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Konference Ošetřovatelská péče v geriatrii se v Ryjicích konala již potřetí 
 
Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádalo v listopadu 2019 odbornou konferenci „Ošetřovatelská péče v geriatrii“. Třetího ročníku akce, 
která se uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo na osm desítek zdravotníků. 
 
„Pořádání této odborné konference se stalo již tradicí a to je dobře, protože vyměňovat si zkušenosti a 
prezentovat výsledky práce v jednom z nejnáročnějších oborů lidské medicíny je nanejvýš potřebné. Pro mne 
je toto setkání také ideální příležitostí poděkovat paní primářce MUDr. Petře Kozmové a jejímu kolektivu za 
vynikající práci, kterou v personálním oslabení odvádějí,“ pozdravil v úvodu konference její účastníky MUDr. 
Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
 
„Potvrzuje se, že forma konference, kterou jsme v úvodním ročníku zvolili, je správnou cestou. Svědčí o tom 
především velký zájem z řad zdravotníků z celého Ústeckého kraje. Děkuji všem za účast, zajímavé příspěvky 
do programu a za podporu,“ řekla ke třetímu ročníku konference MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení 
následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným 
garantem akce. 
 
Letošní konference se nesla v duchu oslav 85. narozenin emeritního primáře a ředitele Nemocnice následné 
péče Ryjice MUDr. Jaroslava Müllnera, který „vytvořil mapu a průvodce k problematice spokojeného 
pacienta“. Ocenění v podobě skřítka Zlatoryje od vědeckého týmu oddělení následné péče u příležitosti 
svého významného životního jubilea převzal za celoživotní přínos oboru geriatrie.   
 
„Velice nás potěšilo, že jsme mohli přivítat významné hosty - MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., ze III. interní 
kliniky endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a MUDr. Ivo Bureše, primáře 
Geriatrického centra Pardubické nemocnice, dlouholeté spolupracovníky MUDr. Müllnera v České 
gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a dlouholeté propagátory 
geriatrie v České republice,“ dále uvedla MUDr. Petra Kozmová.  
 
„Přednášející svými příspěvky mapovali zkušenosti získané spoluprací s MUDr. Jaroslavem Müllnerem a 
v neposlední řadě také předané vědomosti aplikují v současné práci pro naše oddělení. Současní 
spolupracovníci v ryjickém oddělení následné péče naplňují poselství a předávají dále své zkušenosti a 
znalosti novým členům týmu,“ dodala primářka. 
  
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu 
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