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Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM, o. z.

Je mi velkou ctí představit Vám 
v dnešním čísle Masarykovu ne-
mocnici...
MNUL pracuje pod dozorovým au-
ditem britského certifikačního or-
gánu United Registrar of Systems 
Ltd. a může používat certifikát ja-
kosti podle normy ISO 9001:2000. 
MNUL je ve všech oborech akredi-
tována Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR, v celé řadě oborů vlastní 
nejvyšší stupeň akreditace. Úspěš-
ná akreditace proběhla i ve všech 
laboratořích nemocnice.
MNUL má statut bezpečné nemoc-
nice, bezbolestné nemocnice (sna-
ha o poskytnutí co nejúčinnější 
analgesie) a jako jedna z mála v ČR 
poskytuje paliativní péči v domá-
cím prostředí.
MNUL úzce spolupracuje s Fakult-
ní nemocnicí Královské Vinohrady 
v Praze, s Lékařskou fakultou UK 

v Plzni a ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Má sedm klinik – neu-
rochirurgickou, kardiologickou, gynekologicko-porodnickou, oční, dětskou, úrazo-
vé chirurgie a kliniku urologie a robotické chirurgie. Probíhá zde výuka mediků, 
zdravotních sester a laborantů. Lékaři i sestry přednáší v ČR i v zahraničí, vedou 

odborné kurzy a workshopy, jsou autory i spoluautory učebnic a monografií, publikují 
v nejprestižnějších domácích i zahraničních časopisech, jsou zváni k předsednictví 
odborných sekcí zahraničních kongresů a k vyžádaným přednáškám. Chloubou ne-
mocnice je výukové centrum s technickým zázemím 3D učebny a s knihovnou.
MNUL má statut Traumatologického centra pro děti a dospělé, Komplexního onko-
logického centra, Onkogynekologického centra, Komplexního cerebrovaskulárního 
centra, Perinatologického centra, Kardiologického centra, Makulárního centra, He-
matoonkologického centra pro děti i dospělé, Centra robotické chirurgie, jsou zde 
centra pro biologickou léčbu revmatologickou, kožní a gastroenterologickou (dětskou 
i dospělou).
MNUL má celou řadu oddělení, která jsou jediná a jedinečná v Ústeckém kraji – oddě-
lení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, oddělení soudní, sexuologické, protetické, 
oddělení funkčního vyšetřování, infekční oddělení s centrem AIDS, Emergency, oddě-
lení klinické genetiky.

MNUL se stále rozvíjí – v posledních čtyřech letech došlo k zásadní rekonstrukci no-
vorozeneckého oddělení, byla vybudována multioborová jednodenní chirurgie, jed-
nodenní gynekologie, vzniklo lůžkové oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
proběhla rekonstrukce a rozšíření oddělení klinické genetiky. 
Připraven je projekt k vybudování pediatrického stacionáře, jednodenní pediatrie 
a dětské Emergency. Realizace tohoto projektu výrazně zvýší kvalitu péče o dětské 
pacienty.
Největší bolestí Masarykovy nemocnice je onkologické oddělení. Rozhodnutí nebu-
dovat nový pavilon vrací podmínky pro naše pacienty o desítky let zpátky. Ani velice 
nákladná rekonstrukce zchátralé budovy nevyřeší problém odlehlosti areálu od zbyt-
ku nemocnice. Prostředí, ve kterém se v Ústí nad Labem léčí onkologičtí pacienti, ne-
zlepší ani udržení statutu Komplexního onkologického centra v Masarykově nemoc-
nici. Věřím, že se v krátké době podaří najít finanční zdroje pro generální rekonstrukci 
objektu.
Masarykova nemocnice je v roce svého 120. výročí vzniku ve výborné medicínské 
kondici. Potřebuje však permanentní podporu vedení KZ, a. s., představenstva i kraje, 

Masarykova nemocnice základní pilíř zdravotnictví Ústeckého kraje

Základní informace v bodech

• 7. října 1894 byla slavnostně 
otevřena nemocnice v areálu 
Pasteurova v Ústí nad Labem.

• V roce 2003 se nemocnice 
přestěhovala do areálu 
na Severní Terase.

• Po celou svoji historii byla 
největším zdravotnickým 
zařízením na severu Čech 
a nepochybně i dnes patří mezi 
nejvýznamnější nemocnice 
v České republice. 

• Poskytuje základní, 
specializovanou 
i superspecializovanou 
zdravotní péči. 

• V nemocnici bylo v roce 2013 
hospitalizováno 44 557 
pacientů, provedlo se 22 223 
operací a přes 500 000 
ambulantních vyšetření. 

• Masarykova nemocnice využívá 
jeden z nejmodernějších 
nemocničních areálů, budovaný 
postupně od poloviny 80. let 
minulého století. 

• Člení se na 40 specializovaných 
oddělení, disponuje celkem 
1 139 lůžky, se svými 2 388 
zaměstnanci je největším 
zaměstnavatelem ve městě 
Ústí nad Labem i v širokém 
okolí a drží i mnoho primátů 
v různých zdravotnických 
oborech. Léčí pacienty z celé 
republiky i ze zahraničí. 

neboť držet krok s moderními trendy me-
dicíny 21. století je velmi nákladné. Ob-
čané tohoto kraje si však špičkovou ne-
mocnici zaslouží.

MUDr. Josef Liehne 
vedoucí lékař Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem, o. z.

Letecký pohled na areál Masarykovy nemocnice

MUDr. Josef Liehne
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Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM, o. z.

Samostatná traumatologie v Masaryko-
vě nemocnici vznikla v roce 1952. Vedle 
Úrazové nemocnice v Brně to bylo první 
samostatné traumatologické pracoviště 
v tehdejším Československu. Její kredit 
potvrdilo i zařazení do celostátní sítě 
traumacenter v roce 2001. 
Nyní na oddělení pracuje 17 lékařů sta-
bilního kádru v celkem 16 úvazcích. 
Atestaci z traumatologie má 9 lékařů 
a z toho navíc atestaci z chirurgie II. stup-
ně 7 lékařů. Vědeckou hodnost Ph.D. ob-
hájili 2 lékaři a další 3 jsou v přípravě. 
Oddělení má celkem 59 standardních lů-
žek a pro intenzivní pacienty využíváme 
potřebný počet lůžek centralizované JIP 
či ARO.
Nepřetržitě funguje ambulance na Emer-
gency, přes den pak ambulance chro-
nická, poradna a příjmová ambulance. 
Počty hospitalizovaných pacientů rok 
od roku stoupají, např. z 2 562 v roce 
2009 na 2 772 pacientů v roce 2012. 
Ambulantních pacientů je ošetřeno ko-
lem 27 tisíc za rok. Počty operací trvale 
stoupají a za rok 2013 jsme provedli cel-
kem 2 374 operací. 

Mimo běžné péče o pacienty ze spádové 
oblasti zajišťujeme vysoce specializova-
nou péči o polytraumatizované a kom-
plikované pacienty z území Ústeckého 
kraje. Úzce spolupracujeme s prof. Zwi-
ppem a jeho kolegy z drážďanské kliniky. 
Ve vyšším odborném školství vyučují 
3 lékaři z našeho oddělení. V rámci post-
graduálního vzdělávání IPVZ Praha před-
náší jeden lékař. Primář oddělení pracuje 
jako odborný asistent na Fakultě zdravot-
nických studií UJEP v Ústí nad Labem.
V české sekci celosvětově vedoucí or-
ganizace v oboru úrazové chirurgie v AO 
Alumni CZ je 5 lékařů, z toho jeden je 
členem výboru. Tito členové přednáší 
a školí v rámci fakulty na našich i sloven-
ských postgraduálních kurzech AO pro 
mladé traumatology. Primář je členem 
celostátního výboru Společnosti úrazové 
chirurgie. 
V rámci zavádění nových technik a im-
plantátů máme několik republikových 
prvenství. 
Každoročně pořádáme vědecký semi-
nář s regionálním významem. V roce 
2013 jsme uspořádali mezinárodní akci 
3. Česko-saské dny. K tomu je potřeba 

připočíst každoročně desítky přednášek 
nejen u nás a na Slovensku, ale i v Ně-
mecku, či aktivní účast na evropských 
traumatologických kongresech ESTES. 

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.  
primář pověřený řízením kliniky

Dětská klinika Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. vznikla jako kli-
nika IPVZ již v roce 1983. Má celkem 59 
lůžek, z toho 8 JIRP, na kterých pracuje 
celkem 18 lékařů, 2 psycholožky a 64 
dětských sester. 
Základní činností Dětské kliniky je zdra-
votní péče o děti a dospívající z okresu 
Ústí nad Labem a také péče o složité 
případy z celého regionu (47 % lůžko-
vé a 61 % ambulantní péče) a dokonce 
i z přilehlých oblastí okolních regionů 
(9 % lůžkové i ambulantní péče). 
V lednu až listopadu 2013 zde bylo 3 931 
hospitalizací a 4 896 ambulantních vy-
šetření. Centry Dětské kliniky jsou JIRP 
(součást i traumacentra), centrum pro 
léčbu růstovým hormonem, diabetolo-
gické centrum pro děti a dorost, centrum 
pro hemofilie a součástí kliniky je celé 

spektrum specializovaných odborných 
ordinací. 
Léčebná péče se prolíná s výukovou čin-
ností (pregraduální i postgraduální) ses-
ter i lékařů. Dětská klinika je také dějiš-
těm řady klinických studií. Lékaři kliniky 
jsou členy výborů odborných společnos-
tí, přednáší a publikují. Primář je CSc., je 
vědeckým sekretářem České pediatrické 
společnosti ČLS JEP, členem Vědecké 
rady 2. LF UK v Praze, členem akreditač-
ní komise pro dětskou endokrinologii, 
atestační komise pro pediatrii a členem 
redakční rady 2 odborných časopisů. 
Zástupce primáře je členem Vědecké 
rady ČLK, atestační komise pro pediatrii 
a redakční rady 1 odborného časopisu. 
Jeden lékař je v přípravě Ph.D. 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. 
primář pověřený řízením kliniky

Dětská klinika 
UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Urologické oddělení bylo založeno 
doc. Mikšem v roce 1963 a v roce 2013 
tedy oslavilo 50 let činnosti. Jeho součást 
– Centrum robotické chirurgie – vzniklo 
nákupem prvního robotického systému 
da Vinci v roce 2008. V současné době 
má Klinika urologie a robotické chirur-
gie celkem 41 lůžek, na kterých pracuje 
celkem 12 lékařů, 23 sester a 5 sanitá-
řů. Součástí lékařského týmu je jeden 
profesor a jeden docent. Tři lékaři mají 
vědeckou hodnost CSc. či Ph.D. Základní 
činností Kliniky urologie a robotické chi-
rurgie je zdravotní péče o urologické pa-
cienty nejen z okresu Ústí nad Labem, ale 
také z celého regionu Ústeckého kraje. 
V roce 2013 jsme ošetřili 3528 pacien-
tů při hospitalizaci a 9851 ambulantních 
pacientů. Klinika zajišťuje kompletní uro-
logickou diagnostickou a léčebnou péči 
o dospělé pacienty, akutní urologickou 
péči o dětské pacienty ve spolupráci 

s odd. dětské chirurgie. Spolupracujeme 
s gynekologickou klinikou v oblasti uro-
-gynekologických výkonů. Zajišťujeme 
urologickou péči o paraplegické pacien-
ty s míšní lézí. Na endoskopickém sálku 
jsme v roce 2013 provedli celkem 2384 
operačních výkonů. Na centrálních ope-
račních sálech jsme provedli celkem 271 
otevřených chirurgických výkonů a 268 
výkonů na robotickém systému. Kromě 
léčebné péče se naše klinika věnuje 
i pregraduální a postgraduální výukové 
činnosti sester i lékařů. Klinika urologie 
a robotické chirurgie je také řešitelem 
mnoha klinických studií. Prim. MUDr. Jan 
Schraml dosáhl vědecké hodnosti 
Ph.D. a jeho zástupce MUDr. Marek Broul 
v doktorandském studiu ještě pokračuje. 
Kromě urologické atestace složil i ates-
taci sexuologickou a ošetřuje i pacienty 
s andrologickými problémy.

MUDr. Marek Broul

Klinika urologie a robotické chirurgie 
UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Prim. MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

10. 2. 2014 Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Fakultou zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, slavnostně prezentovala ustavení čtyř klinik UJEP v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem: Dětské kliniky, Oční kliniky, Kliniky urologie a robotické chirurgie a Kliniky úrazové chirurgie. 

Klinika úrazové chirurgie
UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Oční oddělení Masarykovy nemocnice je 
oddělením s velkou a dlouhou tradicí. 
Má 18 lůžek, rozsáhlý ambulantní trakt 
a 2 operační sály. 
V roce 2013 zde bylo operováno 2 051 
pacientů a provedeno bezmála 30 000 
ambulantních vyšetření. Oddělení drží 
řadu priorit nejenom v kraji, ale i v rámci 
republiky. 
Operativa zahrnuje přední i zadní seg-
ment oka. Oddělení získalo statut Ma-
kulárního centra s možností biologické 
léčby závažného onemocnění – věkem 
podmíněné makulární degenerace.
Oční oddělení MNUL dosáhlo nejvyššího 
stupně akreditace Mzd, probíhá zde vý-
uka studentů FZS UJEP. Dvě lékařky do-
sáhly vědeckého titulu Ph.D., další dvě 
jsou v přípravě na jeho dosažení. 

Na oddělení probíhají klinické studie, 
lékaři publikují v českých i zahranič-
ních časopisech včetně impaktovaných, 
jsou spoluautory monografií a učebnice, 
přednášejí na nejprestižnějších domá-
cích i zahraničních kongresech.
V čele oddělení postupně stanuli pri-
máři MUDr. Hanuš Libický, který vedl 
oddělení 32 let, MUDr. Jan John, CSc., 
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., 
MUDr. Pavel Sušický a MUDr. Ivana Lieh-
neová, Ph.D.
Ustavení očního oddělení klinikou je 
přirozeným završením jeho dlouhého 
a úspěšného vývoje.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 
primář pověřený řízením kliniky

Oční klinika
UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Prim. MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
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Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM, o. z.

K chirurgickým metodám tehdejší léč-
by patřily hlavně kolapsoterapie. Tato 
kategorie zahrnovala kurativní pneu-
motoraxy, elektrokaustiky, pneumolýzy, 
aplikace polystanových plomb a tho-
rakoplastiky. Cílem těchto metod bylo 
vyvolání kolapsu tuberkulózní kaverny 
a jejího zvápenatění, protože hrozba fa-
tální hemoptoe byla v té době obrovská. 
S rozvojem anestezie se začaly rozvíjet 
i chirurgické metody resekční a po nástu-
pu antituberkulotik skončila i Remarkov-
ská éra plicních sanatorií. Tuberkulóza se 
operuje i dnes, ale jen v určitých indika-
cích. 
Zakladatelem hrudní chirurgie na Buko-
vě byl primář mUdr. alexej Kasal, velmi 
zdatný a pracovitý chirurg. Zemřel za ne-
jasných okolností, zřejmě při zkoušení 
myorelaxačních preparátů kurare.
Dalším primářem byl mUdr. jaromír ho-
vorka, žák prof. Poláka. Vyznačoval se 
jemnou operační technikou a pokračoval 
v rozvíjení oddělení. Protože se prakticky 
nikdy nenechal fotografovat, jeho obrá-
zek nám chybí. 

Hrudní chirurgie na Bukově – historie a současnost

Bukov – „ozdravovna“ po dostavbě v roce 1912, později pavilon hrudní chirurgie

Torakochirurgická pracoviště historicky vznikala v rámci plicních sanatorií. hrudní 
chirurgové se snažili společně s pneumology ovlivnit neradostnou prognózu tuber-
kulózních pacientů. naše oddělení vzniklo v rámci plicního sanatoria, postaveného 
na Bukově v roce 1908 z nadace petschek a Weinmann, a to v roce 1947. 

Po jeho odchodu převzal vedení primář 
mUdr. jaromír pošar. Byl velmi dobrým 
chirurgem s obrovským pocitem 
odpovědnosti vůči pacientům 
a opravdovým demokratem. Jeho 
předčasné úmrtí na konci roku 1981 pro 
nás znamenalo velikou odbornou 
i osobní ztrátu.

Primáře MUDr. J. Pošara ve funkci na-
hradil mUdr. jiří Král. V té době se ješ-
tě na oddělení hrudní chirurgie (vedle 
dominující problematiky nádorového 
onemocnění plic) řešili pacienti s kostně 
kloubní tuberkulózou. Hrudní chirurgie 
se z původního pavilonu přestěhovala 
přechodně do pavilonu infekce na Bu-
kově, aby se pak po dokončení dostavby 
nového areálu Masarykovy nemocnice 
začlenila mezi ostatní chirurgické obo-
ry. MUDr. Jiří Král vedl hrudní chirurgii až 
do svého odchodu do důchodu v listopa-
du 2004.

MUDr. Jaromír Pošar

MUDr. Ivan Staněk, MBA

MUDr. Jiří Král

výkonů s ostatními pracovišti v ČR. Pro 
zajímavost můžeme například ukázat po-
čty anatomických plicních resekcí prove-
dených v roce 2012 v porovnání s přední-
mi pracovišti v ČR (celkově hrudní výkony 
vykazuje přes 20 pracovišť).
Abychom mohli tradici hrudní chirurgie 
udržet, musíme vychovat další generaci 
chirurgů. Máme velkou výhodu, že jsme 

akreditované pracoviště pro hrudní chi-
rurgii, takže převážná část vzdělávání no-
vých adeptů (celkem tři noví lékaři) pro-
bíhá na našem pracovišti. Věřme, že více 
jak šedesátiletá tradice hrudní chirurgie 
na Bukově zůstane zachována.

MUDr. Jiří Král 
MUDr. Ivan Staněk, MBA

anatoMické pLicní resekce (LobektoMie a pneuMonektoMie)  
v Čr v roce 2012. ZbyLá pracoviště v Čr nepřesáhLa 50 výkonů.

Zatím posledním primářem je mUdr. ivan 
staněk, mBa, který léta pracoval jako zá-
stupce primáře a spolu s MUDr. J. Králem 
se podílel na zavádění velkého množství 
nových operačních metod a léčebných 
postupů. 
Hlavní náplní torakochirurgie se postup-
ně staly výkony pro nádory plic a medias-
tina, včetně operací bronchoplastických, 
na pracoviště se soustřeďují pacienti 
s pneumotoraxy, fluidotoraxy, hrudními 
empyemy, komplikovanými hemotoraxy, 
mediastinitidami, podkožními emfyzé-
my a dalšími vzácnějšími afekcemi. Dále 
naše pracoviště již 30 let zajišťuje trvalou 
torakochirurgickou pohotovost pro pora-
nění hrudníku v rámci celého regionu. 
Naše oddělení si je vědomo potřebné 
spolupráce jak se všemi spolupracující-
mi obory v rámci Masarykovy nemocnice, 
tak i s pracovišti externími – především 
s plicními lůžkovými i ambulantními za-
řízeními. Proto každoročně (v loňském 
roce se konal již jubilejní 10. ročník) 
v předvánočním čase pořádáme odbor-
né regionální setkání, kde prezentuje-
me zajímavosti z našeho oboru, výsled-
ky naší práce, nové metody, ke kterým 
jistě můžeme zařadit vloni prvně pro-
vedenou videotorakoskopickou lobe-
ktomii. Provádíme i porovnání počtu 
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Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM, o. z.

Urgentní příjem Masarykovy nemocnice 
vznikl současně s přestěhováním nemoc-
nice z původních starých budov do nové-
ho areálu v listopadu 2003. Od r. 2008 
je samostatným oddělením. V roce 2012 
se stal urgentní příjem Masarykovy ne-
mocnice akreditovaným pracovištěm pro 
výuku lékařů v oboru urgentní medicína.
Oddělení se skládá nejen z ambulancí 
(nízkoprahový příjem), ale také z lůžek 
(vysokoprahový příjem). Při vstupu je 
pacient nejprve zaregistrován na recepci 
Emergency (sám, příbuznými, záchran-
nou službou) a poté umístěn do ambu-
lantní části, či položen na lůžka. Ambu-
lancí je zde 5, a to 2 pro interní obory, pro 
neurologii a další 3 ambulance pro chi-
rurgické obory (traumatologii, chirurgii, 
urologii). V ambulancích jsou ošetřováni 
pacienti s méně závažnou chorobou, úra-
zem, potížemi. 
Nezbytnou, důležitou součástí Emer-
gency jsou lůžka. Celkem je zde 9 lůžek, 
z toho 6 expektačních a 3 akutní, plně vy-
bavená transportní, fungující nejen jako 
vyšetřovací lůžka, ale také a především 
jako lůžka resuscitační. Na všech 9 lůž-
kách je možná monitorace pacientů, kon-
tinuální dávkování léků pomocí pump, 
injektomatů. Akutní lůžka jsou vybavena 
ventilátory, kterými je však možné oka-
mžitě zabezpečit i pacienta nebo pacien-
ty na lůžkách expektačních. Akutní lůžka 
by měla sloužit pro pacienty v závažném 
stavu – polytraumata, srdeční selhání, 
cévní mozkové příhody, pro pacienty 
přímo ohrožené na životě z jakýchkoliv 
důvodů, pro pacienty, kterým selhávají 
základní životní funkce, nebo jsou bez-
prostředně ohroženi jejich selháním. 
Tady nečeká pacient na lékaře, ale na-
opak, po avízu záchranné služby, zde 
čekají lékaři a sestry na pacienta. Tady 
skutečně probíhá boj o život, tady se roz-
hoduje o dalším osudu nemocného. Tato 

Emergency není běžná pohotovost – Emergency je urgentní příjem

emergency je akutní multioborové oddělení, akutní příjem, část nemocnice, kudy 
procházejí, kde jsou ošetřeni, léčeni a prvotně zabezpečeni pacienti přicházející 
do nemocnice nejrůznější cestou, pacienti nejrůznějších odborností, nejrůznějších 
diagnóz, nejrůznější tíže onemocnění či symptomů. oddělení, které funguje a musí 
fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

lůžka, ale i expektační lůžka, zůstávají 
běžnému pohledu ostatních pacientů 
skryta. Je sem oddělený přístup mimo če-
kárnu i přímý vstup z heliportu.
Emergency má bezbariérovou návaz-
nost na operační sály, RTG, CT, SONO, 
magnetickou rezonanci, kardiologický 
katetrizační sál, na JIP, ARO. Tuto cestu 
pochopitelně pacienti čekající před am-
bulancemi nevidí. A tudíž ani neakceptu-
jí prioritu této části Emergency.
Lůžka expektační jsou určena pacien-
tům s méně závažnou chorobou, nebo 
pacientům, kteří z nejrůznějších důvo-
dů nejsou schopni čekat před některou 
z ambulancí (srdeční selhání, arytmie, 
poranění hlavy, zad, epileptický záchvat, 
ledvinná kolika, náhlá příhoda břišní, 
neurologické stavy, infuzní terapie), 
nebo jsou schopni čekat před ambulancí, 

ale svůj momentální, byť zcela nezávaž-
ný, stav špatně vnímají.
Tak by to asi mělo být. Jak už z názvu vy-
plývá, jedná se o oddělení akutní, tudíž 

oddělení, kde by měli být ošetřeni paci-
enti s potížemi vzniklými teď, v posled-
ních 24 hodinách, s potížemi, které jsou 
závažné. 
Asi nelze mít některým pacientům za zlé, 
že doma čekají týden, nebo své potíže 
nadhodnocují. Někdy si prostě myslí, že 
jejich problém sám nějak ustoupí, ne-
chtějí obtěžovat, čekají. Někteří zase svo-
je problémy vnímají jinak, bojí se a pak 
přicházejí leckdy s naprostou banalitou.
Už ale není v pořádku, přicházejí-li pa-
cienti proto, že jejich obvodní lékař má 
dovolenou, že jim dochází léky, nebo 
přicházejí na doporučení praktického 
lékaře, který tak řeší špatnou dostup-
nost odborných ambulancí. Takže dny, 
týdny, měsíce, někdy dokonce léta trva-
jící problém je řešen cestou Emergency. 
Proč pacienty někam objednávat, proč 

Vjezd sanity na urgentní příjem

vypisovat žádanky na RTG, SONO, CT, 
odběry, když je jednodušší vypsat jediný 
lístek pro Emergency. 
Tyto chronické stavy zbytečně zatěžují 
urgentní příjem a ubírají čas akutním pa-
cientům.
Každodenní problém řešení sociální si-
tuace bezdomovců, alkoholiků také není 
úplně tou pravou náplní urgentního pří-
jmu. Navíc trvá dlouhé hodiny řešení si-
tuace takovýchto klientů. 
lidé, neznající co vlastně emergency ob-
náší, jsou mnohdy velmi agresivní.
Dalším, stále se stupňujícím, problémem 
asi všech urgentních příjmů je řešení stá-
ří. Každý den, několikrát za den, k nám 
jezdí pacienti, jejichž skutečný problém 
je pokročilý věk. Ve věku 80, 90 let už 
pochopitelně nějakou nemoc mají, ale 
ta je dána stářím. Pod kouzelnou dia-
gnózou zhoršení stavu jsou naloženi 
do sanity, přivezeni do jim neznámé-
ho prostředí Emergency, tady vyšetřeni 
a pak, s konstatováním jednoho z mno-
ha méně či více závažných problémů, 
opět naloženi do sanity a vezeni zpět. 
Často jen proto, že jsou sami a nemá se 

o ně kdo postarat, jsou hospitalizováni 
na akutních lůžkách, nebo se opakova-
ně vracejí na urgentní příjem. Přitom by 
stačila větší ambulantní domácí péče, ať 
už ve vlastních domovech, v domovech 
pro seniory, nebo cestou hospiců. Opět 
je nejjednodušší (a špatně) zavolat si 
Emergency – 155.

Populace stárne, medicína umí úžasné 
výkony prodlužující život, ale problémy 
narůstají. Společenské i ekonomické.

Urgentní příjem je tak denně zahlcen 
pacienty, kteří čekají, že budou vyšetře-
ni hned a důkladně. Pacienti v čekárně 
jsou nervózní a nespokojení, i když če-
kají na své vyšetření laboratorní, sono-
grafické, CT a další vymoženosti. I přes 
tento komfort během jednoho půldne či 
několika málo hodin bývají často nespo-
kojení. A vůbec netuší, co se děje naproti 
na lůžkách Emergency, kde se opravdu 
zachraňují životy, kde vteřiny jsou dlouhá 
doba. A už vůbec netuší, komu a k čemu 
urgentní příjem slouží.

MUDr. Jana Bednářová 
primářka Emergency Vnitřní vybavení Emergency
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Infekční oddělení a AIDS centrum

nejČastějšíMi diagnóZaMi jsou:
• průjmová infekční onemocnění, 
• infekční žloutenky typu A, B, C a E,
• infekce centrálního nervového 

systému včetně hnisavých 
meningitid  
(např. meningokokových) 
a klíšťových encefalitid, 

• infekce kůže (pásový opar, růže), 
• komplikovaná dětská infekční 

onemocnění (spála, neštovice, 
zarděnky, spalničky, příušnice), 

• infekční mononukleóza, uzlinové 
syndromy,

• lymská borrelióza, 
• infekce dýchacích cest (angíny, 

záněty dutin, bronchitidy, zápaly 
plic), 

• záněty ledvin a infekce močových 
cest, 

• infekce kostí a kloubů, 
• sepse (bakteriální „otravy krve“) 

a záněty srdečních chlopní, 
• infekční komplikace 

u chirurgických pacientů 
a u pacientů vyžadujících 
intenzivní péči.

s 85 lůžky patří mezi největší infekční 
oddělení v české republice. poskytuje 
diagnostickou a léčebnou péči v celém 
rozsahu oboru přenosných nemocí pa-
cientům všeho věku, od novorozenců 
po dospělé. 
Na jednotce intenzivní péče (15 lůžek) 
hospitalizuje nemocné i s nejzávažněj-
šími stavy včetně těch, kteří potřebují 
náhradu životních funkcí umělou plicní 
ventilací. Spádovou oblastí oddělení je – 
po uzavření infekčního oddělení v Mos-
tě v roce 2007 – celý Ústecký kraj, tedy 
okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, 
Litoměřice, Most, Louny, Chomutov. Pro 
vybrané závažné stavy (vyžadující vyšší 
stupeň izolace nebo intenzivní péči) je 
to také kraj Liberecký, zejména okresy Li-
berec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. 
Kaž doročně je na oddělení hospitalizo-
váno okolo 2500 pacientů.

Při oddělení pracuje centrum cestovní 
medicíny a očkování, kde je poskytová-
no poradenství před pracovními i turis-
tickými cestami do zahraničí, doporučo-
vána opatření proti nákaze tropickými 
chorobami včetně malárie a prováděno 
očkování proti cizokrajným i tuzemským 
infekcím. Infekční oddělení zajišťuje také 
vyšetření a léčbu osob, které se vracejí ze 
zahraničních cest, zejména z tropických 

oblastí (malárie, průjmy cestovatelů, 
parazitární onemocnění). V antirabic-
kém středisku se očkují osoby ohrožené 
vzteklinou. 
Součástí pracoviště je aids centrum, 
které z pověření Ministerstva zdravot-
nictví ČR poskytuje v ambulantní a lůž-
kové části péči HIV pozitivním osobám 
z celého Ústeckého a Libereckého kraje. 
Na infekčním oddělení je specializované 
centrum pro léčbu chronických hepatitid 
typu B a C, které patří mezi největší pra-
coviště v ČR.
Lékaři infekčního oddělení metodicky 
řídí antibiotickou léčbu v celé Masaryko-
vě nemocnici a schvalují použití vzácných 
a vysoce účinných antibiotik pro pacienty 
se závažnými infekčními komplikacemi. 
Oddělení se podílí na prevenci tzv. no-
zokomiálních nákaz a léčí pacienty s in-
fekcemi vysoce odolnými k antibiotikům 
(např. tzv. MRSA kmeny).
Infekční oddělení je určeno k izolaci 
a léčbě pacientů s vysoce nakažlivými 
infekcemi, které by byly importovány ze 
zahraničí (např. hemoragické horečky 

Ebola aj.) nebo by vznikly v souvislosti 
s bioteroristickým útokem (antrax, pravé 
neštovice, botulismus, tularémie aj.).
Infekční oddělení je umístěno v samo-
statném moderním pavilonu v dolní 
parkové části areálu nemocnice na Bu-
kově. Objekt prošel díky podpoře Ús-
teckého kraje jako zřizovatele v letech 
2006–2007 komplexní rekonstrukcí 
za 150 milionů Kč a byl vybaven novou 

moderní zdravotnickou technikou za dal-
ších 20 milionů Kč. Zmodernizovány 
byly příjmové ambulance, specializova-
né vyšetřovny (ORL, gynekologie, EEG, 
EKG), vlastní operační sál, rentgenové 
pracoviště, jednotka intenzivní péče, 
dvě lůžkové stanice a výukové centrum 
s posluchárnou. Pacienti jsou umístěni 
v jednolůžkových a dvoulůžkových poko-
jích s vlastním záchodem a sprchou. Pro 
děti jsou k dispozici herny, pro dospělé 
televizní místnosti. Návštěvy jsou každý 
den: u nemocných s infekčním onemoc-
něním, které vyžaduje izolaci, zůstává 
návštěva na ochozu a komunikuje s pa-
cientem přes okno. U nemocných, kteří 
nemohou být zdrojem nákazy, vstupuje 
návštěva z ochozu balkónovými dveřmi 
přímo na pokoj.
Na infekčním oddělení pracuje 15 lékařů, 
68 zdravotních sester a 10 sanitářů. Od-
dělení se podílí na výzkumu formou kli-
nických studií. Lékaři přednášejí na řadě 
seminářů a postgraduálních školeních 
a podílejí se na výuce.

prim. Pavel Dlouhý 
Infekční oddělení a AIDS centrum

Zdravotnický personál na oddělení s výhledem na pacienty

V současné době má k dispozici 14 lůžek 
intenzivní péče, 38 standardních lůžek 
a 5 lůžek pro jednodenní hospitalizace. 
Na těchto lůžkách poskytujeme péči jak 
pacientům s akutním kardiologickým 
onemocněním, tak i chronicky nemoc-
ným, u kterých se, za pomoci nejmo-
dernějších léčebných postupů, snažíme 
o zkvalitnění života a o co nejpříznivější 
ovlivnění průběhu těchto chronických 
kardiologických onemocnění.

Na 3 sálech provádíme široké spektrum 
výkonů od diagnostiky po terapeutické 
zákroky.

Hlavní náplní je péče o nemocné s akut-
ními srdečními příhodami, ať se jed-
ná o nemocné s akutním srdečním 

10 let Kardiologické kliniky

Kardiologická klinika masarykovy nemocnice v Ústí nad labem, o. z. v loňském roce 
oslavila 10 let od svého vzniku a do současné doby se vypracovala na špičkové pra-
coviště poskytující komplexní péči o kardiologické pacienty. 

infarktem, srdečním selháním či závaž-
nými poruchami srdečního rytmu, a sa-
mozřejmě s dalšími onemocněními srdce 
a krevního oběhu.

V roce 2013 jsme ošetřili 609 nemoc-
ných s akutním srdečním infarktem, kteří 
vyžadovali akutní intervenci na věnčitých 
tepnách. Katetrizační vyšetření podstou-
pilo 2301 nemocných a provedených 

intervenčních zákroků bylo celkem 982. 
Do tohoto počtu jsou zahrnuty i implanta-
ce aortální srdeční chlopně, valvuloplas-
tiky mitrální a aortální chlopně, uzávěry 
defektů mezisíňové srdeční přepážky, 
uzávěry ouška levé síně a nově i renální 
denervace, což je další trend v léčbě vy-
sokého krevního tlaku.
V péči o nemocné s poruchami srdeční-
ho rytmu podstoupilo elektrofyziologické 
vyšetření 140 nemocných a léčebný zá-
krok radiofrekvenční ablací podstoupilo 
119 pacientů. Kardiostimulátorů jsme 
implantovali 223 a automatických de-
fibrilátorů u nemocných se život ohro-
žujícími poruchami srdečního rytmu 
a v těžkém stádiu srdečního selhání jsme 
implantovali 115.

V neposlední řadě je nutno zmínit, že 
na konci loňského roku byla do spektra 
arytmologických zákroků zařazena izola-
ce plicních žil, sloužící k léčbě vhodných 
nemocných s fibrilací síní. Jako druhé 
pracoviště v České republice jsme za-
vedli tzv. „kryoablaci“ využívající zmra-
žení cílového místa. Hned vzápětí byla 
zavedena i metoda RF (radiofrekvenční) 
ablace, čímž se naše klinika zařadila 

ke špičkovým pracovištím v České repub-
lice. Těchto výsledků jsme dosáhli po-
mocí úzké spolupráce s prof. P. Neužilem 
z kardiologie Nemocnice Na Homolce.
Nedílnou součástí kardiologické péče 
je i neinvazivní kardiologie, kdy ambu-
lantními kontrolami prošlo téměř 7 000 
nemocných, kteří ve většině případů pro-
dělali některý z intervenčních zákroků 
na naší klinice. Echokardiograficky (včet-
ně jícnového přístupu) bylo vyšetřeno té-
měř 6 000 nemocných.  
Naše klinika slouží jako výukové praco-
viště a probíhají zde stáže jak studentů 
lékařských fakult, tak i studentů fakulty 
zdravotnických studií a lékařů v postgra-
duálním vzdělávání.
Na závěr lze jen konstatovat, že nemoc-
ným (nejenom z Ústeckého kraje) je 
na Kardiologické klinice Masarykovy ne-
mocnice v UL, o. z. v současnosti posky-
tována špičková péče, příznivě ovlivňují-
cí jejich osudy a kvalitu života.

MUDr. Radim Špaček 
primář pověřený řízením kliniky

Tým kardiologických operatérů na sále

AQUARIUS – přístroj pro metody 
kontinuální náhrady funkce ledvin
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Základním rysem lékařské genetiky je 
preventivní zaměření. Genetická péče za-
číná již prekoncepčně, pokračuje v obdo-
bí prenatálním a dále pak u dětí a dospě-
lých. Obor má výrazně interdisciplinární 
charakter – principy genetiky se uplat-
ňují ve všech lékařských odbornostech. 
V současné době dochází k bouřlivému 
rozvoji molekulárně genetických vyšet-
řovacích metod, které ještě podtrhují vý-
znam lékařské genetiky pro ostatní medi-
cínská odvětví. 
Oddělení lékařské genetiky v Ústí nad La-
bem bylo založeno v r. 1980 jako součást 
tehdejšího Krajského ústavu národního 
zdraví. Tehdy mělo pouze poradenskou 
část a sídlilo v budově F starého areálu 
nemocnice. Velkou zásluhu na vzniku od-
dělení měl primář MUDr. Josef Kofer, který 
již v té době rozpoznal význam a budoucí 
perspektivy lékařské genetiky a dokázal 
prosadit i další rozvoj oddělení. V r. 1981 
vznikla cytogenetická laboratoř, která 
od r. 1982 začala vyšetřovat karyotypy 
z periferní krve. V r. 1986 se oddělení 
přestěhovalo do detašovaných prostor 
v Londýnské ulici, kde se od r. 1990 za-
čalo provádět i vyšetření chromozomů 
z plodové vody. V r. 1993 celé oddělení 
lékařské genetiky přesídlilo do nově po-
stavené budovy Dětské polikliniky v are-
álu Masarykovy nemocnice na Severní 
Terase. Tam se začala provádět i mole-
kulárně genetická vyšetření – nejprve 
izolace DNA a molekulárně genetické 
vyšetření cystické fibrózy. V r. 2005 byla, 
v rámci stěhování více oddělení v Masa-
rykově nemocnici, prostorově odlouče-
na genetická poradna od laboratorního 
úseku – genetická poradna byla přemís-
těna do budovy Dětské kliniky a labora-
toře částečně do budovy Dětské kliniky 
a částečně do budovy laboratorního 
komplementu. Tento stav přinášel řadu 
provozních komplikací. V letošním roce 
se po dlouhém úsilí podařilo opět obě 
části prostorově sjednotit a zároveň i zís-
kat pro genetickou poradnu příjemnější 

prostory, které jistě ocení především 
naše těhotné pacientky. 
V současné době pracuje na oddělení 
lékařské genetiky 22 pracovníků, z toho 
4 lékaři a 5 jiných odborných vysoko-
školáků. Oddělení je rozděleno na gene-
tickou poradnu a laboratoř. Laboratoř je 
vnitřně členěna na cytogenetickou labo-
ratoř, laboratoř molekulární cytogenetiky 
a laboratoř molekulární genetiky. Cytoge-
netická laboratoř zahrnuje úsek prenatál-
ní a úsek postnatální diagnostiky. 
Genetická poradna poskytuje klinicko-
-genetická vyšetření, posuzuje genetická 
rizika u vrozených vad nebo dědičných 
onemocnění, zajišťuje poradenství u gra-
vidních žen, upřesňuje prognózu nejen 
pro daného klienta, ale i další rodinné 
příslušníky, indikuje specializovaná la-
boratorní vyšetření. Převážnou většinu 
klientů genetické poradny tvoří těhotné 
ženy a děti. Pacienti jsou ke genetické-
mu vyšetření doporučováni především 
gynekology a pediatry, ale i lékaři dal-
ších odborností (neurologie, dermatove-
nerologie, ortopedie, ORL, oční lékařství, 
vnitřní lékařství, chirurgie, onkologie) 
nebo praktickými lékaři. 
Laboratoř provádí vyšetření cytogenetic-
ká, molekulárně cytogenetická i mole-
kulárně genetická. Vyšetřovaný materiál 
představují lymfocyty periferní krve, am-
niocyty, buňky choriových klků, kožní fib-
roblasty, tkáň plodu, buňky stěru bukální 
sliznice, buňky fetální krve atd. Tyto buň-
ky se za účelem genetického vyšetření 
buď kultivují in vitro různě dlouhou dobu 
podle typu vyšetření, nebo se používají 
buňky nativní. Mezi základní spektrum 
využívaných metod patří v oblasti cytoge-
netiky vyšetření chromozomů (karyotyp), 
v oblasti molekulární cytogenetiky tech-
nika in situ hybridizace a její modifikace, 
zejména pak metoda fluorescenční in 
situ hybridizace (FISH) a v oblasti mole-
kulární genetiky metoda polymerázové 
řetězové reakce neboli PCR.

Laboratoř se úspěšně účastní externího 
hodnocení kvality pro řadu molekulárně 
genetických i cytogenetických vyšetření. 
V laboratoři je již od r. 2002 zaveden sys-
tém řízení kvality dle požadavků normy 
ČSN EN ISO 9001:2008. Tento systém byl 
během roku 2012 rozšířen o požadavky 
normy ČSN EN ISO 15189:2007 a v tomto 
roce získala laboratoř Oddělení lékařské 
genetiky MNUL akreditaci ČIA dle normy 
ČSN EN ISO 15189:2007 pro vyšetření 
v oboru cytogenetiky a molekulární ge-
netiky.
V r. 2006 získalo Oddělení lékařské gene-
tiky MNUL akreditaci Ministerstva zdra-
votnictví ČR pro postgraduální přípravu 
lékařů a jiných odborných vysokoškolá-
ků v oboru Lékařská genetika a v r. 2011 
akreditaci pro obor specializačního vzdě-
lávání Zdravotní laborant – Klinická ge-
netika k uskutečňování praktické části 
vzdělávacího programu. Pracovníci oddě-
lení se podílejí i na výuce Lékařské gene-
tiky pro sestry – bakalářky na ÚZS UJEP 
a na výuce studentek oboru Diplomovaný 
zdravotní laborant VOZŠ a SZŠ. 
Pracovníci oddělení se aktivně účastní re-
gionálních, celostátních i mezinárodních 
odborných konferencí, výsledky své prá-
ce prezentují v odborných časopisech. 

prim. MUDr. Jana Laštůvková 
Mgr. Vlasta Čejnová

Oddělení lékařské genetiky

oddělení lékařské genetiky masarykovy nemocnice v Ul, o. z. je jediným genetickým 
oddělením v Krajské zdravotní, a. s. a současně i jediným komplexním genetickým 
pracovištěm v Ústeckém kraji. oddělení poskytuje poradenskou i laboratorní péči 
pacientům celého Ústeckého kraje i přilehlých okresů (např. okres česká lípa).

Nově zrekonstruované oddělení
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Oddělení je možné rozdělit na ambulant-
ní a lůžkovou část, které se stejně jako 
na jiných pracovištích vzájemně prolínají.
Velkým přínosem pro naše pracoviště je 
bezpochyby skutečnost, že se nám po-
dařilo k 1. 1. 2014 zřídit vlastní lůžkovou 
část. Do té doby jsme využívali kapacit 
ostatních pracovišť, a to především lůžek 
úrazové chirurgie. Naše vlastní lůžková 
kapacita do té doby sloužila výhradně 
pro pacienty operované v režimu jedno-
denní chirurgie. Nyní máme k dispozici 
celkem 13 lůžek, včetně jednoho nad-
standardního s vlastním sociálním záze-
mím. Jsme tedy nyní schopni poskytnout 
pacientům nepřetržitou péči zajištěnou 
našimi odbornými lékaři, neboť výkony 
a následná péče o pacienty po opera-
cích obličeje a dutiny ústní mají mnohá 
specifika. V rámci výkonů maxillofaciální 
chirurgie pokrýváme celé spektrum to-
hoto oboru. Jedná se především o trau-
matologii a onkologii obličeje a dutiny 
ústní, dále pak o následné rekonstrukční 
operace, řešení vrozených vad a dalších 
onemocnění měkkých či tvrdých tkání 
obličeje a skeletu lebky.
Za úspěch poslední doby lze považo-
vat navázání úspěšné a vzájemně víta-
né spolupráce s Oddělením ortodoncie 

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie     

oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie je jedním z mnoha oddělení masary-
kovy nemocnice. zároveň je jediným oddělením, poskytujícím specializovanou péči 
v oboru dentoalveolární a maxillofaciální chirurgie ze všech nemocnic, spadajících 
pod Krajskou zdravotní, a. s. s tím souvisí rozsáhlá spádová oblast, která čítá okolo 
900 000 pacientů nejen z Ústeckého, ale i středočeského, Karlovarského a liberec-
kého kraje.

a rozštěpových vad FNKV v Praze, vedou-
cí k rozvoji našeho programu ortognátní 
chirurgie.
Ambulantní část je tvořena celkem 4 sa-
mostatnými ordinacemi, kde se, kromě 
běžných výkonů dentoalveolární chi-
rurgie, specializujeme i na jednotlivé 
specializace oboru. Provozujeme zde 
odborné poradny, které se věnují proble-
matice onemocnění čelistního kloubu, 
onemocnění ústních sliznic a dentální 
implantologie. Probíhá zde dispenzární 
péče o onkologické pacienty a spolu-
pracujeme s nutriční terapeutkou, která 
na naše oddělení pravidelně dochází 

a jejíž odborná pomoc je u těchto paci-
entů nezbytná. 
Nedílnou součástí ambulantní péče je 
i náš vlastní ambulantní sálek, kde pro-
bíhají všechny výkony, jež lze provést 
v lokální anestezii – nejčastěji chirurgic-
ké extrakce zubů moudrosti. Sledujeme 
i současné moderní trendy a nabízíme 
nadstandardní péči, např. v podobě za-
vádění dentálních implantátů a mnohých 
jiných.
Velkým příslibem je dostatek mladých 
lékařů na našem oddělení nesoucí 

potenciál dalšího rozvoje do budouc-
na. Oddělení ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie má v Masarykově nemocnici 
dlouholetou tradici a letos oslavíme ku-
laté 60leté jubileum. Vyplývá z toho pro 
nás závazek snahy o další rozvoj naše-
ho pracoviště a prohloubení spolupráce 
s ostatními odděleními, nejen z Masary-
kovy nemocnice.

MUDr. Jan Hobst 
prim. MUDr. Jiří Borovec  

oddělení ÚČOCH

Vrozená ortognátní vada před 
korekční operací 

Nádor dutiny ústní prorůstající levou 
tváří před operací

Kolektiv lékařů a sester ÚČOCH
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s ischemickou chorobou dolních konče-
tin v té dané nemocnici. 
Další oblastí naší péče je vertikalizace 
klientů po traumatech, zlomeninách, 
operacích nosných kloubů a páteře po-
mocí vyrobených vertikalizačních ortéz. 
Indikované ortézy a protetické pomůcky 
jsou vyráběny přímo v pavilónu protetiky 
privátní, technickou firmou, čímž je za-
jištěna kontinuita léčby a zpětná vazba 
kontroly kvality pomůcky. Fyzioterapeut-
ky, které jsou součástí našeho personá-
lu, učí klienty v rehabilitačním traktu se-
beobsluze a umožňují brzkou dimisi.

placená inzerce
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je dobré roZuMět toMu, co děLáte.

protetické oddělení v Ústí nad labem má 
své specifické postavení v celé české re-
publice. jeho unikátnost je dána širokým 
uplatněním mezioborové, týmové spolu-
práce a komplexností odváděné práce.

Bezbariérový pavilon se třiceti lůžky, am-
bulantním a rehabilitačním traktem s tě-
locvičnou umožňuje včasné protézování 
klientů po amputacích. V praxi to zname-
ná, že protézujeme cca do tří týdnů ode 
dne amputace (platí pro bércové ampu-
tace). Zavádíme a provádíme speciální 
amputační, záchovné přístupy, školíme 
chirurgy, fyzioterapeuty, využíváme me-
zinárodně rozpracovaný systém péče 
o pahýl a amputované, včetně využití sili-
konových, postoperačních návleků k for-
mování bércových pahýlů. 

Protetické, lůžkové oddělení – unikátní oddělení v České republice

Tým podiatrické ambulance: 
chirurg, diabetolog, chirurg-protetik, podiatrická sestra

oddělení emergency Kz, a. s. – masarykovy nemocnice v Ul, o. z. vás zve na v. ročník celostátní odborné konference

eMerGenCY 2014 – 18. 3. 2014 od 9:00 hodin

odborný garant: 
MUDr. Jana Bednářová  
– primářka Emergency

místo konání: 
Krajská zdravotní, a. s.  
MNUL, Centrum vzdělávání

Před léčbou

Po léčbě

Pro natočení instruktážního filmu o kom-
plexní péči o amputované bylo Minis-
terstvem zdravotnictví ČR vybráno právě 
naše oddělení, které poskytuje komplex-
nost, mezioborovou spolupráci a erudici 
v oboru.

MUDr. Jana Táborská 
primářka protetického oddělení

Lůžka dále využíváme k observaci klien-
tů s diabetickými a ischemickými defek-
ty dolních končetin. Přímo na oddělení 
provádíme drobné chirurgické zákroky 
typu amputací prstů, exstirpací osteo-
myelitických ložisek drobných kostí, ne-
krektomie šlachového aparátu s cílem 
plného zhojení. jsme součástí podiatric-
kého týmu, zabývajícího se léčbou syn-
dromu diabetické nohy. certifikovaná 
podiatrická ambulance se nachází v hale 
protetiky. Školení lékaři z diabetologie, 
chirurgie a protetiky se klientům věnují 
každé úterý, podiatrická sestra zajišťuje 
celotýdenní provoz. Ambulance splňuje 
vysoké nároky na způsob léčby a erudi-
ci a podílí se na snížení počtu stehen-
ních amputací v Masarykově nemocnici. 
Tento mezinárodně uznávaný statistický 
ukazatel vypovídá o kvalitě léčby klientů 

organiZační Zajištění:
Tiskové a organizační oddělení Kz, a. s.

technické Zajištění a podpora:
oddělení multimediálních služeb Kz, a. s.

Účastnický poplatek: 
pořadatelé a aktivní účastníci: bez poplatku 
zaměstnanci Kz, a. s.: 200 Kč 
ostatní účastníci: 300 Kč

přihlášky – kontakt: eva.urbanova@kzcr.eu

POzvÁnKA



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 
 Krajská zdravotní, a. s.

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

3. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

6. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

10. 3. 2014 Transakční analýza KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV

10. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

11. 3. 2014 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou  
ve zdravotnictví

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

12. 3. 2014 Školení řidičů referentů – jarní skupina KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

13. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

17. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

18. 3. 2014 Emergency 2014 KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

20. 3. 2014 Echokardiografie v intenzivní medicíně KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

20. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

24. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

25. 3. 2014 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou  
ve zdravotnictví

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

25. 3. 2014 Jídelníček novorozence KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

27. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

31. 3. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a.  s. 

Bc. Lenka Benešová, vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.

Personální změny v Kz, a. s.
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Masarykova nemocnice v UL, o. z.
mUdr. lenka dvořáková
se stala primářkou Oddělení klinické mikrobiologie


