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České republiky Václav Klaus osobně za-
sedl za ovládací panel uvedeného robota 
a vyzkoušel si, jak se s tímto systémem 
pracuje, samozřejmě bez pacienta. Jako 
upomínku na svou návštěvu převzal z ru-
kou MUDr. Jana Schramla zarámovaný 
symbolický operační nástroj robota.
Po prohlídce Centra robotické chirurgie 
následoval přesun do otevřeného atria 
nemocnice, kde čekali zástupci vedení 
společnosti spolu se zaměstnanci, paci-
enty a návštěvníky nemocnice. Zde pro-
bíhala živá diskuze s prezidentem ČR 
Václavem Klausem, a to nejen na zdra-
votnická témata. 
Nakonec se za celou Krajskou zdravot-
ní, a. s. rozloučili předáním upomín-
kových předmětů Mgr. Radek Scherfer 
a MUDr. Jiří Madar. Prezidentský pár dále 
pokračoval ve svém nabitém programu.

Mgr. Josef Rajchert  
redakce Infolistů
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Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie 
použity z archivů jednotlivých nemocnic 
KZ, a. s. 
Za obsahovou správnost příspěvků plně 
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě  
tohoto vydání. 

Bydlet v Praze, strašit v Ústeckém kraji 

Vážení čtenáři Infolistů,

stalo se téměř již tradicí jednoho nejmenovaného 
„pražského“ politika strašit občany v Ústeckém kraji. 
Nejnověji fámou o připravované privatizaci Krajské 
zdravotní. Jsme v období amerického svátku Hallo-
ween (osobně neslavím), a proto chci touto cestou 
ujistit všechny občany a zaměstnance krajských ne-
mocnic, že jde o pouhé strašení a Ústecký kraj o pro-
deji nemocnic ani na chvíli neuvažoval. 

Výroky o chystané privatizaci krajských nemocnic jsou pouhé výmysly, které hrani-
čí se šířením poplašné zprávy. Je však pravdou, že celé české zdravotnictví vstupu-
je do náročného období – na jedné straně klesají příjmy od zdravotních pojišťoven, 
na straně druhé rostou zejména mzdové náklady. Každá nemocnice v České repub-
lice se s tímto trendem potýká. Krajská zdravotní má na letošní rok v této souvislos-
ti plánovaný výsledek v červených číslech. Musím však zdůraznit, že přes propad 
příjmů od zdravotních pojišťoven má Krajská zdravotní i po desátém měsíci letoš-
ního roku stále vyrovnané hospodaření, kterého dosáhla díky dalším úsporám. 
Druhým říjnovým strašákem byla z našeho pohledu neoprávněná pokuta, kterou 
Krajské zdravotní udělil antimonopolní úřad v souvislosti s pořízením nezbyt-
ných zdravotních přístrojů ve výši cca 420 milionů korun. Krajská zdravotní krát-
ce po svém vzniku vybavila těmito přístroji nemocnice v Ústí nad Labem, Mostě, 
Chomutově, Teplicích a Děčíně přispěním evropských dotací. Po úspěšné realizaci 
a proplacení byly ale projekty napadeny a společnost již několik let obhajuje po-
stup při realizaci tehdejších veřejných zakázek, které jsou účelově podrobovány 
dalším zpětným kontrolám a přehodnocováním.
Opakovaně se k novému přístrojovému vybavení Krajské zdravotní vyjadřoval také 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (antimonopolní úřad), který ve veřejných 
zakázkách v minulosti neshledal pochybení. O to víc zaráží jeho nejnovější rozhod-
nutí o udělení pokuty ve výši 700 tisíc Kč za údajné pochybení při výběrovém řízení 
na nákup zdravotnické techniky z roku 2008. 
S udělením této pokuty vedení Krajské zdravotní zásadně nesouhlasí a proti jejímu 
udělení podá správní žalobu. Žaloba nemá odkladný účinek, proto pokutu spo-
lečnost zaplatí a dál se bude bránit soudní cestou, třeba i u Nejvyššího správního 
soudu. 
Veřejná soutěž na dodávku přístrojů prošla desítkami plánovaných i mimořád-
ných kontrol, které neshledaly pochybení. Soutěž zkoumaly antimonopolní úřad 
i Policie ČR. Žádný nezákonný postup se nikdy neprokázal. Pokutu, proti které se 
Krajská zdravotní odvolá, nakonec antimonopolní úřad udělil za údajné administ-
rativní pochybení, na které jsou protichůdné právní výklady. 
Pořízené přístroje dobře slouží pacientům a zdravotníkům již dva roky a zásadním 
způsobem zlepšily péči v nemocnicích vlastněných Ústeckým krajem, který je je-
jich zřizovatelem. 
Ze své pozice předsedy představenstva Krajské zdravotní garantuji všem našim 
pacientům zachování zdravotní péče v plném rozsahu a všem zaměstnancům dal-
ší fungování Krajské zdravotní, jako organizace jediného akcionáře – Ústeckého 
kraje.

Mgr. Radek Scherfer,  
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

KRAjsKou zDRAVoTNí, A. s. NAVšTíVIL pRezIDeNT ČR 
VáCLAV KLAus se sVou ChoTí LIVIí KLAusoVou

Prezidentský pár na půdě nemocni-
ce přivítal předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer. Poté přítomným 
představili Masarykovu nemocnici 
náměstek pro zdravotní péči Krajské 
zdravotní, a. s. MUDr. Jiří Madar spolu 
s náměstkem pro zdravotní péči Masa-
rykovy nemocnice MUDr. Josefem Lieh-
nem. Vzácnou návštěvu rovněž dopro-
vázela osobně i hejtmanka Ústeckého 
kraje Jana Vaňhová.
Po krátkém úvodu a prezentaci ne-
mocnice se všichni přítomní odebrali 
do Centra robotické chirurgie KZ, a. s., 
kde je uvítal primář oddělení MUDr. Jan 
Schraml. Prezidentský pár jím byl se-
známen s chodem a úspěchy Centra 
robotické chirurgie a také samotným ro-
botickým systémem da Vinci. Prezident Prezidentský pár s primáři oddělení MNUL, o. z.

Prezident Václav Klaus s představiteli KZ, a. s. a Ústeckého kraje

V úterý 18. 10. 2011 byla naše společnost Krajská zdravotní, a. s. – konkrétně Ma-
sarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. poctěna vzácnou návštěvou. Do prostor 
krajské nemocnice zavítal prezident České republiky Václav Klaus s chotí Livií Klau-
sovou. 

Obsah
viz str. 16
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XXII. Ústecký oftalmologický den

Do zmíněného projektu se již po něko-
likáté aktivně zapojila i Nemocnice Dě-
čín, o. z. V podzimní den 5. 10. 2011 
se od 13 hod. v nemocnici uskutečnil 
„Den otevřených dveří neurologického 
oddělení“. Na neurologické ambulan-
ci si zájemci mohli od 13 hod. nechat 

Mrtvice je rychlá. A Vy?
Nemocnice Děčín

I letošní rok mohli tuto otázku položit široké veřejnosti od 12. 9. do 7. 10. 2011 zdra-
votníci po celé České republice díky rozsáhlé kampani nesoucí název 30 dní pro pre-
venci a léčbu cévních mozkových příhod. Tuto velmi důležitou a přínosnou iniciativu 
odborně garantuje Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti  ČLS JEP. 
Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s problematikou onemocnění CMP (cév-
ních mozkových příhod), především s její léčbou a prevencí.

lékařské pomoci při objevení se prvních 
příznaků a upozornila na rizikové fakto-
ry, které mohou mít zásadní vliv na vznik 
CMP. Po přednášce se zájemci přemís-
tili na neurologické oddělení, kterým je 
provedla vrchní sestra oddělení. V rámci 
„Dne otevřených dveří“ bylo také předve-

při možném setkání s cévní mozkovou 
příhodou, protože správně informova-
ný pacient a jeho rodina jsou základem 
úspěšně zvládnuté léčby CMP.
Závěrem bych velmi ráda poděkovala 
všem, kteří mají zájem o své zdraví a při-
šli se podívat na naše oddělení a sezná-
mili se s problematikou CMP. Dále děkuji 
pracovníkům neurologického oddělení 
a biochemické laboratoře Nemocnice Dě-
čín, o. z., kteří se aktivně podíleli na bez-
problémovém průběhu „Dne otevřených 
dveří neurologického oddělení“.

Pavlína Ledvinová 
vrchní sestra 

neurologické oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.

deno instruktážní ultrazvukové vyšetření 
karotid (krkavic), což je vyšetřovací me-
toda, která patří mezi základní pro dia-
gnostiku CMP. Zájemcům jsme přidělili 
termíny na toto vyšetření. 
Doufáme, že se nám pomocí těchto akti-
vit podařilo předat široké veřejnosti cen-
né informace, které jim budou přínosem 

vyšetřit hladinu glukózy a cholestero-
lu v krvi, změřit krevní tlak. Od 14 hod. 
v prostorách učebny seznámila přítomné 
s problematikou cévních mozkových pří-
hod primářka neurologického oddělení 
MUDr. Iva Ondečková. Zaměřila se pře-
devším na léčbu a prevenci CMP. Zdů-
raznila důležitost včasného vyhledání 

Dne 14. října 2011 se v zasedací síni Krajského úřadu v Ústí nad Labem opět konala 
tradiční odborná akce, kterou zaštítila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
Již po 22. zde debatovali oční lékaři z celé ČR nad svými odbornými tématy, kdy le-
tošní seminář byl zaměřen na akutní stavy v očním lékařství.
Zaznělo 15 odborných sdělení, z nichž jedenáct prezentovali autoři z celé KZ, a. s., 
sedm z nich potom lékaři očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z.
Z mimoregionálních hostů se představili autoři z FNKV Praha ve sděleních o akutním 
strabismu, poraněních povrchu spojivky a rohovky a transplantacích rohovky. Hosté 
z Hradce Králové pak seznámili auditorium se svými zkušenostmi s akutními cévními 
sítnicovými příhodami.
Na přednáškách z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. se podílel i MUDr. Ka-
rel Sláma z oddělení ORL. Velmi ceněnou byla přednáška primáře MUDr. et MUDr. Šte-
fana Nátka, Ph.D. a jeho kolektivu ze stomatochirurgie o zlomeninách očnice. 
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky MNUL v Ústí nad Labem, o. z. ho-
vořil o léčbě míšního poranění a MUDr. Marta Vachová z RS centra Nemocnice Tepli-
ce, o. z. o akutní neuritidě z pohledu neurologa.
Ústečtí autoři se zaměřili na orbitocelulitidu, chemická poranění oka, akutní gla-
ukom, akutní neuritidu a stavy po vitreoretinálních operacích.
Ústecký oftalmologický den si vydobyl prestižní místo a uznání mezi očními lékaři 
v celé ČR. Jeho 22. ročník svou odbornou úrovní nezklamal. Potěšilo i uznání kolegů 
z jiných částí republiky nad zlepšením „image“ našeho města za poslední roky.

Mgr. Josef Rajchert  
redakce Infolistů

Tak jako každý rok v tomto období, Vás zveme na tradiční prodejní výstavu 
výrobků pacientů psychiatrického oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. 

Prodejní výstava se koná ve dnech 21. a 22. listoPadu 2011  
od 8.00 do 17.00 hodin v hale v Bloku ii. 
(zde je také umístěno psychiatrické lůžkové oddělení mostecké nemocnice).
Jste srdečně zváni. 

 Marcela Šárová 
hlavní sestra Nemocnice Most, o. z.

Pohled do zasedací síně

Prim. MUDr. Iva Ondečková při přednášce

Sestra Simona Jelínková při měření 
krevního tlaku

Pozvánka na prodejní výstavu 
Nemocnice Most

VypALoVáNí oBRAzoVé zDRAVoTNí DoKuMeNTACe NA NosIČe CD/DVD 
NA RADIoDIAgNosTICKýCh oDDěLeNíCh KRAjsKé zDRAVoTNí, A. s.

S platností od 1. 7. 2011 
je v nemocnicích Krajské 
zdravotní účtován popla-
tek ve výši 30 Kč vč. DPH 
za zhotovení obrazové do-
kumentace na CD/DVD no-
siče (tzv. vypálení CD/DVD) 
na základě písemné žádosti 
ošetřujícího lékaře. Popla-
tek hradí pacient.
Žádá-li o vypálení CD/DVD 
nosiče klient (jedná se o vý-
pis ze zdravotnické doku-
mentace), činí úhrada 120 
Kč/ks před vydáním CD/DVD 
nosiče. 
Cena zahrnuje práci zdravot-
nického personálu, včetně 
výrobní a správní režie a ma-
teriálu (CD/DVD nosič).

dostuPnost služBy v jednotlivých nemocnicích krajské zdravotní, a. s.

Chomutov: pondělí až pátek od 10:00 do 14:30 hodin na počkání, urgentní požadavky 
lze již od 7:00 hodin. Soboty, neděle a všední dny odpoledne a v noci – nelze 
nosiče vypalovat.

Most: pondělí až pátek od 7:00 do 14:30 hodin na počkání, soboty, neděle a všední 
dny odpoledne a v noci pouze v urgentních případech.

Teplice: pondělí až pátek od 10:00 do 12:00 hodin na počkání, soboty, neděle 
a všední dny odpoledne a v noci pouze v urgentních případech.

Ústí nad Labem: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin na počkání, soboty, neděle a všední 
dny odpoledne a v noci pouze v urgentních případech.

Děčín: pondělí až pátek od 7:00 do 14:30 hodin na počkání, soboty, neděle a všední 
dny odpoledne a v noci pouze v urgentních případech.

Externí zdravotnická zařízení mají možnost zapojení do systému ePACS, jehož prostřednictvím KZ 
poskytuje obrazovou zdravotní dokumentaci bez poplatku.
Obrazová zdravotní dokumentace na nosičích CD/DVD je považována za zdravotnickou doku-
mentaci a je s ní zacházeno v souladu s vyhláškou 385/2006 Sb., Vyhláška o zdravotnické do-
kumentaci.

Bc. Martin Hostaš, KZ, a. s. – úsek systému řízení, odbor řízení bezpečnosti
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Odlehčovací služby, dříve též respitní či 
úlevová péče, pomáhají především lidem 
dlouhodobě pečujícím o seniora, postiže-
ného nebo dlouhodobě nemocného člově-
ka, nejčastěji člena rodiny. Měly by pomoci 
rodinám, které se starají o své nemocné 
blízké a v jistém okamžiku mají problém. 
Odlehčovací služby vychází ze zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Jde většinou o krátkodobou službu na hra-
nici mezi sociální a zdravotní péčí. 

Posláním či cílem odlehčovací služby je 
zajistit dohled a zdravotní péči osobám, 
o které pečuje vlastní rodina, v případě ná-
hle vzniklých mimořádných situací (např. 
malování, rekonstrukce bytu či stěhování) 
nebo v době nutné rekonvalescence rodiny. 
Jde vlastně o pomoc pečujícímu členu rodi-
ny, či celé rodině, v péči o jejich blízkého. Ti 

tak mají čas pro vlastní odpočinek, obnovu 
sil nebo vyřízení osobních záležitostí. 
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotní-
ho postižení, o které je jinak pečováno v je-
jich přirozeném sociálním prostředí.
Odlehčovací služba je flexibilní službou. 
Smluvní vztah mezi příjemcem odlehčova-
cích služeb a MNUL vymezuje individuální 

nastavení služeb, aby co možná nej-
lépe vyhovovaly konkrétnímu uživa-
teli a jeho zdravotnímu stavu. 
Mezi výhody námi poskytovaných 
odlehčovacích služeb patří napří-

klad to, že pokud se náhle zhorší zdravotní 
stav klienta, je vlastně hned v nemocnici 
a může mu být okamžitě poskytnuta od-
borná zdravotní péče. Dalšími výhodami je 
i to, že ošetřovatelské služby jsou vykoná-
vány profesionálními zdravotníky a služba 
je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně 
včetně víkendů a svátků. Službu je možno 

Odlehčovací služby
Masarykova nemocnice

NoVINKA V NABíDCe sLužeB  
MNuL, o. z.i

Každý z nás alespoň jednou za život navští-
vil lékaře.
Někteří mají to štěstí, že ordinaci navštíví 
jen párkrát za život, jiní jsou na lékařskou 
péči odkázáni nepřetržitě. 
Ať pro nás platí první nebo druhá varianta, 
každý z nás od zdravotnického personálu 
v koutku duše očekává milé a vstřícné jed-
nání. 
Prvním a klíčovým člověkem v komunikaci 
s pacientem bývá nejčastěji zdravotní se-
stra. Podává pacientovi prvotní informace, 
pomáhá radami a pokyny. Všichni od ní vy-
žadujeme vstřícnost, porozumění, znalost 
své profese a oboru a v neposlední řadě 
i úsměv na tváři. Někdy můžeme slyšet slo-
va jako: „Ta sestra je nepříjemná… Ta sestra 
je hrozná…“ 
Ale jak často slyšíme opak této věty? 
Naštěstí milých, usměvavých a přívětivých 
sestřiček je víc. A právě tyto sestřičky jsou 
považovány za vzor a pýchu zdravotnictví.
Skutečně, někdy se najdou sestřičky 
a zdravotnický personál, který nedělá čest 
svému povolání. Jsou tak nepříjemní, že 
si často položím otázku, proč se tenhle 
člověk rozhodl pro povolání, při kterém je 
v tak těsném kontaktu s lidmi? Proč si zvolil 
povolání zdravotníka?
V takových případech musíme použít rče-
ní „V každém stádu se najde černá ovce“, 
a žel, ani ve zdravotnictví tomu není jinak.
Mnozí z nás se vymlouvají na nízké platy, 
mnozí z nás hovoří o vyčerpanosti a přepra-

covanosti. Ano, toto vše je pravda, ale jen 
částečná.
Profese zdravotních sester a i jiných zdra-
votnických pracovníků nebyla nikdy dosta-
tečně ohodnocená, jak finančně, tak i mo-
rálně a mnozí z nás tuto práci vykonáváme 
spíš jako poslání. Svoji práci vykonáváme 
převážně z přesvědčení pomáhat lidem 
a ulehčovat jejich trápení, 
které je důsledkem jejich 
nemoci.
Vždycky bychom si měli uvě-
domit, že pacient, který na-
vštíví ambulanci nebo oddě-
lení může být našim blízkým 
nebo známým člověkem.
Úsměv sestry a její ochota je první dávkou 
léku pro každého pacienta. Díky našemu 
úsměvu dokážeme druhým udělat den 
krásnější.
Nesmíme zapomínat, že i my, zdravotní-
ci se někdy stáváme pacienty a také jsme 
vděční za milé a vstřícné jednání.
Vás, milí pacienti, prosím ve jménu zdra-
votních sestřiček a všech zdravotníků, buď-
te více trpěliví a shovívaví.
Pokud vám nejsme hned k dispozici, věřte 
mi, že nemusíme někde sedět a pít kávu, 
ale můžeme v tu samou chvíli zachraňovat 
někomu jinému život nebo se můžeme sna-
žit někomu jinému pomoci a ulevit od bo-
lesti. Žel, je nás málo, uvědomujeme si, že 
by nás mohlo být víc, ale některé věci nedo-
kážeme ovlivnit.

Věřte mi, že za každými dveřmi ambulance 
nesedí jen lékař, sestra, ale i člověk. A to 
samé platí i pro lůžková oddělení.

Když zaklepete na dveře ambulance s pros-
bou o předepsání léku nebo vypsání ně-
jakých tiskopisů, oplaťte nám úsměv. I Vy 
nám tím uděláte den krásnějším.

Když se Vám naše rady nebo pokyny nelí-
bí, řekněte nám to a komunikujte s námi 
o tom. 

Řekněte nám o svém problému a my se po-
kusíme najít „zlatou střední cestu“. Každý 
z nás musí začít s reformou zdravotnictví 
sám u sebe. Lidskost, ohleduplnost, sho-
vívavost a vstřícnost by měly být pro nás 
všechny samozřejmostí. Pokud vyžaduje-
me vstřícnost od jiných, měl by každý začít 
sám u sebe. A to je tím prvním krokem, jak 
najít společnou řeč nejen mezi zdravotníky 
a pacienty, ale i lidmi jako takovými.

Renáta Brúderová 
chirurgické oddělení 

Nemocnice Teplice, o. z.

Pacient
Nemocnice Teplice

Každý z nás musí začít s reformou 
zdravotnictví sám u sebe. a to je tím prvním 
KroKem, jaK najít společnou řeč nejen mezi 
zdravotníKy a pacienty, ale i lidmi jaKo 
taKovými.

Pokoj pro klienty

Sociální zařízení

Výtěžek z akce „Běh o život“ pro onkologii 
Nemocnice Chomutov

Předání finančního daru akce  
„Běh o život“ Miroslavem Kalinou

krajská zdravotní, a. s. oBdržela výtěžek z akce „Běh o život“ Pro onkologii 
chomutovské nemocnice
Onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. obdrželo dne 
17. října 2011 již poněkolikáté výtěžek z akce „Běh o život“, pořádané již po čtvrté ve pro-
spěch chomutovské onkologie sportovcem panem Miroslavem Kalinou. Celkem se poda-
řilo získat 50 000 Kč.
Výtěžek akce bude použit na rekonstrukci sociálního zařízení onkologického centra. Pan 
Kalina sám překonal rakovinu a snaží se tak podpořit pacienty s onkologickým onemoc-
něním v chomutovské nemocnici. 
Patří mu i naše poděkování, nejen za jeho aktivitu v oblasti finanční podpory, ale i za pozi-
tivní motivaci podobně postižených pacientů v boji proti zákeřné nemoci.

Jiřina Suchá 
redakce Infolistů

personální změny v Kz, a. s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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MNUL, o. z.
MUDr. Martin Čegan
se stal primářem 
oddělení patologie

využít jako jednodenní, víkendový nebo 
„prázdninový pobyt“.
Přijetí klienta probíhá na základě předem 
sepsané smlouvy o poskytnutí odlehčova-
cí služby. Těmito službami jsou například 
ubytování, stravování (možnost výběru di-
ety), dohled při pobytu, pomoc při osobní 

hygieně/poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, možnost spolupráce s dobro-
volníky, kaplanská péče či canisterapie,  
možnost aktivizačních činností (fyziotera-
pie/ergoterapie), možnost zajištění dopra-
vy klienta vozidly MNUL, další nadstandard-
ní služby dle smluvního ujednání. Zařízení 
vede kromě jiného i plnohodnotnou ošet-
řovatelskou dokumentaci o klientovi.
Cena za odlehčovací službu byla schválena 
MUDr. Jiřím Madarem na částku 500 Kč/den.
Pokud bude požadován nadstandard, bude 
účtována obvyklá cena 600 Kč navíc, tj. cel-
kem 1 100 Kč/den.

Bc. Pavel Filip 
vrchní sestra servisních činností 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.



Evokované potenciály Nemocnice Chomutov
Chtěla bych Vám přiblížit specifické vy-
šetření neurologického oddělení, kterými 
jsou evokované potenciály. Jde o elektro-
fysiologickou metodu, při níž sledujeme 
elektrickou aktivitu mozku na určité pod-
něty zvenčí. Zobrazuje se různě vykresle-
ná křivka, pro dané vyšetření specifická, 
ve které lékař vyhodnocuje amplitudu, 
latenci a tvar křivky, odpověď porovnává 
s protilehlou stranou. Vždy se vyšetřu-
jí obě končetiny, obě oči, i když pacient 
udává potíže jednostranné. Toto vyšetře-
ní může pomoci při diagnostických roz-
vahách, kdy si pacient může stěžovat 
na řadu subjektivních potíží, např. br-
nění HK, DK, obličeje, rozmazané vidění, 
šumění v uších, závratě, náhlá hluchota 
apod., kde jiné vyšetřovací metody (EEG, 
vyš. v ORL amb., vyš. v očních amb.) ne-
poskytly vysvětlení pro pacientův subj. 
stav.
Máme několik modalit evokovaných po-
tenciálů – VEP, BAEP, SSEP z HKK, DKK 
a MEP.
Ke všem vyšetřovacím metodám není po-
třeba speciální příprava, je pouze vhod-
né mít umytou hlavu, sundané šperky 
a hodinky, nepořizovat si v den vyšetření 
nákladný účes (tupírování vlasů, drdoly, 
dredy, apod.), u VEP jsou nutné diopt-
rické brýle, pokud je má pacient nosit, 
u vyšetření MEP se lékař před vyšetřením 
ptá, zda pacient nemá v těle něco kovo-
vého – šrouby, dráty (po operacích růz-
ných zlomenin) – je nutné zjistit přesně 
z jakého jsou materiálu (různé špony, 
kardiostimulátor). 
Pacient může v jeden den absolvovat 
vyšetření všech modalit, pouze je nutné 
upozornit na delší časový interval vyšet-
ření – 1,5–2 hod. Na hlavě (kromě MEP), 
v okolí krku či na dolních končetinách 
jsou elektrody připevněné vodivým ge-
lem.
VEP – vizuální evokované potenciály. Vy-
šetřujeme odpověď na zrakový podnět. 
V naší laboratoři se používá stimulace, 
při níž pacient sleduje jedním okem 
na monitoru červený střed uprostřed 
pohybující se šachovnice. Pacient u vy-

šetření sedí, jedno oko je přelepené, dru-
hým sleduje monitor. Poté se oči vymění. 
Pokud nosí dioptrické brýle, měl by je při 
vyšetření mít, pokud je nemá – hůře se 
soustředí a může dojít i k ovlivnění vý-
sledné křivky a tím i k horší interpretaci 
výsledku. VEP lékař doporučuje např. 
při bolestech hlavy, rozmazaném vidění, 
dvojitém vidění. Tato metoda často uká-
že na změny v mozku u pacientů s roz-
troušenou sklerosou (graf 1).
BAEP – sluchové evokované potenciá-
ly. U této metody sledujeme odpověď 
na sluchový podnět. Pacient má na uších 
speciální sluchátka, ve kterých při sti-
mulaci poslouchá na jedné straně pra-
videlné cvakání a na druhé straně je 
ve sluchátku šum. Opět se každé ucho 
vyšetřuje zvlášť. Pacient může u vyšetře-
ní ležet i sedět – volí se vždy poloha, kte-
rá pacientovi vyhovuje. Tuto metodu je 
možné také použít ke stanovení mozkové 
smrti. V naší nemocnici ji k tomuto účelu 
nepoužíváme, protože je nutné pacienta 
dovézt do naší laboratoře, což mnohdy 
nedovoluje stav nemocného. 
BAEP doplňujeme u pacientů, kteří si stě-
žují na závratě, poruchu sluchu, šumění 
v uších. Může nasměrovat např. na dia-
gnosu neurinomu či meningeomu mozku 
(graf 2).
SSEP HKK a DKK – somatosenzorické 
evokované potenciály. Tato metoda bývá 
některými pacienty hůře tolerována.  
Každý člověk má jiný práh bolesti, proto 
některým pacientům je vyšetření velmi 
nepříjemné, jiným naopak nevadí. Sledu-
jeme odpověď na elektrickou stimulaci 
(drobné elektrické impulsy, které vyvo-
lají stažení svalu a následný pohyb pal-
ce na ruce či noze), na HKK stimulujeme 
n. medianus v oblasti zápěstí a na DKK 
n. tibialis v oblasti vnitřního kotníku. 
Stimul je u každého pacienta jiný, zále-
ží například na uložení nervu, na tom 
zda v místě stimulace není otok. Každá 
končetina se vyšetřuje zvlášť, u vyšetření 
pacient většinou leží, ale může i sedět. 
Nejdůležitější je relaxace!!! Pokud se 
pacient nedokáže uvolnit, kvalita křivky 

je tím velmi ovlivněna a samozřejmě pro 
lékaře je poté těžší hodnocení. Tuto me-
todu lékař ordinuje např. pokud pacient 
udává brnění, necitlivost v končetinách 
či obličeji, při bolestech v končetinách. 
Potvrzuje diagnosu polyneuropathie 
nebo může ukázat na změny např. v ob-
lasti krční míchy (cervik. myelopathie) 
apod. (grafy 3).
MEP – motorické evokované potenciály. 
Mají určité kontraindikace – kovový ma-
teriál v těle, kardiostimulátor. Na sval 
na ruce či noze se nalepí povrchové elek-
trody. Stimulujeme pomocí magnetické 
cívky motorickou oblast mozku a míchy 
(pro HKK lékař přikládá magnetickou 
cívku k hlavě a za krk, pro DKK k hlavě 
a na oblast LS páteře). Zjišťujeme, za jak 
dlouho přijde signál z místa stimulace 
ke svalu. U tohoto vyšetření je vždy lékař, 
který stimulaci provádí. Toto vyšetření se 
provádí v druhé EMG laboratoři, kterou 
máme na našem neurologickém odděle-
ní.
V naší laboratoři VEP, BAEP, SSEP prová-
dí laborantka se specializací.
Vyhodnocení provádí neurolog se speci-
alizací.
U těchto metod velmi záleží na spoluprá-
ci pacienta s laborantkou, proto se sna-
žím vyšetření co nejlépe vysvětlit, aby byl 
pacient informován, co ho čeká, někdy je 
potřeba spolupracovat s rodinou, hlavně 
pokud musím vyšetření provést malému 
dítěti – kdy u vyšetření nechám někoho 
z rodičů, aby dítě prožilo co nejméně stre-
su. Osobně jsem se již několikrát setkala 
s případem, kdy vyšetření daleko hůře 
toleruje dospělý člověk než dítě, které 
sotva chodí do mateřské školky. Doufám, 
že jsem Vám popis vyšetření podala for-
mou, která je srozumitelná a dokážete si 
představit, co vlastně neurolog ordinuje 
některým našim pacientům.

Lenka Patková  
EMG laboratoř 

neurologické oddělení 
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Akce se konala na hematologicko-
-transfuzním oddělení Nemocnice Cho-
mutov, o. z. za účasti primářky MUDr. Vla-
dimíry Kaškové, vrchní laborantky Vlasty 
Hanzalové, Český červený kříž zastupo-
vala ředitelka oblastního spolku paní Ire-
na Wachtfeidlová.
Po slavnostním ocenění a předání drob-
ných dárků bylo dárcům prezentováno 
další zpracování krve – výroba transfuz-
ních přípravků. Dárci krve tak měli mož-
nost poznat, že odběrem to zdaleka ne-
končí. 
Následovala série zvídavých dotazů 
a po jejich zodpovězení již tradičně ex-
kurze do prostor transfuzní stanice, které 
zůstávají normálně dárcům utajeny.

Mgr. Josef Rajchert  
redakce Infolistů

Ocenění dárců krve
Nemocnice Chomutov

Dne 3. října 2011 proběhlo slavnostní odměňování dárců krve. Bylo pozváno celkem 
41 dárců, 35 z nich k předání zlaté plakety prof. dr. Jánského za 40 bezplatných od-
běrů a 6 k předání zlatého kříže 3. třídy za 80 bezplatných odběrů.

Slavnostní ocenění dárců Předání darů oceněným
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Nadační fond Kolečko podpořil dětskou chirurgii KZ, a. s.
Masarykova nemocnice

Přítomné přivítal MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. „Jsem rád, že mohu za vedení společnosti poděkovat dárcům za oba 
přístroje určené dětským pacientům, a také vyzdvihnout záslužnou práci Nadačního fondu 
Kolečko, který při svých aktivitách pravidelně pamatuje také na Masarykovu nemocnici.“, 
uvedl Josef Liehne.
Slavnostního předání daru se zúčastnila předsedkyně správní rady Nadačního fondu Ko-
lečko Linda Jandová a patronka a členka správní rady nadačního fondu Linda Rybová. Na-
dační fond tímto darem pokračuje ve svém dlouholetém úsilí pomáhat dětem postiženým 
těžkým úrazem. 
„Darem jsme získali kostní vrtačku s kompletním přídavným zařízením. Tato moderní vr-
tačka slouží při operační léčbě zlomenin, používá se k navrtávání šroubů, k zavádění fi-
xačních drátů nebo k úpravě špatného sklonu srostlé kosti. Nový přístroj je pro lékaře vel-
kým přínosem a značně přispěje ke zlepšení péče o malé pacienty“, řekl primář dětské 
chirurgie – Dětského úrazového centra Krajské zdravotní, a. s. – MNUL, o. z. MUDr. Petr 
Polák.
Zástupci nemocnice poděkovali dárcům a primář dětské chirurgie přítomným popsal 
funkce a přínos přístroje při léčbě dětských pacientů, a poté s vrchní sestrou Mgr. Bc. Mi-
chaelou Rothovou doprovodili dárce na oddělení za dětskými pacienty.

doPlňující inFormace, Převzato z tiskové zPrávy nadačního 
Fondu kolečko ze dne 19. 10. 2011:
Nadační fond Kolečko působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem 
pomáhat dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem traumatizovány po těž-
kém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie a traumato-
logie při Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, kam byly v uplynulých le-
tech převedeny prostředky ve výši více než 2.500.000 Kč, které fond získal 
od sponzorů a v rámci každoročních divadelních beneficí a dobročinných 
aukcí. 
Nadační fond Kolečko dlouhodobě podporuje všech osm Center dětské 
traumatologie v České republice, mezi něž už bylo rozděleno téměř 7 mi-
lionů Kč, použitých na nákup přístrojů, léčebných pomůcek, vybavení 
a zútulnění prostředí.

Jiří Vondra 
tiskové oddělení KZ, a. s.

sponzorské dary 

Nadační fond Kapka naděje obdaroval Dětskou kliniku KZ, a. s.
Masarykova nemocnice

Dětská klinika IPVZ Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z. obdržela dva přístroje od Nadačního fondu Kapka naděje. Hemodynamický moni-
tor LiDCOPlus a přístroj pro astmatiky No Hypair FeNO, v celkové hodnotě téměř jedno-
ho milionu korun, byly zakoupeny díky finančnímu daru od společnosti Czech Property 
Investments, a. s. a výtěžku benefičního koncertu „Strom života a 7 splněných přání“, 
uspořádaného nadačním fondem.
Předání obou přístrojů proběhlo ve středu 12. října 2011 na Dětské klinice Masarykovy 
nemocnice za účasti Venduly Auš Svobodové, prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje, 
Elen Švarcové, ředitelky nadačního fondu a Mgr. Josefa Štolby, zástupce společnosti Czech 
Property Investments, a. s. Na straně Krajské zdravotní, a. s. se předání daru zúčastnili 
zástupci vedení společnosti a zástupci Dětské kliniky. 
Přítomné přivítal Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva spolu s Ing. Eduardem 
Reicheltem, ředitelem společnosti. „Jsem rád, že mohu za vedení společnosti poděkovat 
dárcům za oba přístroje určené dětským pacientům, a také vyzdvihnout nelehkou práci 
Nadačního fondu Kapka naděje, který mezi obdarované zařadil Masarykovu nemocnici již 
poněkolikáté.“, uvedl předseda představenstva.
Primář Dětské kliniky MUDr. Jaroslav 
Škvor, CSc. také poděkoval oběma dárcům, 

přítomným pak popsal funkce a přínos obou přístrojů při léčbě dětských pacientů, 
a s vrchní sestrou Marií Lulkovou doprovodili dárce na oddělení za dětskými pa-
cienty, spolu s MUDr. Jiřím Madarem, náměstkem pro zdravotní péči Krajské zdra-
votní, a. s. a MUDr. Josefem Liehnem, náměstkem pro zdravotní péči Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem.
Vendula Auš Svobodová a Elen Švarcová spolu se sestřičkami z Dětské kliniky roz-
daly na oddělení dárky, které měly pro hospitalizované děti připraveny.

doPlňující inFormace:
Hemodynamický monitor je určen pro sledování a optimalizaci hemodynamických 
parametrů u kriticky nemocných dětí s minimální zátěží pro dětský organismus 
a zobrazuje kontinuálně v reálném čase celou řadu srdečních, cévních a metabolic-
kých parametrů. Přístroj pro dětské pacienty je třetím zařízením obdobného typu 
v ČR.
Přístroj pro astmatiky měří neinvazivním způsobem hodnoty vydechovaného oxi-
du dusnatého. 
Ze získaných hodnot lze monitorovat probíhající zánět u astmatu a hodnotit účin-
nost probíhajícího léčení. Podstatnou výhodou přístroje je jeho rychlost, přesnost 
a snadné použití pro lékaře.

Jiří Vondra 
tiskové oddělení KZ, a. s.

Ve středu 19. října 2011 proběhlo na Oddělení dětské chirurgie – Dětském úrazovém centru Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. předání nového přístroje. Kostní vrtač-
ku v hodnotě téměř čtyři sta tisíc korun věnoval Nadační fond Kolečko díky finanční podpoře od firmy 
Apotex. 

KRAjsKá zDRAVoTNí, A. s.  
VyhLAšuje VýBěRoVé řízeNí NA oBsAzeNí FuNKCe

VeDouCí LéKáRNíK
NeMoCNIČNí LéKáRNy KRAjsKé zDRAVoTNí, A. s.  

– MAsARyKoVy NeMoCNICe V ÚsTí NAD LABeM, o. z. 
s NásTupeM oD 1. 1. 2012

Přihláška musí obsahovat: strukturovaný životopis s údaji o dosažené 
praxi, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců), písemný souhlas s nakládáním s osobními 
údaji v rámci výběrového řízení, návrh koncepce nemocniční lékárny.
Písemné přihlášky k výběrovému řízení zasílejte do 20. 11. 2011 
na adresu:  
Krajská zdravotní, a. s., Bc. Radka Šauerová 
odbor personalistiky a mezd 
Sociální péče 3316/12A 
40011 Ústí nad Labem

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, odborná 
způsobilost v oboru dle zák. 95/2004 Sb., specializovaná 
způsobilost v oboru dle zák. 95/2004 Sb., praxe v oboru, 
zdravotní způsobilost, bezúhonnost, osobnostní a profesi-
onální předpoklady pro řízení odborného pracoviště.
Nabízíme: perspektivní práci v moderním provozu, dobré 
pracovní podmínky, možnost dalšího vzdělávání, odpovída-
jící finanční ohodnocení, příspěvek na penzijní připojištění, 
příspěvek na dovolenou, závodní stravování a jiné zaměst-
nanecké výhody. obálku označte vř léKárna.

Zcela vlevo Linda Jandová, předsedkyně  
nadačního fondu Kolečko, při předávání daru 
MUDr. Petru Polákovi

Prezidentka NF Kapka naděje Vendula 
Auš Svobodová s malými pacienty

Hemodynamický monitor  
LiDCOPlus
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placená inzerce

V posledních letech je v laboratořích kli-
nické biochemie skutečně velmi často 
prováděno orientační imunochemické 
vyšetření moči se zaměřením na pří-
tomnost určité skupiny vybraných drog 
a některých léků tak, jak je uvedeno 
ve zmiňovaném článku. Výsledky imu-
nochemických testů mají zcela jistě svou 
nezpochybnitelnou důležitost, obzvlášť 
v akutních případech a mohou být vo-
dítkem usměrňujícím další postupy 
léčebného zásahu, provedení je jedno-
duché (není nutná úprava vzorku), výsle-
dek bývá lékařům k dispozici většinou 
do 30 minut.
V souvislosti s tímto již běžným vyšetře-
ním je však nutné upozornit na některá 
úskalí důležitá při posuzování získaných 
výsledků:
1. Imunochemická vyšetření jsou pouze 

skupinová, tzn. že tímto testem se 
provádí záchyt celé skupiny látek po-
dobného charakteru, podobných che-
mických vlastností. Výsledkem toho-
to testu nikdy není definitivní průkaz 
a už vůbec ne stanovení a specifikace 
individuálního analytu.

2. Imunochemická vyšetření je možno 
provádět dvěma způsoby:

 –  na diagnostických proužcích 
(popř. kazetách), kdy výsledkem 
je KVALITATIVNÍ hodnocení, zda 
droga z dané skupinové přísluš-
nosti v moči přítomna je či není,

 –  v imunochemických analyzáto-
rech, kdy je získána informace 
pouze o SEMIKVANTITATIVNÍ 
přítomnosti drogy v moči, výsle-
dek není možno vykazovat jako 
koncentraci konkrétní drogy či 
léku, jedná se o sumu všech látek 
z celé testované skupiny.

3. Výsledek imunochemického testu vy-
kazuje hodnotu pouze nezávazné ori-

entační informace a pozitivní test by 
měl být dodatečně doplněn, potvrzen 
a upřesněn jinou nezávislou a více 
specifickou metodou v toxikologické 
laboratoři, aby se vyloučily výsledky 
falešné pozitivity a v případě potřeby 
se mohlo specifikovat o jakou látku 
se vlastně jedná.

4. Pomocí těchto imunochemických 
orientačních vyšetření se ve většině 
případů prokazuje skupinová pří-
slušnost těchto drog a léků (může se 
měnit dle použité diagnostické sou-
pravy):

 –  amfetaminy (pervitin, extáze, 
efedrin, amfetamin…),

 –  kanabinoidy (skupina látek obsa-
žených v marihuaně, hašiši),

 –  kokain a jeho metabolity,
 –  opiáty (morfin, kodein, dihyd-

rokodein, hydrokodon, etylmor-
fin…),

 –  benzodiazepiny (diazepam, oxa-
zepam, chlordiazepoxid, midazo-
lam, nitrazepam…),

 –  barbituráty (amobarbital, buta-
barbital, pentobarbital, fenobar-
bital…),

 –  tricyklická antidepresiva (ami-
triptylin, promazin, imipramin, 
maprotilin, prometazi…).

5. Imunochemická orientační vyšetření 
prokazující přítomnost drog v moči 
není možno zaměňovat s náročnou 
komplexní toxikologickou analýzou, 
nikterak toxikologickou analýzu ne-
nahrazuje. Chemicko-toxikologická 
analýza je zaměřena na zjišťování pří-
tomnosti velmi široké a pestré pale-
ty předem neznámých látek v tělních 
tkáních a tekutinách, k tomuto účelu 
kvalifikovaný personál s toxikologic-
kým vzděláním využívá vysoce speci-
alizovaných analytických přístrojů.

Reakce na článek „Toxikologické vyšetření omamných látek v moči“ 
Nemocnice Most

Reakce na článek „Toxikologické vyšeTření omamných láTek v moči“, 
uvedeném v infolisTech č. 6/2011 
Níže uvedeným odborným vyjádřením reaguji na článek „toxikologické vyšetření 
omamných látek v moči“ uvedeném v Infolistech č. 6/2011, str. 7, který se zabývá 
problematikou „toxikologického vyšetření“ a vyšetření na diagnostických proužcích. 

6. Pouhé výsledky imunochemických 
testů by neměly sloužit pro kontrolu 
terapie v rehabilitačních programech 
pro závislé, ani pro diagnostiku in-
toxikací a už vůbec nemohou slou-
žit jako podklad pro soudní jednání 
(v oblasti poskytování zdravotní péče, 
pracovních sporů, rodinných sporů, 
řízení osobního automobilu pod vli-
vem drog…).

7. Není pravdou, že toxikologické vyšet-
ření krve je v našem regionu prová-
děno pouze v biochemické laboratoři 
Masarykovy nemocnice. Toxikologic-
ké vyšetření biologického (převážně 
krev, moč, žaludeční obsah), ale i ne-
biologického materiálu (použité in-
jekční stříkačky, substance a roztoky 
neznámého složení, apod.) je možno 
v Ústeckém kraji vyžádat ve dvou la-
boratořích KZ, a.s:

 –  Masarykova nemocnice v UL, o. z.: 
oddělení soudního lékařství 

 –  Nemocnice Most, o. z.: OKB – la-
boratoř klinické a forenzní toxiko-
logie

Poznámka na okraj: 
Omamné látky – skupina látek, většinou 
opiáty morfinové řady nebo syntetické 
opioidy, které navozují útlum CNS a zmír-
ňují bolest s rizikem vývoje závislosti.
Psychotropní látky – skupina látek ovliv-
ňujících duševní procesy, užívání bývá 
spojováno s rizikem závislosti.
Psychoaktivní látky – souhrnně psycho-
tropní nebo omamné látky. 
Pro účely zákona č. 167/1998 Sb. o ná-
vykových látkách se rozumí návykovými 
látkami omamné a psychotropní látky 
(OPL) uvedené v přílohách č. 1 až 7 to-
hoto zákona. 

Ing. Eva Herkommerová, PhD. 
vedoucí oddělení klinické biochemie  

– laboratoř klinické a forenzní toxikologie 
soudní znalec pro obor zdravotnictví, 

odvětví toxikologie 
Nemocnice Most, o. z.
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organizace a řízení 
ve zdravotnictví 
Garant specializačního studia: 
Mgr. Hana Plachá
tel.: 475 284 219
e-mail: Hana.Placha@ujep.cz 
Specializace Organizace a řízení ve zdra-
votnictví má za úkol připravit nelékařské 
zdravotnické pracovníky k výkonu ma-
nažerských rolí a funkcí a posílit jejich 
schopnosti k efektivnímu rozvoji profes-
ního oboru, k rozvoji osobnosti, schop-
nosti samostatného rozhodování v ob-
lasti řízení ošetřovatelské péče na všech 
stupních řízení zdravotnických zařízení 
s označením Specialista v organizaci 
a řízení ve zdravotnictví.
Tento specializační program je určen 
pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 
kteří mají ukončenou kvalifikaci v oboru 
Všeobecná sestra, Porodní asistentka, 
Fyzioterapeut, Ergoterapeut, Rehabilitač-
ní pracovník, Radiologický asistent, Zdra-
votní laborant, Zdravotně-sociální pra-
covník, Optometrista, Asistent ochrany 
a podpory veřejného zdraví, Ortoptik-pro-
tetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, 
Dentální hygienistka, Zdravotnický zá-
chranář a další dle zákona 96/2004 Sb. 

PerioPerační Péče v gynekologii 
a Porodnictví
Garant specializačního studia:
Mgr. Ludmila Lamplotová
tel.: 475 284 221
e-mail: Ludmila.Lamplotova@ujep.cz
Cílem specializačního vzdělávání v obo-
ru Perioperační péče v gynekologii 
a porodnictví je získání specializované 

způsobilosti s označením odbornosti Po-
rodní asistentka pro perioperační péči, 
a to osvojením si potřebných teoretic-
kých znalostí, praktických dovedností, 
návyků týmové spolupráce a schopnosti 
samostatného rozhodování. 

Tento specializační vzdělávací program 
je určen pro nelékařské zdravotnické pra-
covníky, kteří mají ukončenou kvalifikaci 
v oboru Porodní asistentka.
Smluvním zařízením pro výkon odbor-
né praxe na akreditovaném pracovišti 

pro oba studijní programy 
je Krajská zdravotní, a. s. 
v Ústí nad Labem.
Specializační studium 
v jednotlivých oborech se 
bude řídit schválenými 
vzdělávacími programy 

a platnou legislativou, zejména ustano-
veními zákona č. 96/2004 Sb., o pod-
mínkách získávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání 
a k výkonu činností souvisejících s po-
skytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povolá-
ních), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).

Předložené vzdělávací programy odpoví-
dají svým zaměřením činnostem nelékař-
ských zdravotnických pracovníků, uve-
dené ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., kterou 
se stanoví činnosti zdravotnických pra-
covníků a jiných odborných pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 55/2011 Sb.“).
Po úspěšném absolvování specializač-
ního studia bude absolventům vystaven 
diplom s uvedením označení specialisty 
dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., sou-
částí bude i dodatek k diplomu s vyme-
zením činností dle příslušného ustanove-
ní vyhlášky č. 55/2011 Sb., ke kterým je 
specialista oprávněn.

Termín zahájení 
specializačního 
vzdělávacího 
programu: 1. 9. 2011

Platnost udělení 
akreditace do: 31. 8. 2017

Maximální počet 
míst pro vzdělávací 
programy: 35

Podrobné informace k jednotlivým vzdě-
lávacím programům specializačního 
vzdělávání budou postupně zveřejňová-
ny na webových stránkách Ústavu zdra-
votnických studií www.uzs.cz v odkazu 
na liště – Vzdělávání, věda a výzkum – 
Seznam vzdělávacích programů. 
Těšíme se na vaše případné dotazy, které 
vám rádi zodpovíme na výše uvedených 
telefonních či e-mailových kontaktech.

Mgr. Hana Plachá 
Odborný asistent a koordinátor  

odborné praxe 
Katedra ošetřovatelství  
a porodní asistence 

Hana.Placha@ujep.cz  
Ústav zdravotnických studií UJEP

Možnosti dalšího vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky

smluvním zařízením pro výKon odborné 
praxe na aKreditovaném pracovišti pro oba 
studijní programy je KrajsKá zdravotní, a. s. 
v Ústí nad labem

UJEP – Ústav zdravotnických studií v Ústí nad Labem získal akreditaci MZ ČR k opráv-
nění uskutečňování teoretické části vzdělávacího programu Specializačního vzdělá-
vání pro nelékařské zdravotnické pracovníky pro tyto obory:

Budova UZS UJEP v centru Ústí n. L.

KRAjsKá zDRAVoTNí, a. s. – NeMoCNICe ChoMuToV, o. z. 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

primář radiodiagnostického oddělení
s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2012

Přihlášky se stručným životopisem, přehledem praxe, dopl-
něné kopiemi dokladů o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů 
(ne starším 90 dnů) a návrhem koncepce oddělení zašlete 
nejpozději do 30. 11. 2011 na adresu: 
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.  
personální a mzdové odd. 
Kochova 1185 
43012 Chomutov

Požadavky:
 –  VŠ vzdělání 

 –  odborná způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. 

 –  specializovaná způsobilost v oboru dle zákona 
č. 95/2004 Sb.

 –  praxe min. 10 let v oboru 

 –  zdravotní způsobilost, bezúhonnost

 –  osobnostní a profesionální předpoklady pro ří-
zení odborného pracoviště obálku označte vř rdg.

KRAjsKá zDRAVoTNí, a. s. – NeMoCNICe DěČíN, o. z. 
KoNFeReNCe pRo NeLéKAře 

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. by ráda pozvala všechny zájemce na Konferenci pro nelékaře,  

která se bude konat 24. 11. 2011 od 9:30 v Městském divadle Děčín. 
Informace o přihlášení budou k dispozici na webových stránkách nemocnice http://www.kzcr.eu/.
Setkání nelékařů se v letošním roce zaměří na téma Komunikace s pacientem se zvláštními potřebami.
Můžete se například těšit na přednášky:
Komunikace 

 – s nedoslýchavým pacientem,
 – s pacientem se ztrátou zraku,
 – s tracheostomovaným pacientem 
 – a jiné.

Kontakt:
Nemocnice Děčín, o. z. 
Bc. Barbora Mudrová, hlavní sestra 
U Nemocnice 1, Děčín 2
tel: +420 412 705 221 
mobil: +420 733 129 817 
barbora.mudrova@nemdc.cz

KoNFeReNCe BuDe ohoDNoCeNA 4 KReDITNíMI BoDy. 

uzNáNí A poDěKoVáNí
Počátkem října jsem měla vážné zdravotní problémy a tím také příležitost zblízka poznat každodenní práci 

zaměstnanců akciové společnosti Krajská zdravotní. Uvědomila jsem si, jak je náročná a zodpovědná a zaslouží si naše uznání. 
Moje poděkování patří všem, jmenovitě pak týmu lékařů, sester a pomocného personálu Neurologického lůžkového oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pod vedením primáře MUDr. Tomáše Jerieho. Velmi si vážím  jejich profesionálního 
a přitom citlivého přístupu k pacientům.

Ladislava Richterová

 Napsali jste nám



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajské zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání

8. 11. 2011 Konference „Laboratorní metody IX.“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
10. 11. 2011 Odborný kurz „Krizová intervence“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
10. 11. 2011 II. Celostátní konference  

„Nozokomiální nákazy. Desinfekce, sterilizace“.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

14. 11. 2011 Seminář „Syndrom vyhoření“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
15. 11. 2011 Konference „Péče o pacienty se stomií“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
16. 11. 2011 Konference „Péče o pacienta se zavedeným portem“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
22. 11. 2011 Seminář „Bezpečné podání i.v. léčiva“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
23. 11. 2011 Seminář „Zdravotnická dokumentace“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
23. 11. 2011 II. Konference DC „Mosty 2011“ KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – kinosál
24. 11. 2011 Konference nelékařů Městské divadlo Děčín
29. 11. 2011 Konference chirurgických oborů KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
30. 11. 2011 Supervize jako prostředek k osobnímu  

a profesionálnímu růstu
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

7. 12. 2011 Seminář „Deprese“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
8. 12. 2011 Rozmazlený spratek výchovně neschopných rodičů  

nebo Aspergerův syndrom?
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

10. 12. 2011 Co nového v očkování v roce 2011? KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
15. 12. 2011 Seminář „Manipulace s psychikou člověka“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

Krajskou zdravotní, a. s. navštívil prezident ČR   
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