr, 
20g hladké mouky, 1 vanilkový cukr

Postup:

Šlehačku, cukr, vanilkový cukr a mouku smícháme a svaříme za stálého 
míchání na kaši. Do vlažné kaše vmícháme kandované ovoce a ořechy 
nastrouhané na malé kousky. Na plech s pečícím papírem tvoříme lžič-
kou malé bochánky a při teplotě max 250°C upečeme do růžova. Po 
vychladnutí spodní stranu potřeme rozpuštěnou čokoládou.

Význam vánočního období
Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista a oslava této události. Církev časově spojila narození 
Spasitele se starým mýtem zimního slunovratu, vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství života nad smrtí a světla nad tmou. Svátek 
narození Páně se od 4. století šířil z Říma po celém křesťanském světě. Tato vánoční atmosféra a vánoční zvyky (domácí jesle, 
obdarovávání dětí, ozdobené stromečky atd.) stále trvají.

Vánoce
Den Ježíšova narození se slaví v křesťanském světě od 4. stol. 25. prosince. Na tento den připadala slavnost „neporaženého 
slunce“ (sol invictus). Východní církev slavívala narození Krista 6. ledna. To bylo datum jednoho pohanského svátku v Alexan-
drii “Narození Božského eonu“. Západní církev - v Římě - slavila  
25. prosince a to bylo zase datum starého pohanského svátku 
„Narození věčného slunce“. Pozdě po řadu století překryla tento 
obsah svátku úcta ke svatým třem králům (počet tří byl odvozen 
od tří královských darů, kteří mágové Ježíšovi přinesli). 

Asi od 16. stol. se rozšířily dnes ještě trvající zvyky: domácí jesle, 
obdarovávání dětí, ozdobená jedle atd.
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AKCE 
leden - únor 2008

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

10.1.2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL
15.1.2008 Novinky v diabetologii CVDV MNUL
15.1.2008 Ošetřovatelská péče v gastroenterologii Teplice, sál „O“
22.1.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář - závěrečná zkouška CVDV MNUL
28.1.2008 Deprese CVDV MNUL
31.1.-17.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář CVDV MNUL
7.2.2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL
14.2.2008 Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování CVDV MNUL
14.2.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných CVDV MNUL
19.2.2008 Konference novinky v intenzivní medicíně CVDV MNUL
19.2.2008 Regionální periferní žilní vstupy CVDV MNUL
21.2.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných CVDV MNUL
25.2.-29.2.2008 Specializační kurz - základy vnitřního lékařství CVDV MNUL
25.2.2008 Management nádorových onemocnění ženských rodidel CVDV MNUL
26.2.2008 Regionální periferní žilní vstupy CVDV MNUL
28.2.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných CVDV MNUL

.....................................................................................................

 Body-MI cup Badminton -  první ročník  29. 11 . 2007 v T Clubu Ústí nad Labem       

Zvýšení pohybové aktivity jistě přináší prospěch pacientům, 
zlepšení kvality a prodloužení života a to i těm s nemocným 
srdcem. Na rozbor této činnosti pacien-
tů mnohdy nezbývá čas v kardiologické 
ambulanci, ještě tak předepsat kvalitní 
léky na snížení cholesterolu a pozvat 
na další odběr krve. A tak někdy vlastní 
dobrý příklad je mnohdy více, než dlouhá 
„ kázání“ o zdravé životosprávě. Špatný 
přístup k ní, prozradí už od dveří vyso-
ké BMI. A jeli BMI ještě  přijatelné, pak 
obvod pasu výmluvně prozradí vlastní 
obdarování abdominálním tukem, který 
je  navíc  nejrizikovější. Norma pro muže 
100 cm, pro ženy 88 cm!  

Proto uspořádala Kardiologická klinika MNUL turnaj s názvem 
Body-MI cup v badmintonu, který je velmi dynamickým a pří-

jemně soutěživým sportem.  29.11. 2007 se 
konal jeho první ročník, úspěšně v badmin-
tonové hale T – Clubu Ústí nad Labem.  Tur-
naje žen a mužů se zúčastnilo na tři desítky 
lékařů a sestřiček. Vítězství ani tak nebyla 
důležitá, protože hodnotné ceny byly i v sou-
těži útěchy. Užili jsme si příjemný  večer. A 
protože pohybová aktivita by měla mít svoji 
pravidelnost, bude další turnaj i v příštím 
roce, už koncem měsíce dubna 2008.

MUDr. Antonín Novák
Masarykova nemocnice

PF


