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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 28. 11. 2019/8:30 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
Lékařští specialisté se sešli na konferenci VIII. Internistický den v Ústí nad Labem 
 
Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 
regionální odbornou konferenci s názvem „VIII. Internistický den v Ústí nad Labem“. Setkání proběhlo 
v úterý 12. listopadu 2019 v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a 
zúčastnilo se ho více než 160 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.  
 
Odborný program uvedla přednáška „Srdeční selhání v internistické praxi“, kde se zkušenostmi 
z renomovaného pražského pracoviště seznámil kolegy z Ústeckého kraje doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA 
z Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Dalšími tématy byly „Sekundární hypertenze,“ 
„Hypoglykemie na Interním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“, „Získané krvácivé poruchy“ 
a „Amyloidoza – kazuistika“ od kolegů z ústeckého interního oddělení, ale také z oddělení klinické 
hematologie. 
 
Další odborný blok byl věnován kazuistikám s tématy „Akutní renální selhání, prerenální“, „Akutní renální 
selhání – renální“, „Akutní renální selhání – postrenální“, „Nestabilní angina pectoris“, „Morbus Pompe“, 
„Serotoninový syndrom“ a „Hortonova obrovskobuněčná arteritida“, a panelové diskuzi.    
 
„Jeden blok programu konference byl tradičně věnován kazuistikám. Velmi cennou součástí letošního VIII. 
Internistického dne v Ústí nad Labem byla účast primářů a specialistů spolupracujících oborů. Velmi mě 
potěšil zájem o účast, koneckonců program nabídl nejen velmi kvalitní přednášky, ale jeho součástí byla také 
panelová diskuze, z níž vzešlo mnoho zajímavých podnětů pro naši práci do budoucna. Máme řadu 
pozitivních ohlasů na průběh konference. Těší nás stoupající zájem o tuto tradiční akci,“ zhodnotil letošní 
ročník MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., jenž byl odborným garantem akce. 
 
Interní oddělení Masarykovy nemocnice, o. z., ve spolupráci se Střediskem konferenční a marketingové 
podpory Krajské zdravotní, a. s., již v září letošního roku uspořádalo jednodenní kurz „Statistika v medicíně“, 
který se setkal s velkým zájmem. „Lektorem kurzu byl biostatistik RNDr. Marian Rybář. Jeho náplní bylo 
zejména zpracování dat a použití správné metodiky pro vlastní výzkumnou činnost včetně použití 
odpovídajícího softwaru a porozumění výsledkům vědeckých studií. Kurz je dalším krokem k podpoře 
vzdělávání a rozvoji vědeckovýzkumné činnosti na pracovištích Masarykovy nemocnice a Krajské zdravotní,“ 
řekl MUDr. Jiří Laštůvka. 

Interní oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast 
interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, zvláště pak na 
diabetes mellitus a jeho komplikace. S nadregionální působností pracuje diabetologické centrum a také 
osteologické centrum s denzitometrií a revmatologie. Oddělení zajišťuje lůžkovou péči i o pro pacienty 
nefrologické a hematologické, úzce spolupracuje se všemi odděleními nemocnice, zvláště s kardiologickou 
klinikou, gastroenterologickým a plicním oddělením. V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, 
revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny. 
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