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KZ, a.s. 
Za obsahovou správnost příspěvků plně 
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě  
tohoto vydání. 

Vážení a milí čtenáři,

Letošní rok zahajujeme v Krajské zdravotní, a.s. řa-
dou kroků, které mají přímou návaznost na volební 
výsledky v loňských krajských volbách. Změny se 
týkají nejen vedení společnosti, která Vám přináší 
tento časopis, ale zejména financování zdravotní 
péče v našem kraji. Doufám, že pro Vás, tedy pro pa-
cienty a uživatele našich služeb, budou zaváděné 
novinky příjemné.
Nyní mi dovolte, abych Vás jako nově zvolený před-
seda představenstva společnosti Krajská zdravot-
ní, a.s. o připravených změnách informoval. Vzhle-

dem k tomu, že jednou ze zásadních podmínek při sestavování krajské vlády bylo zajištění 
bezplatné zdravotní péče v krajských zdravotnických zařízeních, je logické, že začínáme právě 
zde. Regulační poplatky pokládáme za protiústavní, diskriminační a nesmyslné. Vzhledem 
k tomu, že Senát Parlamentu ČR jejich plošné zrušení zablokoval, hledali jsme cestu, jak Vám 
od nich ulevit a zajistit pacientům kvalitní a dostupnou péči. 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje proto na svém posledním jednání rozhodlo, že v nám svěřených 
nemocnicích za pacienty bude regulační poplatky platit Ústecký kraj. jedná se o poplatek 30 
korun při návštěvě lékaře, 60 korun za den pobytu v nemocnici a 90 korun při využití služeb 
pohotovosti. Věřím, že hrazení regulačních poplatků formou převzetí závazku za pacienta na 
základě veřejného příslibu kraje je pozitivním opatřením, které jistě pomůže řadě našich spolu-
občanů, zejména starším lidem, ale i rodinám s dětmi a sociálně slabším občanům.
Ke změnám dochází od 1. února také v krajských lékárnách. jejich zákazníci obdrží při každém 
nákupu na recept bonus, jehož výše se bude shodovat s výší regulačního poplatku. Tento bo-
nus jim bude okamžitě odečten z celkového účtu za nakupovaná léčiva. Regulační poplatek je 
v současné době stanoven na 30 Kč za každou jednotlivou položku na receptu. Nárok na bonus 
budou mít všichni, kdo se k nákupu léků vypsaných na receptu rozhodnou využít služeb ústav-
ních lékáren jednotlivých nemocnic společnosti. 
Krajská zdravotní, a.s. chce tímto opatřením dosáhnout vyššího obratu při prodeji lékařem pře-
depsaných léčiv a léčivých přípravků, které jsou plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního po-
jištění. Bonusy klientům svých lékáren bude Krajská zdravotní, a.s. financovat snížením ceny 
léků na úkor marží lékáren. Celková cena, kterou zákazník v současnosti hradí při koupi léku na 
recept, se skládá z doplatku za lék a z regulačního poplatku. Od 1. února bude sice regulační 
poplatek v souladu se zákonem vybrán, hodnota doplatku za lék však o něj bude formou přidě-
leného bonusu okamžitě snížena, a to bez ohledu na počet předepsaných balení.
Snažíme se řešit i podle nás neuvážené rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které odebralo 
status onkologického centra chomutovské nemocnici. Snažíme se vyjednat s pojišťovnami, aby 
toto prestižní zařízení, kde se léčí těžce nemocní lidé nejen z našeho kraje, dál dostávalo pení-
ze jako doposud. Chceme tak minimalizovat škody, které by rozhodnutí bývalého ministra zdra-
votnictví mohlo napáchat. A samozřejmě budeme také jednat s novou ministryní zdravotnictví 
Danielou Filipiovou a pokusíme se ji přesvědčit, aby rozhodnutí ministerstva přehodnotila.
V novém roce nás všechny čeká spousta usilovné práce. Představenstvo bude nově jednat na 
výjezdních zasedáních v jednotlivých nemocnicích. Nechceme o problémech krajských nemoc-
nic rozhodovat od stolu, chceme si udělat kompletní a podrobný obraz přímo v terénu. jen 
tak budeme moci o věcech rozhodovat zasvěceně a tak, aby to pro pacienty bylo maximálně 
výhodné. Prvním zařízením, které navštívíme, bude nemocnice v Děčíně.
Byl bych rád, kdybychom se prostřednictvím těchto stránek pravidelně setkávali a uvítám i Vaše 
názory a postřehy z jednotlivých zařízení, která Krajská zdravotní, a.s. spravuje. Neumím a ne-
chci Vám slibovat vyřešení všech problémů, mohu Vám ale slíbit, že se o ně budu snažit.

Přeji Vám pevné zdraví. 

Bc. Petr Benda
Předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Úvodní slovo

MUDr. Tomáš Indra
člen 

Bc. Radek Scherfer
člen 

Bc. Petr Benda
předseda 

Ing. Petr Fiala
člen 

Ing. eduard Reichelt
člen 

Ing. René Budjač
místopředseda 

Ing. Pavel Kouda
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Poradna Infolistů

Nutrition Day 2008
výsledky a výzva pro rok 2009

Problematika malnutrice hospitalizovaných 
osob je stále přítomným problémem i v regi-
onu Evropy. Proto již před lety vznikl v rámci 
European Society of Parenteral and Enteral 
Nutrition projekt Nutrition Day. Tento pro-
jekt je zaměřen na zhodnocení stavu výživy 
v jednotlivých zapojených zdravotnických 
zařízeních a to formou stanovení okamžité 
prevalence malnutrice v rozhodném dni  
zjišťování.

V roce 2008 se v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem pilotně uskutečnilo zjišťo-
vání na dobrovolně se účastnících odděle-
ních a to formou písemného sběru základ-
ních údajů, které byly posléze zpracovány 
zatím pouze na lokální úrovni. Data byla 
díky entuziasmu ošetřovatelského perso-
nálu různých úrovní shromážděna z oddě-
lení CH1 a všech začleněných lůžek hrudní  
chirurgie, dále z celého ortopedického  
oddělení, z oddělení gastroenterologie, 
z obou onkologicky orientovaných odd. 
RTO a v neposlední řadě z pracoviště De-
toxu psychiatrického oddělení. Strukturu 

hodnocených hospitalizovaných osob za-
chycuje graf č. 1.

V posledních dekádách je v řadě prací uvá-
děn cca 30% podíl osob postižených malnu-
tricí z celkového počtu hospitalizovaných 
a to přes celkový rozvoj poskytované zdra-
votní péče. Údaje získané v rámci pilotního 
průzkumu uskutečněného při Nutrition Day 
2008 jak již bylo zmíněno výše s těmito li-
terárnímu údaji korelují, jak je patrné z ná-
sledných grafů, v nichž je zachycen BMI pod 
20 a nechtěný váhový úbytek o více než  
10 % hmotnosti v posledních 3 měsících, 
případně obojí. Osoby s normálním BMI 
a bez váhového úbytku jsou označeny jako 
OK (platí i pro další grafy) – graf č. 2.

Překvapivým zjištěním bylo, že i tam, kde 
váhový úbytek i BMI poukazovaly na po-
třebu nutriční intervence, nebyla tato vždy 
realizována. Zlepšení v této oblasti by mělo 
přinést plánované začlenění této problema-
tiky do interního klinického auditu.

Nárůst procentuálního podílu osob z malnu-
tricí ve věku nad 70 let je vcelku očekávaný, 

případný podíl nově konstituovaného frailty 
syndromu nebyl v této souvislosti zkoumán 
(graf č. 3, graf č. 4).

Větší podíl osob s malnutricí na odděle-
ních neposkytujících operační péči je vcel-
ku logický, vezme-li se v potaz průměrná 
doba hospitalizace na těchto odděleních 
a zaběhlý diagnosticko-terapeutický ma-
nagement chorobných chronických stavů. 
Uvedená skutečnost je zachycena v dalším 
z grafů (graf č. 5).

Věřím, že při dalším Nutrition Day, který 
v roce 2009 připadá na 29. ledna, se za-
pojí další oddělení v působnosti Krajské  
zdravotní, a.s. a to registrací a vyplněním 
on-line formulářů na www.espen.org, či ale-
spoň pro svou potřebu. A pokud nikoliv, tak 
že tento článek bude alespoň připomínkou 
nám všem stálé potřeby věnovat problema-
tice nutrice patřičnou pozornost.

MUDr. Michal Tichý 
Gastroenterologické oddělení  

Masarykova nemocnice, o.z.
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Nadstandardní služby KZ, a.s.
Nemocnice Teplice

Co všechno se podařilo udělat
Teplice jsou městem s nejstaršími léčebnými 
prameny v evropě. jejich objevení je spojeno 
s dávnou legendou, která říká, že v roce 762 
Kolostujovi pastevci našli v místních lesích 
opařené prase, kvičící v pramenu horké vody. 
Na tomto místě nechal vystavět kníže Kolostuj 
pevný hrad, který se stal základem pro město 
Teplice. Největší rozkvět města nastal v polo-
vině 17. století, kdy se městu pro svou výstav-
nost a krásu začalo říkat „malá Paříž“.
Ale nejen historií žijí Teplice. Teplice svým 
umístěním mezi Krušnými horami a Českým 
středohořím, v blízkosti hranice s Německem 
a na hlavním silničním tahu mezi Prahou 
a Drážďanami, jsou zajímavým turistickým 
centrem pro mnoho zahraničních turistů. Rad-
ní města Teplice připravují celou řadu zajíma-
vých akcí, které zpříjemňují život jak místním 
obyvatelům, tak návštěvníkům lázeňského 
města. A tak ani naše Nemocnice Teplice - od-
štěpný závod Krajské zdravotní, a. s., nemůže 
ve své modernizaci a nabídce zajímavých slu-
žeb zůstat pozadu.
I přesto, že prvního pacienta naše nemocni-
ce přijala 18. srpna 1896, můžeme se chlu-
bit nejen krásnými historickými budovami, 
kterým se postupně snažíme vrátit původní 
tvář, ale hlavně vysoce odborně specializova-
nými týmy zdravotnických pracovníků všech 
kategorií, kteří se neustále snaží svou práci 
zkvalitňovat ve prospěch nás všech – poten-
cionálních pacientů.
jen posuďte sami – co všechno se podařilo 
během roku 2008 vedení nemocnice Teplice 
prosadit a zrealizovat pro zlepšení a zkvalit-
nění služeb pro naše klienty:

prodloužila se návštěvní doba na všech • 
odděleních nemocnice,
zřízení ošetřovatelského týmu pro vlhké • 
hojení ran s následným otevřením ambu-
lance pro vlhké hojení ran, 
vyučování nejmodernějším technikám • 
v oblasti hojení ran pro sestry všech oddě-
lení nemocnice, ale i pro všechny ostatní 
zdravotnické pracovníky pracující v soci-
álních službách a soukromém sektoru,
kompletní rekonstrukce urologického od-• 
dělení, včetně nadstandardních pokojů,
rekonstrukce a otevření Poliklinického • 
oddělení klinické onkologie jako detašo-
vaného pracoviště MN Ústí nad Labem,
kompletní a postupná oprava všech pater • 
interního pavilonu, která dosud probíhá,
rozdělení interny na oddělení klasické in-• 
terny - Interna I. a gastroenterologie - In-
terna II.

zahájení kompletní rekonstrukce ortope-• 
dického oddělení,
jednotlivá oddělení naší nemocnice zís-• 
kávají svojí tvář, svojí image, nejen barev-
ným vymalováním pokojů a chodeb od-
dělení, ale hlavně barevným povlečením, 
které se setkalo hlavně u pacientů s velice 
kladným ohlasem,
z přístrojového vybavení byl zakoupen na • 
ambulantní rehabilitaci Lymfoven s kal-
hotkami na pressoterapii při léčbě lymfe-
démů, pulsní magnet Profi na magnetote-
rapii - dnes velmi požadovanou léčbu,
znovuzprovoznění bazénu na ambulantní • 
rehabilitaci,
oční oddělení bylo vybaveno přístrojem • 
na měření refrakce očí a zakřivení rohov-
ky - Autorefraktometr, pacienti tak nemusí 
docházet na měření na polikliniku,

ke zlepšení prostředí na gynekologicko-• 
porodnickém oddělení přispělo otevření 
dalšího nadstandardního pokoje a výzdo-
ba porodnice. Na porodním sále se poda-
řilo drobnou stavební úpravou dosáhnout 
rozdělení porodního sálu na 3 samostat-
né porodní boxy oddělené příčkami a na 
tzv. I. době porodní vytvoření dvou samo-
statných jednolůžkových pokojů, které 
zajišťují větší intimitu rodiček a možnost 
přítomnosti osoby blízké po celou dobu 
porodu. Pro rodičky se podařil zajistit od-
běr pupečníkové krve, cvičení pro těhotné 
s porodní asistentkou v Domě plném po-
hybu v Teplicích. Na oddělení byla prove-
dena výměna 50 kusů matrací,
na neurologickém oddělení se začal am-• 
bulantně aplikovat neurologicky nemoc-
ným pacientům Botulotoxin,
na ošetřovatelsko-rehabilitačním odděle-• 
ní je nabízena možnost respitní péče, tj. 
úlevová péče za úhradu v případě potřeby 
pečující osoby,
na polikliniku si mohou pacienti zajít na • 
„Medicinální pedikúru“, která má velký 
význam pro rizikové skupiny lidí s one-
mocněním žil či tepen dolních končetin 
a u diabetiků. jde o významnou pomoc 
při prevenci a péči o nohy,
probíhá kompletní parková úprava okolí • 
budov v areálu nemocnice,
před dokončením jsou nová parkovací • 
místa v areálu nemocnice,
pacienti mají možnost objednat si jídlo • 
z bio restaurace, které jim bude dovezeno 
až na oddělení,
pacienti mají možnost pohovořit s ne-• 
mocničním kaplanem, …

a spoustu dalších neméně důležitých kroků 
a postupů v oblasti ošetřování, vyšetřování 
a léčebných technikách.
Z mého pohledu bylo mimo výše uvedeného 
nejdůležitější to, že se změnil přístup vedení 
nemocnice k zaměstnancům a naopak. Za-
městnanci poznali a hlavně pochopili, že je-
den bez druhého nedokážeme téměř nic, ale 
pokud se chceme na svých odděleních cítit 
dobře a našim pacientům vytvořit příjemné 
prostředí, ve kterém budou ošetřováni vysoce 
odborně kvalifikovaným personálem, musíme 
chtít všichni. A pokud jste dočetli můj článek 
až sem, tak musíte uznat, že se zaměstnan-
cům teplické nemocnice opravdu daří o své 
klienty pečovat.

Soňa Brabcová 
Hlavní sestra Nemocnice Teplice, o.z.

Vodička je teploučká můžeme  
rehabilitovat...

Celkový pohled na bazén
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Dětská část očního oddělení
Nemocnice Most

Dětská část očního oddělení nemocnice Most 
má dlouholetou tradici. Založena byla v roce 
1966 jako samostatná „stanice pro dětské 
oční vady“. Dnes je součástí očního oddělení 
– má svou ambulantní a lůžkovou část. Zajiš-
ťuje léčebně preventivní péči a dispenzarizaci 
u dětí do 15 let věku s vadami zraku – refrakč-
ními vadami, tupozrakostí a šilháním.
Ambulance se nachází při lůžkovém očním 
oddělení v 6. patře budovy C. K ambulantní-
mu vyšetření přijímáme pacienty na doporu-
čení ošetřujícího pediatra nebo očního lékaře 
po předchozím objednání.
Objednání je možné písemně nebo telefonic-
ky na tel. čísle 478 032 654. 

K běžným vyšetřením v naší ambulanci patří:
vyšetření zrakové ostrosti – visu. U malých • 
dětí používáme optotypy s jednoduchými 
černobílými obrázky, dětem od 3 let věku 
předkládáme Pflügerovy háky – různě 

polohované „e“ jehož směr dítě ukazuje 
rukou, u školních dětí používáme Snelle-
novy optotypy s písmeny či čísly. Pokud již 
dítě nosí brýle, ověříme na přístroji, zda 
mají správnou požadovanou dioptrickou 
hodnotu a visus zkoušíme v brýlích i bez 
nich.
vyšetření postavení očí – šilhání• 
vyšetření předního i zadního segmentu • 
oka
vyšetření refrakční – dioptrické vady. Vy-• 
šetření refrakce se provádí tzv. skiaskopií 
po předchozí přípravě kapkami – rozka-
pání. Účinek kapek se projeví rozšířením 
zornic a zhoršeným viděním zejména na 
blízko, na což jsou rodiče předem upozor-
něni. V případě potřeby jsou dítěti přede-
psány brýle.
v některých případech se provádí vyšet-• 
ření zrakových funkcí pomocí speciálních 
přístrojů. Na základě výsledků všech vy-
šetření lékař rozhodne o léčbě a vhodnos-
ti pleoptického či ortoptického cvičení.

Hospitalizace – na dětské lůžkové části oční-
ho oddělení jsou hospitalizovány děti k léčbě 
tupozrakosti a k operaci šilhání. Tato dětská 
část oddělení má samostatnou ložnici o pěti 
lůžkách, hernu, cvičebnu, vyšetřovnu a samo-
statné sociální zařízení. Hospitalizace k léčbě 
tupozrakosti trvá maximálně 6 týdnů. Opera-
ce strabismu a následný ortoptický výcvik vy-
žaduje pobyt 10 dní. Přijímáme děti od věku 3 
let. Při hospitalizaci školních dětí je zajištěna 
denně výuka základních předmětů dle indivi-

duálního plánu, sepsaného třídní učitelkou 
dítěte. U všech hospitalizovaných jsou možné 
návštěvy rodičů včetně vycházek. Děti mladší 
3 let přijímáme k operaci strabismu v dopro-
vodu matky. Tato hospitalizace trvá 5 dní. Ve 
výjimečných případech, vyžaduje-li to zdra-
votní či psychický stav dítěte, je možná hospi-
talizace s jedním rodinným příslušníkem i pro 
děti starší. Pobyt matky je hrazen zdravotní 
pojišťovnou do 6 let věku dítěte.
STacIONář – od 1. 9. 2008 je možná léčba 
tupozrakosti také ambulantně ve stacioná-
ři při očním oddělení. Pobyt ve stacionáři 
je plně hrazen zdravotní pojišťovnou, pod-
mínkou je dodržení osmihodinové denní 
léčby. Děti do stacionáře docházejí denně 
mezi 700–800 hodinou, odcházejí domů mezi  

1500 –1600 hodinou. Zajištěný je oběd a od-
polední svačina. U školních dětí probíhá vý-
uka základních předmětů dle individuálního 
plánu jejich třídní učitelky. Délka pobytu dle 
stupně postižení a efektu léčby je 3 až 6 týd-
nů. Léčebná pleoptická a ortoptická cvičení 
provádí specializovaná sestra ortoptistka ve 
spolupráci s lékařem. Cvičení jsou provádě-
na opakovaně během denního pobytu. Dítě 
nadále zůstává v péči ambulance pro dětské 
oční vady.
Důležitou podmínkou dobrého efektu léčby 
tupozrakosti a šilhání je včasné rozpoznání 
oční vady a zahájení léčby nejvhodněji do 3 
let věku dítěte. Léčení je vždy zdlouhavé a vy-
žaduje dobrou spolupráci rodičů. 

MUDr. Irena Pokorná 
Oční oddělení Nemocnice Most, o.z. 

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Masarykova nemocnice

Oddělení je lokalizováno s dvaceti lůžky v pro-
storech Atria ústecké nemocnice, původně urče-
ných pro jednodenní chirurgii. Léčba je zajištěna 
deseti lékaři včetně primáře, ambulantní složka 
oddělení je situována v přízemí pavilonu Dětské 
kliniky.
V ambulanci je denně v ranní směně ošetřeno 
na 60 pacientů z celého kraje. Zároveň se zde 
provádí dispenzární onkologická péče, rhinolo-
gické, otologické poradenství. Zvláštní doba je 
vyhrazena pro poradnu pro pacienty se spánko-
vou apnoe a chrápání. 

V současnosti jsme také jedinou víkendovou po-
hotovostní službou v okolí.
Za sobotu a neděli ošetříme kolem 80ti klientů. 
Starší služba pravidelně ošetřuje a hlavně ope-
ruje pacienty dovezené k urgentním výkonům 
z celého regionu.
Máme pro výkony svého oboru velmi okleštěné 
podmínky, jak prostorové tak kapacitní, včetně 
snížení počtu dnů na operačních sálech, přesto 
však vykonáváme dobrou medicínu. Máme ide-
álně věkově rozvrstvený kolektiv deseti lékařů 
s potřebnou kvalifikací a specializační zkoušku 
z oboru vyššího stupně.
Naše oddělení pořádá pravidelné semináře 
s přímými přenosy operací do prostor výuko-
vého centra. Tato akce byla letos po patnácté  
a často ve spolupráci s pražskou klinikou 
prof. Betky DrSc a zúčastňují se jí odborníci 
z celé republiky, zhusta i zahraniční. 
Naše oddělení nestojí na hliněných nohách. 
Máme tři ambiciózní, perspektivní a moderní 
osové programy. 

Prvním, který je již dobře zaběhnutý a plní svůj 
účel, je monitorace a léčba spánkových apnoe 
a chrápání. Za program je odpovědný MUDr. jiří 
Kalhous. Druhý program, rovněž odstartova-
ný, je robotická chirurgie v ORL pod vedením 
MUDr. Karla Slámy jun. Robotem jsme dokonce 
operovali jako první v ČR a ve východní evropě.
Třetí a poslední program, garantovaný MUDr. Ro-
manem Neubauerem je, námi do ČR zavedená, 
endonazální mikroskopická chirurgie spojená 
s endoskopickým přístupem. Tímto bychom  
vytvořili jediné centrum v celém Česku poskytu-
jící obě metody společně. Využily by se tak vzá-
jemné výhody a eliminovaly zároveň nevýhody 
obou přístupů.
Závěrem lze říci, že oddělení má sice dobře na-
šlápnuto, ale je nutné vyřešit a to zcela urgentně, 
nedostatek operačních dnů a zajistit jej prosto-
rově tak, aby mělo nejméně třicet lůžek, zejmé-
na když jde o pracoviště s akreditací nejvyššího 
stupně, jediné v severozápadních Čechách.

MUDr. Karel Sláma 
Primář odd. ORL a chirurgie hlavy a krku 

Masarykova nemocnice UL, o.z.

Syndrom spánkové apnoe a ronchopatie (chrá-
pání) není novým problémem, v poslední době 
ale výrazně stoupají nároky na jeho vyšetřování 
a řešení. S chrápáním se setkal jistě každý do-
spělý člověk, pravidelně chrápe asi 30–40 % 
populace (habituální ronchopatie), častěji muži 
než ženy. Tento problém je spíše „kosmetický“, 
do ordinace přivádí pacienta zejména tlak lož-
nicového partnera. Oproti tomu syndrom spán-
kové apnoe je problém zdravotně závažný, jehož 
neřešení může mít pro pacienta řadu závažných 
důsledků, zejména ve smyslu zvýšení rizika kar-
diovaskulárních onemocnění. Syndrom spočívá 
v opakujících se epizodách obstrukce dýchacích 
cest ve spánku, spojených s poklesem saturace 
krve kyslíkem, se vznikem probouzecích reakcí 
a fragmentací spánku. U pacienta se projevuje 
zejména excesivní denní spavostí, pocitem úna-
vy, noční polyurií, chrápáním, při těžkém prů-
běhu kognitivním defektem, sexuální dysfunkcí 
a kardiovaskulárními onemocněními.
jelikož úspěšnost řešení ronchopatie a sleep 
apnoe syndromu chirurgickými i nechirurgický-
mi metodami je závislá především na kvalitní 
diagnostice, rozhodli jsme se na ORL oddělení 
spustit program spánkové monitorace (jednodu-
ché polygrafie). Metoda spočívá v celonočním 
monitorování spánku pacienta na našem oddě-
lení s využitím přístroje BReAS SC 20. Sledujeme 
zejména dechový průtok, dýchací úsilí, saturaci 
krve kyslíkem, polohu těla ve spánku a zvukové 

fenomény (chrápání). Cílem je především odpo-
věď na otázku, zda se jedná o prostou roncho-
patii nebo syndrom spánkové apnoe, případně 
určení jeho závažnosti.
Pacient přichází na lůžkové ORL oddělení kolem 
20. hodiny večerní. Pacienta přijmeme, zjistíme 
anamnézu zaměřenou zejména na symptomy 
sleep apnoe syndromu, pacient vyplní dotazník 
eSS – epworth sleepeness scale, změříme BMI. 
Dále pacienta vyšetříme, pro diagnostiku syndro-
mu spánkové apnoe je důležitý stav horních cest 
dýchacích, nosní průchodnost, velikost tonsil, 
stav patra, délka uvuly, případný webing, stav 
kořene jazyka a epiglotis. Kolem 22. hodiny lé-
kař nastaví přístroj a na pacienta připne měřící 
zařízení, se kterým pacient ulehne na lůžko. Když 
se rozhodne jít spát, zavolá sestru, která přístroj 

spustí. Po probuzení a odstranění měřícího zaří-
zení pacient odchází z nemocnice. Během něko-
lika dnů záznam vyhodnocujeme a podle výsled-
ků nabízíme pacientovi další postup. Sledované 
výstupy jsou především AHI index (počet apnoi 
a hypopnoi za hodinu, základní údaj pro sta-
novení závažnosti sleep apnoe syndromu), ODI 
(desaturační index), procento času spánku se 
saturací nižší než 90%, nejnižší saturace a pro-
cento času, který pacient spí na zádech (kdy bývá 
problém nejzávažnější).
Naším cílem je rozvinout diagnostiku poruch 
dýchání ve spánku a zvýšit počet vyšetření tak, 
abychom mohli co největšímu počtu pacientů 
nabídnout odpovídající léčbu ve smyslu chirur-
gického řešení nebo aplikace CPAP (continuous 
positive airway pressure) ve spolupráci s plic-
ním oddělením.

MUDr. Jiří Kalhous 
Vedoucí lékař programu  

Monitorace a léčba spánkových  
apnoe a chrápání

Spánková monitorace na oddělení ORL MN 

MUDr. Karel Sláma – primář  
odd. ORL a chirurgie hlavy a krku 

Přístrojové vybavení  
spánkové monitorace 

Sestra Iveta Štěrbová při monitoraci

Vyšetření malé pacientky
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Prádelna Masarykovy nemocnice

Základním úkolem prádelny je zabezpe-
čování služeb praní, mandlování a dalších 
souvisejících služeb pro potřeby Masaryko-
vy nemocnice a dalších zdravotnických zaří-
zení. Mimo to poskytuje prádelna komerční 
služby pro cca 100 zákazníků ze všech sfér 
národního hospodářství. Poskytuje jednot-
nou službu, má jednotný produkt a zákazní-
ky požadující specifickou službu.
Zákazníky lze rozdělit do dvou základních 
skupin. Potřeby interních zákazníků, což 
jsou nemocniční zařízení KZ, a.s. jsou dány 
strategií příslušné nemocnice či akciové 
společnosti. Prádelna je povinna přednost-
ně zabezpečit jejich požadavky, nesmí být 
narušen plynulý chod nemocnice. 
externí zákazníci mají možnost volby do-
davatele služeb praní a čištění. Vzhledem 
k tomu, že prádelna nemá v současnosti 
strategického externího zákazníka, nemá 
variabilita měsíčního objemu praní u těch-
to zákazníků výrazný dopad do ekonomiky 
provozu prádelny. Objem externích zákaz-
níků činí cca 12–15 % měsíčního objemu 
praného prádla. 
Technologické zařízení prádelny a objem 
odebíraného zboží jsou poměrně specific-
kým sortimentem. Na dodávky technolo-
gického zařízení jsou vypisována výběrová 
řízení. Počet výrobců technologických zaří-
zení prádelen je v ČR stabilizován, výhodu 
mají firmy s výhradním zastoupením pro ur-
čitou značku, cena zařízení i náhradních dílů 
bývá nižší. Dodávky pracích prostředků jsou 
dlouhodobě stabilizovány, firma dodává 
zdarma know-how (prací programy, dávko-
vací zařízení, montáž).
To ovšem neznamená, že se v Ústeckém kra-
ji nesnaží působit konkurence. V kraji je pří-
mo prádelna ve Štětí, která svým vybavením 
a kapacitou je schopna převzít hlavně exter-

ní zákazníky, jedním z rozhodujících faktorů 
bývá výše dopravného.
Kvalita praní prádla bývá pravidelně ověřo-
vána praním kontrolního klůcku, který je pak 
vyhodnocován ve státní zkušebně TZÚ Brno. 
Praktická interpretace výsledků pro používa-
nou technologii praní je příznivá, vysoká bě-
lost znamená okamžitý přínos při subjektiv-
ním hodnocení ze strany našich zákazníků. 
Obsah popela nedosahuje povolené hodno-
ty 1 % a má praktický přínos v prodloužení 
životnosti prádla. Spokojenost zákazníků 
se hodnotí anketami spokojenosti jak inter-
ních, tak externích zákazníků. 
Kapacita prádelny je 8 t prádla za směnu. 
V současnosti prádelna pracuje na jednu 
směnu, objem praného prádla je 4 – 5 tun 
denně. je zde velký prostor pro využití pro 
další nemocnice a.s., kapacitně je prádelna 
schopna plně uspokojit tržní poptávku.
Zásadně se pere odděleně prádlo ložní (nor-
málně, silně, velice silně znečištěné), prádlo 
z operačních sálů, dětské prádlo a pleny, 

LDN, infekční a osobní. Zvlášť se pere prá-
dlo nezdravotnických zákazníků. Ke každé-
mu druhu prádla a stupni znečištění přísluší 
vlastní prací program s plně automatickým 
dávkováním pracích a dezinfekčních pro-
středků. Případné zvláštní požadavky na 
praní či další způsob zpracování se řeší 
operativně s dodavatelem pracích progra-
mů. Variabilita pracích programů je velmi 
vysoká. Prádlo má obdobný charakter jako 
zdravotnický materiál určený pro opakované 
použití. Výsledkem pracího procesu musí 
být prádlo prosté chemické a bakteriální 
kontaminace. Materiály, které přicházejí do 
přímého styku s operační ránou se nesmí 
klasifikovat jako prádlo.
Použité prádlo se pere ve vysokovýkonných 
pracích linkách ARCHIMeDIA a automa-
tických pračkách LAVAMAC, FRANCeSCHI, 
eLeKTROLUX. Podle stupně znečištění se 
nastavuje příslušný prací program. Prádlo 
se pere procesem termodezinfekce nebo 
chemotermodezinfekce, prádlo znečištěné 
cytostatiky se pere procesem termodez-
infekce. Termodezinfekční proces probíhá 
nejméně 10 minut při teplotě min. 90 0C.  
Chemotermodezinfekční proces praní pro-
bíhá při teplotě nižší než 90 0C (obvykle 
60–70 0C) s přidáním dezinfekčních pro-
středků schválených pro tento proces. Kon-
centrace, teplota a doba působení se řídí 
návodem k použití dezinfekčního prostřed-
ku. Dezinfekční proces se ukončuje před fází 
máchání. 
Prádlo v mokrém stavu se dále bezprostřed-
ně zpracovává postupy na principu fyzikální 
dezinfekce (sušení, mandlování, tvarová-
ní). K tepelnému zpracování prádla jsou 
v prádelně k dispozici mandly, kabinetové 
soupravy, lisy, finišer a skladače prádla. 
Pracovníci, kteří se podílejí na tepelném 
zpracování prádla vyřazují a dávají k opravě 
poškozené prádlo. Čisté prádlo neobsahuje 
rezidua pracích a dezinfekčních prostředků, 
která by mohl ohrozit zdraví osob používají-
cích prádlo.
Tepelně zpracované a složené prádlo se 
připravuje do prostoru čistého prádla, kde 
pracovníci expedice prádlo kompletují a dle 
vystavených dokladů expedují na jednotlivá 
oddělení či jednotlivým zákazníkům. Čisté 
prádlo se při přepravě chrání před znečiš-
těním a druhotnou kontaminací vhodným 
obalem – Pe folií pro malá množství prádla 
nebo umístěním do vhodných přepravních 

kovových skříňových vozíků nebo klecových 
kontejnerů krytých pratelnými textilními po-
tahy.
Celé technologické zařízení prádelny je pra-
videlně kontrolováno a servisováno. Výrobní 
zařízení je provozováno od r. 1993, stále více 
se projevuje jeho morální a technické zasta-
rávání, objem servisních prací a náhradních 
dílů rok od roku stoupá. Menší opravy jsou 
prováděny vlastními pracovníky, větší opra-
vy a servis servisní firmou, která má pro typ 
technologického zařízení prádelny výhradní 
zastoupení. Provoz prádelny je svým cha-
rakterem energeticky náročným provozem. 
Zařízení malé prádelny – sólo stroje pracu-

jící s přerušovaným provozem – se podaři-
lo v letech 2005–2007 vybavit 3 ks nových 
praček a jedním sušičem prádla. Na konti-
nuálních pracích linkách Archimedia byly 
provedeny částečné GO. I přes tyto problé-
my si však prádelna drží v kvalitě zpracování 
prádla dobrý standard. Chce-li si prádelna 
udržet standard v kvalitě praní a myslet na 
případný rozmach poskytovaných služeb 
širšímu spektru zákazníků je nezbytné po-
malu myslet na nákup nové prací linky.
Prádelna splňuje podmínky vyhlášky  
č. 195/2005 konkr. její přílohu č. 4 Zacháze-
ní s prádlem a praní prádla ze zdravotnických 
zařízení a ústavů sociální péče. Provozní řád 
prádelny, zpracovaný podle této vyhlášky je 
schválen příslušnou KHS.
Procesy v prádelně jsou certifikovány dle 
ISO 900:2000. Prádelně dosud chybí certifi-
kace Asociace prádelen a čistíren ČR.

Ing. Jiří Humpl
Vedoucí prádelny a čistírny MNUL, o.z.

Název výrobku cena bez DPH
Kč/ks

cena vč. 19 % DPH
Kč/ks

BUNDA VŠeCH MATeRIáLů, DRUHů A VeLIKOSTí  62,10  73,90 
PLáŠť PéřOVý, BUNDA PéřOVá  120,00  142,80 
SAKO VŠeCH DRUHů, MATeRIáLů A VeLIKOSTí  63,00  75,00 
SVeTR VŠeCH MATeRIáLů DRUHů A VeLIKOSTí  37,00  44,00 
KOŠILe, HALeNKA VŠeCH MATeRIáLů DRUHů A VeLIKOSTí  25,00  29,80 
KALHOTy DLOUHé, TříČTVRT. VŠeCH MATeRIáLů A VeLIKOSTí  50,00  29,50 
KALHOTy OTePLOVACí VŠeCH MATeRIáLů, DRUHů A VeLIKOSTí  55,00  65,50 
KOMBINéZA VŠeCH MATRIáLů, DRUHů A VeL.  50,00  29,50 
SUKNě  39,10  46,50 
ŠATy  63,00  75,00 
SPORTOVNí OŠACeNí  50,00  59,50 
PřIKRýVKA, DeKA jeDNODUCHá  54,10  64,40 
PřIKRýVKA PéřOVá, VATOVá, PROŠíVANá  120,00  142,80 
SPACí PyTeL VŠeCH MATeRIáLů A DRUHů  98,10  116,70 
AUTOPOTAHy – 1 m2  47,00  55,90 

Pracovní doba Čistírny MnUL:
každý čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. nebo na zavolání dle potřeby.
Čistíme strojem Böwe P540, čistícím mediem je perchloretylen.

Příklady z CeNíKU čIšTěNí (platnost od 1. 1. 2009)

Příklady z CeNíKU PraNí (platnost od 1. 1. 2009)
Sortiment  MJ  Kč/ks 

bez DPH
Kč/ks

vč. 19 % DPH

BLůZA MONTéRKOVá ks 11,80  14,00 
KALHOTy MONTéRKOVé ks 11,80  14,00 
KOMBINéZA PRACOVNí ks 27,70  33,00 
KOŠILe, HALeNA - žehlená ks 16,80  20,00 
KOŠILe, HALeNA - sušená ks 11,80  14,00 
SVeTR ks 10,10  12,00 
POVL. KAPNA velká ks 16,80  20,00 
POVL. POLŠTář velký ks 7,60  9,00 
BUNDA zimní ks 30,30  36,00 
BUNDA jarní ks 18,50  22,00 
KALHOTy LéKAřSKé ks 15,10  18,00 
ZáSTěRA SeSTeRSKá ks 10,10  12,00 
PLáŠT BíLý – lékař. ks 25,20  30,00 
TRIČKO ks 5,90  7,00 
TReNýRKy, KRAťASy ks 5,00  6,00 
SPODKy ks 6,70  8,00 
MIKINA ks 10,10  12,00 
PONOŽKy ks ks 2,50  3,00 
ŠTRUPNy ks 4,20  5,00 
POTAH DO AUTA - malý ks 10,90  13,00 
POTAH DO AUTA - velký ks 21,80  26,00 
SPACí PyTeL ks 54,60  65,00 
DeKA OByČ. LARISA ks 36,10  43,00 
PROSTěRADLO ks 12,60  15,00 
PROSTěRADLO FROTé ks 16,80  20,00 
RUČNíK ks 4,20  5,00 
RUČNíK FROTé ks 8,40  10,00 
UTěRKA ks 3,40  4,00 
ZáCLONA m2 7,60  9,00 

Pracovní doba PrádeLny MnUL: denně pondělí – pátek od 6.00 do 14.00 hod.

Na začátku... ...na konci

Ing. Jiří Humpl

Žehlení uniforem
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1. Děčín
KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
28. října 110/11, Děčín I  
(naproti kostelu sv. Václava)
pohotovostní péče pro dospělé
pondělí–pátek: 17.00–20.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 9.00–18.00 hod.
tel.: 412 510 666
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.:  412 510 555
pondělí–pátek: 17.00–20.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 9.00–18.00 hod.

Zubní pohotovost v Děčíně o víkendu (sobota 
a neděle 8–11 hod) zajišťují stomatologové ve 
svých ordinacích. Rozpis ordinací na první pololetí 
r. 2009 je k dispozici na web. stránkách města 
Děčína www.mmdecin.cz .

2.	 Rumburk
MUDr. Kořínek – ambulantní  
pohotovostní péče
Lesní 26, Rumburk – Podhájí
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 412 332 535
pondělí–pátek: 18.00–6.00 hod.
sobota, neděle: 7.00–6.00 hod.
Lužická nemocnice a poliklinika
U Nemocnice 11, Rumburk
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 412 332 551
pondělí–pátek: 17.00–7.00 hod.
sobota, neděle: 7.00–7.00 hod.

3.	 Varnsdorf
Nemocnice Varnsdorf
Karlova 2280, Varnsdorf
pohotovostní péče pro dospělé
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel: 412 372 445
pondělí–pátek: 18.00–21.00 hod.
sobota, neděle: 9.00–20.00 hod.

Stomatologická pohotovost je v okrese Děčín 
zajišťována jednolivými lékaři v sobotu, neděli 
a svátek 8.00–11.00 hod, dle rozpisu stanoveného 
půl roku dopředu (vychází v místním tisku a na 
internetu).

4.	 Chomutov
KZ, a.s. – Nemocnice chomutov, o.z.
Kochova 1185, chomutov
(areál Nemocnice chomutov)
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 474 447 313
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 474 447 267
pondělí–pátek: 18.00–20.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 10.00–20.00 hod.

akutní stavy mimi pohotovostní péči zajišťují 
ambulance: chirurgická, neurologická, interní 
a dětská.

5.	 Kadaň
Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Golvinova 1559, Kadaň  
(areál Nemocnice Kadaň)
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 474 944 341
pondělí–pátek: 17.00–20.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 9.00–20.00 hod.
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 474 944 341
sobota, neděle, svátky: 9.00–12.00 hod.

Stomatologická pohotovostní služba není v okrese 
chomutov provozována

6.	 Litoměřice
Městská nemocnice v Litoměřicích
Žitenická 18, Litoměřice (areál nemocnice)
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 416 723 475
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 416 723 125
pondělí–pátek: 17.00–21.00 hod.  
(následně UPs)
sobota, neděle, svátky: 9.00–21.00 hod.
(následně UPs)

7.	 Roudnice	nad	Labem
Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem
alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem
(areál nemocnice)
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 416 858 460 
pohotovostní péče pro děti
tel.: 416 858 137

nepřetržitý provoz

8.	 Lovosice
Pohotovostní péči pro Lovosice zajišťuje
Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem
přímo v Lovosicích
tel.: 416 531 438
sobota, neděle, svátky: 18.00–20.00 hod.

Stomatologická pohotovostní služba není v okrese 
Litoměřice provozována.

9.	 Louny
Nemocnice sv. alžběty Louny
Rybalkova 1400, Louny (areál nemocnice)
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 415 620 115
pondělí–pátek: 17.00–20.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 9.00–20.00 hod.
pohotovostní péče pro dospělé
sobota, neděle, svátky: 8.00–13.00 hod.

11.	 Ústí	nad	Labem
KZ, a.s. – Masarykova nemocnice, o.z.
Sociální péče 799/7a, Ústí nad Labem
(areál Masarykovy nemocnice)
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 475 210 333
pondělí–pátek: 18.00–21.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 9.00–18.00 hod.
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 472 778 335
pondělí–pátek: 18.00–21.00 hod. 
sobota, neděle, svátky: 9.00–20.00 hod.
Stomatologická pohotovostní služba není  
v Ústí nad Labem provozována. 

12.	 Teplice
MUDr. Hana Pácaltová
U Nemocnice 3065, Teplice
(vchod vedle Polikliniky)
pohotovostní péče pro dospělé
tel: 417 519 721
pondělí–pátek: 18.00–21.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 10.00–13.00 hod.
    14.00–19.00 hod.
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel: 417 519 722
pondělí–pátek: 18.00–21.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 10.00–13.00 hod.
    14.00–19.00 hod.

13.	 Bílina
Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o., Bílina
Pražská 206/95, Bílina (areál nemocnice)
pohotovostní péče pro dospělé
tel: 417 823 745
pondělí–pátek: 17.00–22.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 8.00–20.00 hod.
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel: 417 823 745
pondělí–pátek: do 17.00 hod.  
   pouze žurnální služba
   od 17.00 hod. – do teplic
sobota, neděle, svátky: 8.00–20.00 hod.

14.	 Duchcov
Klienti musí jezdit do Teplic nebo Bíliny.
Pokud mají úraz, či srdeční slabost, můžou  
po 17.00 hodině jít přímo na ambulanci  
chirurgického, či interního odddělení.

15.	 Most
MUDr. Jan Rokyta, pracoviště Most
J. E. Purkyně 270/5, Most, 434 01
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 478 031 111
pondělí–pátek: 17.00–20.00 hod.
sobota, neděle: 9.00–21.00 hod.

MUDr. Jiří Biolek
J. E. Purkyně 270/5, Most, 434 01
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 478 031 111
pondělí–pátek: 17.00–20.00 hod.
sobota, neděle: 9.00–21.00 hod.

16.	 Litvínov
MUDr. Jan Rokyta, pracoviště Litvínov
U bílého sloupu 2088, Litvínov, 436 01
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 476 701 348
pondělí–pátek: 18.00–21.00 hod.
sobota, neděle: 11.00–20.00 hod.

Paracelsus, s.r.o.
vedoucí lékař MUDr. Jaroslava Dostálová
areál chemopetrol a.s., Litvínov, 436 70
pohotovostní péče pro dospělé
tel.:  476 163 098
pondělí–pátek: 15.00–7.00 hod.
sobota, neděle: 7.00–7.00 hod.

Paracelsus, s.r.o. 
MUDr. Petr Koloc 
areál chemopetrol a.s., Litvínov, 436 70 
stomatologická pohotovost pro dospělé
tel.: 476 162 240  
sobota, neděle: 9.00–18.00 hod

Mapa pohotovostí Ústeckého kraje
ZDroj VZP

aKTUaLIZacE INFOLISTY

10.	 Žatec
Nemocnice Žatec
Studentská 1001, Žatec (areál nemocnice)
pohotovostní péče pro dospělé
tel.: 415 748 249
pondělí–pátek: 18.00–21.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 9.00–20.00 hod.
pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 415 748 249
pondělí–pátek: 17.00–20.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 9.00–20.00 hod.

Stomatologická pohotovostní služba není 
v okrese Louny provozována.
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V městech Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomu-
tov se dostává bezplatně na stoly a do stojanů v čekárnách 
ambulancí. Na lůžkových odděleních je předáván do ruky 
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Lékárna Masarykovy nemocnice 
je připravena řešit Vaše problémy s chřipkou a nachlazením. 

Máme připravenu řadu léčiv v klasických 
• 

tabletách i pro zhotovení horkých nápojů. Potíže s kašlem vyřešíme pomocí sirupů, kapek, 
• 

tablet i novějších šumivých přípravků. Proti ucpanému nosu nabízíme nejmodernější 
• 

přípravky v kapkách i ve formě sprejů pro děti  i dospělé.

Vaše lékárna

NEJ nemocnice ČR 2008
Nemocnice Chomutov

Rok se sešel s rokem a vedení naší ne-
mocnice se rozhodlo opět se zapojit do 
celostátní soutěže, resp. ankety o nejlepší 
nemocnici ČR Nej nemocnice 2008. V před-
loňském roce jsme získali v rámci Ústec-
kého kraje II. místo. V loňském roce 2008 
jsme obsadili ve větší konkurenci v rámci 
Ústeckého kraje III. místo.
Žebříček hodnot každého z nás se jistě ně-
jakým způsobem liší. Zdraví však zaujímá 
jednu z nejvyšších příček na tomto žebříč-
ku hodnot snad každého z nás. O své zdra-

ví se musíme starat, pečovat o něj a když 
nám něco chybí, jsme nuceni navštívit 
zdravotnické zařízení dle vlastní volby. 
Toto je naše nezadatelné právo. Na zá-
kladě čeho se klient rozhoduje? Odpověď 
musí být jednoduchá a srozumitelná 
– Jak jsem byl spokojen se zdravotnickým 
zařízením? 
A veřejnost, občané, klienti by měli mít 
možnost dozvědět se o kvalitě poskytova-
né zdravotní péče co nejvíce. jsou to cenné 
a důležité informace pro všechny, kteří se 
právě rozhodují, kde v jakém zařízení pod-
stoupí ten či onen výkon, operaci či pouhé 
vyšetření. Klient, který nějakým zdravotnic-
kým zařízením prošel, by měl mít možnost 
své zkušenosti a spokojenost se zdravot-

nickým zařízením dát k dispozici tomu  
klientovi, který se právě rozhoduje.
Obecně se dá říci, že platí a to nejen ve 
zdravotnictví, že spokojenost klientů je 
důležitým ukazatelem kvality poskytované 
služby. Ano, služby. Zdravotní péče totiž je 
služba a její kvalitu měříme nejčastěji tak, 
že se dotazujeme.
A my přece chceme mít data, která nám  
poskytnou klienti, kteří jsou v našem zdra-
votnickém zařízení ošetřováni. Tyto infor-
mace tedy neslouží jen občanům, ale jsou 

nepostradatelnou zpětnou 
vazbou i pro nás samotné zdra-
votníky a vedoucí pracovníky 
zdravotnických zařízeních. Na 
základě těchto dat a informací 
můžeme zaměřit své úsilí na 
oblast péče, se kterou klienti spokojeni 
nejsou nebo k ní mají výhrady.
Dotazník, který vyplňovali naši klienti, byl 
shodný s dotazníkem v ostatních zdravot-
nických zařízeních, které se ankety Nej ne-
mocnice ČR 2008 zúčastnili. Respondent 
se v nich vyjadřoval k určitým oblastem dů-
ležitým pro jeho spokojenost a pro hodno-
cení kvality zdravotní péče. Byly to dotazy 
týkající se komunikace, edukace a respek-
tu vůči klientovi. jak zdravotnické zařízení 

zvládlo koordinaci a integraci klienta, úctu 
a ohled ke klientovi, jeho přijetí do zdra-
votnického zařízení. Dále vyjadřovalo hod-
nocení formy a kvality tělesného pohodlí 
klienta při pobytu ve zdravotnickém zaříze-
ní, citovou oporu, zmírnění strachu, stravo-
vání, propuštění a dalších neodlučitelných 
aspektů při jeho hospitalizaci nebo pobytu 
v nemocničním zařízení.
Z předběžných výsledků bylo patrné, že si 
naši klienti vesměs stěžují na horší tělesné 
pohodlí, které jim zřejmě lůžka (některá 
i 20 let stará) neposkytnou.
Stěžují si i na matrace a přídavné pomůc-
ky k lůžkům. Kroky, které směřují k obno-
vě lůžkového fondu a ostatním aktivitám  
KZ, a.s. postupem času budou zřejmě vy-
řešeny právě díky získaným financím ze 
státního fondu ČR a ROP. Naopak kladně 
hodnotí naši klienti vstřícný přístup zdra-
votníků, komunikační schopnosti a tak po-
třebnou empatii.
Uvědomujeme si, že je stále co zlepšovat. 
Víme, že se spokojený klient léčí rychleji. 
Růst počtu spokojených klientů podporu-
je zkracování pracovní neschopnosti a tím 
jejich rychlejší návrat do pracovního proce-

su a nepřímo tak napomáhá podpoře eko-
nomiky. Zvyšování kvality zdravotní péče 
a spokojenost klientů by měla být zájmem 
zdravotnického zařízení, zdravotních pojiš-
ťoven, politické reprezentace a i státu.
Není to jistě jediný zdroj informací o kvali-
tě, který máme k dispozici. Pro veřejnost je 
však stále nejsrozumitelnějším.

Mgr. Anna-Marie Malá, R.N. 
Hlavní sestra 

Nemocnice Chomutov, o.z.
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Fotosoutěž

Děkujeme všem, kteří se účastní našich 
fotosoutěží a stávají se tak našimi pra-
videlnými přispěvateli. Pro velký zájem 
samozřejmě pokračujeme dále s názvem 
Fotosoutěž čtenářů. Abychom příliš ne-
omezovali autory vyhlášeným tématem, 
uveřejňujeme příspěvky vztahující se 
k aktuálnímu ročnímu období nebo ak-
cím pro dané období typické. Nejlepší fo-
tografie zveřejňujeme průběžně a autory 
odměníme jednou za čtvrt roku. Děkuje-
me za příspěvky.
Pravidla soutěže:

soutěže se mohou zúčastnit zaměst-• 
nanci KZ, a.s. i široká veřejnost
své fotografie zasílejte pouze v elek-• 
tronické podobě na e-mail:  
infolistykz@kzcr.eu
účastník soutěže souhlasí se zveřej-• 
něním zaslaných fotografií v časopise 
Infolisty a na webu KZ, a.s.

Jako z „Mrazíka“
Iva Broulíková

Letem světem
Jan Lami

Vánoce trochu jinak
Eva Urbanová

Zima kvete 
Oldřiška Zajíčková

Jako achát
Oldřiška Zajíčková

Imprese – západ slunce
Ladislav Appl

Noční Děčín
Iva Broulíková

Zima
Jitka Rudolfová

Kossen
Ivana Doležalová

Labutí procházka 
Marie Dolistová

Gynekologicko-porodnické oddělení 
Nemocnice Teplice

Na pobyt rodičky na porodnickém oddě-
lení a na samotný a úspěšný průběh po-
rodu má nesmírný vliv nejen erudovaný, 
empatický personál, ale i prostředí po-
rodního sálu, kde rodička s doprovodem 
pro ni tak významné období prožívá. Rov-
něž tak prostředí na úseku „šestinedělí“, 
je důležité. 
Proto jsme se na naší porodnici v le-
tošním roce zaměřili na zlepšení těchto 
faktorů, včetně celkového komfortu pro 
rodičky.
Na porodním sále se podařilo stavební 
úpravou dosáhnout rozdělení porodní-
ho sálu na 3 samostatné porodní boxy, 
oddělené zděnými příčkami a posuvnými 
dveřmi, zajišťujícími tak intimitu rodičky 
ve II. době porodní.
Na úseku tzv. I. doby porodní, nazývané 
familiárně “hekárna“, jsme navrhli a vy-
tvořili 2 samostatné jednolůžkové po-
koje se sociálním zázemím. Tato úprava 
zajišťuje větší soukromí rodiček a umož-
ňuje přítomnosti osoby blízké v počáteč-
ní fázi porodu, jež je pro rodící ženu tak 
významná.
Prostředí porodního sálu jsme se snažili 
upravit tak, aby nabylo civilní, domácký 
charakter. Abychom tedy alespoň částeč-

ně eliminovali obavy a nejistotu rodiček 
ze zdravotnického prostředí.
Ke zlepšení komfortu, především pro 
matky po porodu, nepochybně přispělo 
otevření dalšího nadstandardního po-
koje na úseku porodnice. Působí velmi 
moderně. Původní nadstandardní pokoj 
bude modernizován a nově vybaven.
Součástí našeho oddělení je úsek tzv. 
intermediální péče o novorozence, zna-
mená to, že na našem oddělení posky-

tujeme péči předčasně narozeným no-
vorozencům nad 1500 g porodní váhy. 
Proto začínáme nyní budovat pokoj pro 
maminky s prodlouženou hospitalizací 
v šestinedělí, pro ty matky, jejichž mi-
minko má nízkou porodní hmotnost, hy-
perbilirubinémii, nebo když tyto musejí 
zůstat v nemocnici déle kvůli vlastním 
zdravotním komplikacím. Pokoj plánuje-

me dvoulůžkový, s vlastním sociálním zá-
zemím a s vybavením na úrovni nadstan-
dardního pokoje. Budou zde mít veškeré 
pohodlí, aby prodloužené období pobytu 
na našem oddělení měly co nejvíce pří-
jemné.
Samozřejmě k příjemné a optimistické 
atmosféře našeho oddělení přispěla také 
veselá výmalba a výzdoba příjmových 
prostor, celé chodby i jednotlivých poko-
jů úseku šestinedělí.
V průběhu roku se nám podařilo celou 
porodnici vybavit novými sendvičovými 
matracemi.
V novém roce ještě v součinnosti s úse-
kem MTZ zavedeme barevné lůžkoviny na 
všech pokojích pro rodičky, aby prostředí 
působilo co nejvíce domáckým dojmem.
V neposlední řadě se nám podařilo pro 
rodičky zajistit možnost odběru pupeční-

kové krve, objednání bezlepkové, makro-
biotické či vegetariánské diety a vrchní 
sestra zajistila cvičení pro těhotné s po-
rodní asistentkou v „Domě plném pohy-
bu“.
Ke zvýšení komfortu pacientek nepo-
chybně přispělo rozšíření návštěvních 
hodin na celém oddělení, možnost du-
chovní podpory v tíživých situacích i na-
bídka kadeřnických služeb.

Alena Silnicová, vrchní sestra  
Gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Teplice, o.z. 

Hana Feixová – „Malování na přání“
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Oddělení aRO Nemocnice Děčín, o.z.

Nedílnou součástí děčínské nemocnice 
je lůžkové ARO, jehož lůžková část byla 
uvedena do provozu v únoru r. 1983. Pro 
pacienty se selhávajícími vitálními funk-
cemi je zde připraveno 5 lůžek s plicními 
ventilátory zn. Hamilton a Drager. Všech-
na lůžka jsou moderního typu, poloho-
vatelná s antidekubitními matracemi pro 
léčbu i prevenci proleženin. Telemetrická 
měření klientů zajišťují monitorovací pří-
stroje Datex s přidruženými metabolický-
mi moduly. Naše oddělení vlastní přístroj 
Prisma, takže máme možnost provádět 
eliminační kontinuální metody u pacien-
tů na lůžku.
jinak provádíme od počátku t.r. broncho-
skopická vyšetření a toilettu cest dýcha-
cích nově získaným flexibilním broncho-
skopem, což nám umožňuje zkvalitnit 
péči o pacienty závislé na umělé plicní 
ventilaci. ARO je v nemocnici pavilono-
vého typu umístěno v traktu společně 
s chirurg. oddělením, gyn-por. odděle-
ním a oddělením ORL. Taktéž se zde na-
chází v traktu radiodiagnostické odděle-
ní, s kterým máme nadlimitní spolupráci, 
obzvláště při angiografickém vyšetření 
pacientů, začleněných do dárcovského 
programu Transplantačního centra IKeM 
Praha. V další budově se nachází neuro-
logické a interní oddělení, kde jsme hos-
tovali s naším oddělením v rozmezí let 
2001–2003, kdy probíhala rozsáhlá re-

konstrukce prostor našeho současného 
ARO. Rekonstrukce se týkala stavebních 
úprav celého oddělení, které umožňují 
plynulejší lokaci pacientů. Při rekon-
strukci bylo pamatováno na vybavení 

klimatizací, která je automaticky tepelně 
temperována a také je spojena s výkon-
nými antibakteriálními filtry v rámci re-
dukce nosokomiálních nákaz. 
Skladba pacientů na pěti lůžkách je roz-
manitá. jsou to převážně pacienti se se-
lhávajícími vitálními funkcemi, většinou 
s plnou závislostí na podpoře plicními 
ventilátory. Např. komplikované poope-
rační stavy, intoxikace, polytraumata, 
metabolické rozvraty, CHOPN vyššího 
stupně, komata, CMP, kraniotraumata 
etc.
Vzhledem k velké spádové oblasti (včet-
ně šluknovského výběžku), čítá množství 
klientů cca 130 000. jsme proto rádi za 
lůžka opatřená plicními ventilátory tak-
též na jIPu interního, neurologického 
a chirurgického oddělení, kam frekvento-
vaně docházíme jako konsiliáři. Pacientů 
ošetřených na našem lůžkovém oddělení 
je každoročně více než 100.
I při složitější personální situaci, kterou 
řešíme ve spolupráci s externími lékaři 

se nám daří vykonávat naši náročnou práci na vysoké úrovni 
včetně ÚPS. Pokrýváme požadavky anestesie ORL, očního od-
dělení, chirurg. oddělení, gyn-por. oddělení a taktéž požadavky 
urologa a ortopeda. Anestesií je ročně podáno nad 5000, včet-
ně neuroaxiálních a regionálních blokád.
ÚPS je na ARO zajištěna nepřetržitě 2 lékaři, z nichž 1 slouží na 
lůžkové stanici a další na anestesii.
Účastí na celostátních seminářích se snaží všechen personál 
nadále zvyšovat svoji erudici a tak přispět k celkové spokoje-
nosti našich klientů.

V současné době probíhá na našem oddělení proces 
změn včetně absolvování auditů před plánovanou akre-
ditací nemocnice, což klade nemalé nároky na perso-
nál našeho oddělení.Všichni naši pracovníci mají velkou  
snahu splnit všechny požadavky jak operačních oborů, tak 
hlavně našich klientů pro jejich spokojenost s péčí v naší  
nemocnici. 

MUDr. Richard Reicho 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení   

Nemocnice Děčín, o.z.

Personální změny v KZ, a.s.
KZ, a.s. – Centrála

Masarykova nemocnice , o.z.

Nemocnice Chomutov, o.z.
od

 1
. 1

. 2
00

9

Vedoucí obchodního odboru se 
stala Ing. Helena Luzumová

od
 1

. 1
. 2

00
9

Vedoucí oddělení účetnictví se stala 
paní Šárka Straková

od
 1

7.
 1

. 2
00

9

Vrchní sestrou interního oddělení se 
stala paní jana Rejhonová

od
 1

. 1
. 2

00
9

Finanční náměstkyní se stala paní 
Markéta Bartůňková

od
 1

. 1
. 2

00
9

Vrchní sestrou psychiatrického 
oddělení Masarykovy nemocnice se 
stala jaroslava Bezděčná

Lenka Benešová 
Vedoucí personálního a mzdového odboru KZ, a.s.

Sestra Lenka Kalvodová ze svého místa má možnost stále sledovat pacienty

dnes

dříve

Sestra Simona Faltová při práci  
na oddělení

dnes

dříve
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Rehabilitační oddělení 
Nemocnice Děčín

V dnešní době dochází ke změně záko-
nů ve zdravotnictví. jednou z otázek je 
nadstandardní péče. Ale jak je to vlastně 
s rehabilitací? Týká se to též rehabilitace? 
Sice to není život zachraňující obor, ale 
za co se více utratí ve zdravotnictví?
Občas se setkávám s případy, kdy je pa-
cient několik měsíců léčen jen medika-
menty, než se nějakou náhodou dostane 
k nám. Tento pacient před tím spotřebu-
je mnoho léků, které mají samozřejmě 
další nežádoucí účinky, následně to též 
ovlivní i pacientovu psychiku a pokud je 
pacient pracující, tak se tím prodlužuje 
i doba jeho pracovní neschopnosti. Zda 
léčbu zahájit hned rehabilitací, nebo léky 
s krátkodobým klidovým režimem, tak to 
už záleží na aktuálním zdravotním stavu 

pacienta. Ale často se dá problém vyřešit 
intenzivní krátkodobou rehabilitací. 
Pacienti k nám přicházejí s doporučením 
od praktického lékaře, event. od specia-
listy jiného oboru. Při akutních potížích 
je však vyšetříme i bez doporučení. 
S určitými zdravotními problémy si umí-
me poradit rychle, ale musí se k nám 
pacient dostavit včas. Každé tělo se od 
přírody brání určité změně. A chrání si 
důležité struktury – nervy, klouby a páteř 
tím, že oblast, z nějakého důvodu poško-
zenou, zafixuje a stáhne určité svalové 
partie. Pokud tento stav však trvá dlou-
ho, lidské tělo si vytvoří špatné pohybo-
vé návyky a to vede k dalším zdravotním 
problémům týkajících se nejen pohybo-

vého aparátu. A pak trvá dlouho i nám, 
než si s tím poradíme. Proto je důležité 
zdravotní potíže řešit hned v zárodku.
Samozřejmě, že jsou onemocnění pohy-
bového aparátu, s kterými si rehabilitace 
neví rady, ale těch je menší procento. Tito 
pacienti pak potřebují jinou léčbu, např. 

myorelaxační infuze či operační řešení, 
kdy pacienty po dalších vyšetřeních (za 
pomoci RTG, počítačové tomografie či 
magnetické rezonance) odesíláme na 
příslušná pracoviště neurologie, neuro-
chirurgie nebo ortopedie.
A ještě něco o našem oddělení
Rehabilitační pracovníci docházejí na 
různá lůžková oddělení naší nemocnice, 
kde pomáhají pacientům, aby byli schop-
ni se opět zapojit do běžného života. 
Kde pacienty po úrazech, operacích i při 
jiných onemocněních učí znovu chodit, 
učí je sebeobsluze. Při tom využívají růz-
né kompenzační pomůcky.
V naší nemocnici též poskytujeme léčeb-
né procedury ambulantně. Mezi ně patří 
vodoléčba, parafinové zábaly, elektroléč-
ba, individuální LTV, měkké techniky, po-
stizometrická relaxace včetně reflexních 
masáží. Všechny procedury, které u nás 
poskytujeme, jsou hrazeny ze zdravotní-
ho pojištění. 
Předností našeho oddělení jsou am-
bulantně prováděné lymfodrenáže. jak 
pomocí pneuvenu, tak i manuální lym-
fodrenáže. Ty jsou hlavně využívány 
u pacientek po operaci prsu, u pacientů 
po těžších úrazech končetin, ale i u dal-
ších onemocnění, která vedou k otokům 
končetin a následně k tvorbě lymfedému. 
S prováděním lymfodrenáží je rovněž dů-
ležité začít včas, než dojde k přestavbě 
podkožní tkáně, kdy jsou již kožní změny 
neodvratitelné – nevyléčitelné.

MUDr. Petra Strauussová 
RHB oddělení 

Nemocnice Děčín, o.z.

MUDr. Petra Straussová

Sestra Daniela Magdová  
a sestra Jana Černá

Velmi ráda čtu Info-
listy, které se nám 
dostávají na odděle-

ní od vrchní sestry. Pobavil mne v posled-
ní době článek o sesterských uniformách 
a zajímá mě i problematika ošetřovatel-
ství na jiných odděleních nebo nemocni-
cích. Jeden čas jsem postrádala více fo-
tografií, protože mnoho čtení nepobaví, 
zejména při tom našem shonu, ale to se 
v poslední době hodně lepší. Uvítaly by-
chom s kolegyněmi i trochu víc zpráv ze 
společenského života nemocnic a zajímá 
nás, co chystá „špitál“ nového v kultuře 
pro zaměstnance.

Sestra Jitka MNUL

Po mateřské jsem nastoupila zpět na svo-
je oddělení a potěšil mne hned v úvodu 
hezký barevný časopis o nás. Mohla jsem 
si přečíst i něco z novinek v mé profesi 
a to bylo pro mne dost důležité, po šesti 
letech „nevědomosti“. Děkuji

Sestra Kateřina Teplice

Časopis Infolisty odebírám na našem od-
dělení pravidelně, jak mi „velí“ centrální 
rozvoz. Je pravda, že je konečně k mání 
nemocniční časopis na úrovni. Uvítal 
bych větší vyváženost v článcích o ne-
mocnicích. Naše mívala článků méně, 
i když se to v poslední době lepší. 

Lékař Petr Teplice

V článku o Gynekologicko – porodnickém 
oddělení nemocnice Chomutov bychom 
rády uvítaly i více fotografií. Vždyť mimin-
ka jsou tak krásná...
Děkujeme 

„Mladé dětské sestry“  
chomutov

Pište co Vás na Infolistech zajímá, pište 
své náměty.
Redakce vybrala několik Vašich čtenář-
ských příspěvků.
Obsah je na přání autorů podepsán jen 
křestními jmény a profesí.

 Napsali jste nám

Kultura 

UPoZorNěNí
v čísle 1/2009 v článku Nemocniční kaplan autorka čerpala z tiskového vyjádření Všeobecné fakultní  
nemocnice v Praze, jehož autorkou je MUDr. Mgr. Marie Opatrná, PhD. 

Soňa Brabcová 
Hlavní sestra Nemocnice Teplice, o.z.

3. 5. 2009 od 19.00 hod.
Zimní stadion, Ústí nad Labem

       Big Band Felixe Slováèka
Monika Absolonová

Leona Machálková

KarelGotta hosté

M E G A K O N C E R T 

|Koncert pod záštitou primátora Ústí nad Labem Mgr. Jana Kubaty

Pøedprodeje: www.predprodeje.cz
Ústí nad Labem: CK DEZKA s.r.o.; Hudebniny OD Labe; Informaèní støedisko mìsta Ústí nad Labem; Jasnet, spol. s r.o.; Kino Hranièáø; Globus ÈR - Zlatnictví (Hypermarket Trmice) 
Teplice: Gracio; Knihkupectví L&N; Knihkupectví Øeøicha | Duchcov: Dùm kultury Duchcov | Bílina: Infocentrum - Pod Vìží | Most: Centrum rozvoje turismu; CK Fikow
Litvínov: INTUS Litvínov | Chomutov: Agentura Modua; Mìstské informaèní centrum | Louny: Dùm kultury Louny | Lovosice: U Sluníèka - Obchùdek pro radost 
Litomìøice: Mìstské informaèní centrum Litomìøice | Dìèín: CK DEZKA s.r.o. | Èeská Lípa: Kulturní dùm CRYSTAL | Rumburk: ComTel | Varnsdorf: ComTel 

Akèní cena vstupenky na mìsíc únor !!!Zvýhodnìné vstupné s 10% slevou platí pouze pøi zakoupení vstupenky do konce února 2009.



Novorozenecké oddělení Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem 
obdrželo věcný dar od hokejistů 

a realizačního týmu Hc Slovan Ústečtí Lvi. Předmětem daru byly 
dva kusy pump typu INFUZOMaT P značky Braun a dva dětské 
kočárky pro Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice. 
Hráči a členové realizačního týmu hokejového klubu HC Slovan 
Ústečtí Lvi uspořádali charitativní sbírku, z jejíhož výtěžku byly 

pořízeny dva kusy speciálních pump, které slouží k přesnému 
dávkování infuzních roztoků v rámci lékařské péče o novorozen-
ce. Hodnota pořízených pump typu INFUZOMAT P značky Braun 
činí celkem 65 000 Kč. 
Dar sportovců pro nejmenší pacienty byl slavnostně pře-
dán na Novorozeneckém oddělení za účasti ředitele Krajské  
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Ing. Luď-
ka Rückla, primáře Novorozeneckého oddělení MUDr. Petra jan-
ce, personálu oddělení a zástupců hokejového klubu HC Slovan  
Ústečtí Lvi, kterými byli hokejisté jan Klobouček, jan Heřman 
a jiří Zeman. 
Protože částka, vybraná mezi ústeckými hokejisty značně převý-
šila prostředky nutné k zakoupení infuzomatů, rozhodli se dárci 
obohatit původně zamýšlený dar také o dva kočárky, které byly 
přijaty personálem oddělení s neskrývanou radostí. Kočárky na-
hradí své dosluhující předchůdce a poslouží k pohodlné přepra-
vě malých pacientů v rámci nemocnice. 
Přítomní dárci byli pozváni na prohlídku Novorozeneckého oddě-
lení, kterou absolvovali v doprovodu primáře oddělení MUDr. Pe-
tra jance a jeho kolegů. Všem, kteří se na realizaci daru pro No-
vorozenecké oddělení podíleli, je třeba poděkovat. 

Jiří Vondra 
Tiskový mluvčí KZ, a.s.

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Bc. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
29. 1.–16. 4. 2009 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ – kurz již naplněn CVDV MNUL – učebna IV.

3. 2. 2009 Školící akce „Periferní žilní vstupy“ CVDV MNUL – učebna V.
9. 2. 2009 Konference „Novinky v oftalmologii“ CVDV MNUL – učebna III.

10. 2. – 11. 2. 2009 Regionální konference „Pacient na prvním místě“ Kulturní dům – Ústí n. L.
10. 2. 2009 Komunikace s agresivním pacientem a aktivní sebeobrana CVDV MNUL – učebna II.
19. 2. 2009 Školící akce „enterální a parenterální výživa v praxi“ CVDV MNUL – učebna V.
24. 2. 2009 Seminář „Metadonový program a detoxifikace“ CVDV MNUL – učebna III.

3. 3. 2009 Seminář „Parenterální výživa“ CVDV MNUL – učebna I.
3. 3. 2009 V. Regionální odborná konference Nemocnice Most:  

„Oše. péče v interních oborech“
KZ, a.s. – Nemocnice  
Most, o.z. – kinosál

4. 3. 2009 Rehabilitační ošetřování CVDV MNUL – učebna II.
5. 3. 2009 Regionální odborná konference všeobecných sester a lékařů:  

„Oše. péče v urologii“
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, 
o.z. – sál „O" poliklinika

9. 3. 2009 Školící akce „Metodika a nácvik neodkladné resuscitace“ CVDV MNUL – učebna IV.
10. 3. 2009 Školící akce „Centrální žilní vstupy“ CVDV MNUL – učebna V.
11. 3. 2009 Konference „Péče o novorozence“ CVDV MNUL – učebna III.
17. 3. 2009 Seminář „Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování“ CVDV MNUL – učebna IV.
18. 3. 2009 Aktuality z lékárny CVDV MNUL – učebna IV.
25. 3. 2009 II. Konference v intenzivní medicíně CVDV MNUL – učebna III.
25. 3. 2009 XIII. Regionální konference nelékařů – přednemocniční péče Kino Oko – Chomutov
26. 3. 2009 Regionální konference sester Kino Sněžník – Děčín

 27. 3.–28. 3. 2009 15. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny Červený Hrádek 
okr. Chomutov

30. 3. 2009 Seminář „Péče o neklidného pacienta“ CVDV MNUL – učebna III.

Mgr.  Vlasta Mikšová – Odbor vzdělávání KZ, a.s. 

Odborné, vzdělávací a společenské akce 
   Krajské zdravotní, a.s.

Ústečtí Lvi pro Novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice

Infuzní pumpa 

Zleva: Ing. Luděk Rückl, Jan Heřman, 
Jan Klobouček, Jiří Zeman,  
MUDr. Petr Janec


