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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 20. 12. 2018/16:00 HODIN 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Krajská zdravotní uspořádala odborný seminář pro oftalmology MOSt 2018  

Odborný seminář „10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – MOSt 2018“ uspořádalo Oční oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Akce, nad níž převzali záštitu předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Jiří Novák a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Most, o. z., MUDr. Petr Najman, se uskutečnila 7. prosince 2018 v kinosále mostecké nemocnice. 

„Představenstvu a managementu Krajské zdravotní se daří nemocnice rozvíjet a tento trend chce udržet. Do 
mostecké nemocnice budeme i nadále investovat. Dovolte mi vám všem popřát hezké vánoční svátky a těším 
se na další spolupráci v novém roce,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva KZ, který na 
mosteckém setkání zastoupil Ing. Jiřího Nováka, předsedu představenstva KZ. 
 
„Jsem rád, že odborný seminář pořádá naše oční oddělení, které patří podle mého názoru k těm nejlépe 
vedením primariátům v mostecké nemocnici. Takové setkání je bezesporu vynikající formou, jak mohou 
zkušení lékařští specialisté předávat své poznatky mladším kolegům. Pořadatelům přeji, aby i do budoucna 
drželi jeho velmi dobrou úroveň a všem účastníkům přeji pěkné vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 
2019," řekl MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z. 

V programu zaznělo celkem 22 příspěvků prezentovaných ve třech blocích, přičemž úvodní blok byl věnován 

speciálně dětskému pacientovi. Mezi přednášejícími byli kromě lékařů z pořádajícího očního oddělení 

mostecké nemocnice a dalších nemocnic KZ také kolegové z pěti odborných pracovišť v Praze a Plzni. 

 „Velmi nás potěšil zájem o seminář, kterého se zúčastnilo 70 zdravotníků. Témata, která přednášející zvolili, 

byla zajímavá a kvalitně zpracovaná. Doufám, že prezentace na semináři obohatily všechny přítomné. 

Pravidelná účast téměř všech oftalmologů z regionu a blízkého okolí  umožnila v klidné  předvánoční 

atmosféře  nejen výměnu  informací odborných o nově zaváděných  postupech na jednotlivých pracovištích, 

ale našel se i prostor k diskuzi o  společných pacientech. Věřím, že v pořadí jedenácté setkání, které již 

chystáme, bude stejně úspěšné jako právě skončené,“ zhodnotil letošní akci MUDr. Radomír Mach, primář 

Očního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., který byl jejím odborným garantem.       

O den dříve, 6. prosince, proběhl v Hotelu Širák v Mostě předatestační seminář „Mladí oftalmologové do 

Mostu“. V podrobných přednáškách byli neatestovaní oftalmologové seznámeni do detailu s odpověďmi na 

šest atestačních otázek. Mladí kolegové KZ požádali o pokračování v tomto typu předatestačního vzdělávání i 

v budoucnosti. 

Fotografie z akce a naleznete na http://www.kzcr.eu/     
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