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Krajská zdravotní se připojila ke Světovému týdnu glaukomu dny otevřených dveří a přednáškou  

Krajská zdravotní, a. s., se připojila ke Světovému týdnu glaukomu 2018. Akce se uskutečnily na 
zdravotnických pracovištích v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Děčín, o. z.  

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala v úterý 13. března den otevřených dveří pro 
širokou veřejnost. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do prostor kliniky a nechat si preventivně změřit 
nitrooční tlak. Ve čtvrtek 15. března byl připraven soubor přednášek lékařů oční kliniky v prostorách 
Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., s tématy stanovení diagnózy a léčby glaukomového 
onemocnění. Den otevřených dveří proběhl v pátek 16. března Očním oddělení Krajské zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Děčín, o. z. 

Do ústecké Masarykovy nemocnice na den otevřených dveří v rámci Světového týdne glaukomu zavítala i 

pacientka z nedalekých Litoměřic. „O akci jsem se dozvěděla z novin. Poslední dobou se mi často stává, že 

mívám unavené oči. Využila jsem toho, že nemusím mít dnes doporučení. Zjistili mi nález a sestřička mě 

objednala do zdejší poradny,“ pochvalovala si pacientka. 

„Jsem ráda, že akce pozvedla povědomí o glaukomu u laické veřejnosti, celkem jsme ošetřili 45 pacientů, 

kteří  zavítali do ambulance  oční kliniky. Stejně zdařilý  byl i vzdělávací  program o glaukomu. Lékaři oční 

kliniky Masarykovy nemocnice  MUDr. Soňa Karlovská, MUDr. Jana Bezděková a MUDr. Boris Dobrolubov 

souborem přednášek seznámili účastníky s tím, jaká úskalí přináší glaukomové onemocnění a současné 

možnosti léčby,“ uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky.  

Oční oddělení v děčínské nemocnici během pátečního dne otevřených dveří navštívilo 61 zájemců. „Při této 

akci byl naměřen vyšší nitrooční  tlak u sedmi klientů  z výše uvedeného počtu. Klienti měli zájem i zhlédnout  

technické vybavení oddělení. Akce byla hodnocena velmi pozitivně, tedy splnila svůj účel,“ řekl MUDr. Juraj 

Kostolný, primář Očního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. 

Fotografie z akcí naleznete na http://www.kzcr.eu 
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