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Krajská zdravotní ocenila výsledky svých pracovníků v oblasti vědy a výzkumu za rok 2017 

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), uspořádala ve čtvrtek 11. října 2018 v konferenčních prostorách zámečku 

Větruše v Ústí nad Labem pátý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší 

výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2017 – cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., nejúspěšnějším 

jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících 

profesí. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a 

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin 

Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha 

Bubeníčka, RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Nováka, předsedy 

představenstva KZ, PhDr. Mgr. Leoše Moravce, předsedy dozorčí rady KZ, Ing. Petra Fialy, generálního 

ředitele KZ, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče KZ, doc. RNDr. Martina Baleje, 

Ph.D., rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a dalších hostů z akademické, profesní i 

veřejné sféry. 

„Velmi si vážím lékařů, kteří mají tu nejtěžší práci, zachraňují lidské životy. O to více oceňuji, že při tomto 

náročném povolání mají čas nejen se neustále dále vzdělávat, ale také se věnovat vlastní vědecké činnosti, 

která pak posunuje možnosti lékařství dál,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček. 

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., za rok 2017 výroční 

ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci 

lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických 

pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena 

náměstka pro řízení zdravotní péče). 

„Velmi oceňuji, že se stále zvyšuje počet zdravotníků, kteří se zapojují do vědecké, výzkumné a publikační 

činnosti, v níž dosahují výborné výsledky a tím výrazně zvyšují prestiž největšího poskytovatele zdravotní 

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

„Je již tradiční a samozřejmě, že zkušení lékaři dlouhodobě pomáhají mladým kolegům v zapojení do oblasti 

vědy a výzkumu ve zdravotnictví. Zásadním způsobem k němu přispívají interní granty Krajské zdravotní,“ 

vyzdvihl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

Před vyhlášením nejlepších vědeckých prací představil předseda Vědecké rady Krajské zdravotní prof. MUDr. 

Martin Sameš, CSc., nově jmenované členy vědecké rady, přednosty dvou nově ustavených klinik. Stali se jimi 

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií (FZS) UJEP a Krajské 

zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  a MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta 

Neonatologické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské 

zdravotní, a. s., v roce 2017. Poděkoval za k dnešnímu dni v pěti kolech poskytnutou interní grantovou 

podporu v celkové výši 15 milionů Kč. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. 

Ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu, plakety a věcných darů i peněžitou odměnu. Mezi vítězné 

autory byla rozdělena, stejně jako za rok 2016,  částka 280 000 Kč. 
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Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo převzal prof. MUDr. Vladimír 

Černý, Ph.D., FCCM, přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a Krajské 

zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., za 2. místo prof. MUDr. Pavel Červinka, 

Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a za 3. místo MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení  

Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. Všechny oceněné práce byly dílem kolektivu autorů 

z uvedených zdravotnických pracovišť. 

 

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získala MUDr. Alena 

Sejkorová z neurochirurgické kliniky, cenu za 2. místo MUDr. Hynek Zítek ze stejného zdravotnického 

pracoviště. 

 

Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla udělena 

Bc. Lence Mohauptové z rehabilitačního oddělení mostecké nemocnice. 

 

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství 

uspěla nejlépe Mgr. Věra Zemanová z oddělení centrálních operačních sálů ústecké Masarykovy nemocnice, 

na druhém místě skončila Mgr. Bc. Michaela Rothová z oddělení dětské chirurgie z téže nemocnice a ze 

stejného oddělení je i třetí oceněná Bc. Věra Grünerová.  

 

Doprovodný program s tanečním vystoupením s charlestonem a swingem ve stylu První republiky a zpěvem 

Radky Fišarové připomněl letošní sté výročí vzniku Československa v říjnu roku 1918. 

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu 

       

Zdroj: info@kzcr.eu 
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