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O HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ 
ANEB BEZ PERSONÁLU TO NEJDE

Vážení čtenáři,
na stránkách několika posledních čísel Infolis-
tů Krajské zdravotní, a. s., a dalších místech se 
můžete setkat s inzeráty na lékaře a všeobecné 
zdravotní sestry pro všech pět nemocnic, které 
naše společnost sdružuje. Hlavním důvodem je 
stabilizace personálního stavu spolu s dalším 
zvyšováním kvality zdravotní péče poskytované 
napříč celou Krajskou zdravotní. Pro zdravotníky 
nejen z Ústeckého kraje to znamená získání prá-
ce u největšího zaměstnavatele v kraji s odpoví-

dajícím finančním ohodnocením a moderním pracovním prostředím. Kromě profes-
ního rozvoje Krajská zdravotní zaručuje zdravotníkům podporu dalšího vzdělávání 
s nejvyšším stupněm akreditace, což je v konečném důsledku velké pozitivum pro 
jejich profesní život. 
Cílem Krajské zdravotní není ovšem jen přijímat vystudované zdravotníky, ale také 
si je vychovávat. K tomu pomáhá nadační fond společnosti, který každý akademic-
ký rok nabízí stipendijní programy. Ten nadcházející podporuje studující lékaře, far-
maceuty, všeobecné sestry a radiologické asistenty. Získání stipendia sedm tisíc 
korun měsíčně slouží studentovi k pokrytí nákladů souvisejících se studiem. Zají-
mavou novinkou je rozšíření stipendijních možností, o nichž rozhodli zastupitelé 
Ústeckého kraje na svém červnovém zasedání, když schválili příspěvek pět tisíc 
korun měsíčně v rámci stipendijního programu pro stabilizaci lékařů, zubních lé-
kařů a farmaceutů v Ústeckém kraji, což stipendium od Krajské zdravotní navyšuje 
na dvanáct tisíc korun měsíčně.
Na závěr se vrátím k avizovanému hospodaření Krajské zdravotní, a. s. Se ziskem 
21,7 mil. Kč po zdanění za loňský rok se společnost zařadila mezi dynamicky roz-
víjející se firmy v České republice. Pozitivní trend ekonomického vývoje pokračuje 
také v prvním pololetí letošního roku, kdy nejen celá společnost, ale i každá z na-
šich pěti nemocnic vykazuje kladný hospodářský výsledek.

Ing. Petr Fiala 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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MUDr. Jana Bedná-
řová, primářka Emer-
gency Krajské zdravot-

ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., získala cenu hejtmana 
Ústeckého kraje pro rok 2014 za Soci-
ální a zdravotní oblast včetně záchrany 
lidského života. „Je to moje první lékař-
ské ocenění v životě. Moc si ho vážím. 
Beru ho jako takové ocenění za náročnou 
práci, kterou Emergency přináší,“ řekla 
MUDr. Jana Bednářová. 
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala k získání ceny primářce 
ústecké Emergency poblahopřál. „Paní 
primářce děkuji za práci, péči i úsilí, se 
kterým oddělení vede. Je to náročná prá-
ce, která si vyžaduje uznání, a jsem rád, že 
doktorka Bednářová je již třetím lékařem 
Krajské zdravotní, který cenu hejtmana 
Ústeckého kraje obdržel,“ uvedl Ing. Petr 
Fiala.
Lékařka a primářka oddělení Emergen-
cy Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má 
jednadvacetiletou praxi v oblasti akutní 
medicíny v rámci Emergency, kardiologie 
a také má zkušenosti ze záchranné služ-
by. Publikuje v odborných lékařských ča-
sopisech. Už šest let je odborným garan-
tem celostátní konference Emergency.

Oddělení ústecké Emergency funguje jako 
zcela samostatné pracoviště již osmým 
rokem. Jedná se o urgentní příjem situo-
vaný do přízemí nemocnice. Oddělení se 
skládá ze vstupní haly, recepce, čekárny 
a jednotlivých ambulancí – interní, neu-
rologické, urologické, traumatologické 
a chirurgické. Proti ambulancím se na-
chází lůžková část oddělení, kam mohou 
zdravotníci kdykoli jednoduše přemístit 
pacienta při zhoršení jeho stavu z čekárny 
nebo z ambulance na šest expektačních 
lůžek, plně vybavených a monitorova-
ných, která mají stejné personální záze-
mí s vedle umístěnými třemi vysokopra-
hovými, akutními, resuscitačními lůžky. 

Oddělením projde až osm set pacientů 
týdně.
V minulých letech cenu hejtmana Ústecké-
ho kraje obdrželi také lékaři Krajské zdra-
votní, a. s. Nejprve přednosta Neurochi-
rurgické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
podruhé cenu obdržel přednosta Kliniky 
urologie a robotické chirurgie v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., a Centra robotické 
chirurgie MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Jiří Vondra 
pověřený řízením Úseku ředitele 

Krajská zdravotní, a. s.

Cenu hejtmana Ústeckého kraje získala lékařka KZ, a. s.
Masarykova nemocnice

Prim. MUDr. Jana Bednářová
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OTÁZKY PRO PANÍ PRIMÁŘKU  
MUDr. JANU BEDNÁŘOVOU 
Proč si Emergency vyžádala až „nová“ 
Masarykova nemocnice?
„Stará“ Masarykova nemocnice, dříve 
Krajská nemocnice, byla v Pasteurově 
ulici prakticky v centru města. Jednalo se 
o komplex pavilonového typu, kdy jednot-
livé obory měly své ambulance, odborné 
a příjmové, které pokrývaly celodenní, 
noční a víkendový provoz. Tedy akutní pří-
jmy i příjmy v době ústavní pohotovostní 
služby se děly cestou oborových ambu-
lancí. Přesuny mezi ambulancemi, mezi 
obory probíhaly venkovním transportem 
či takzvanou spojovací chodbou mezi 
pavilonem A a pavilonem B. Komplement 
a RTG (rentgenologické oddělení) byly 
v jiné budově, CT (počítačová tomografie) 

zase ve zcela jiném pavilonu. Plicní oddě-
lení včetně ambulancí bylo od hlavní části 
nemocnice vzdáleno tři kilometry v jiné 
čtvrti města. Docházelo tak ke zbytečným 
prodlevám. Na urgentním příjmu odpadá 
cestování pacientů po různých pavilonech 
či částech nemocnice a pacient je vyšet-
řen, diagnostikován a léčen v jednom 
prostoru.
Pacienti si často stěžují, že musí 
na Emergency dlouho čekat.
Je třeba si uvědomit, že jde o urgentní pří-
jem krajské nemocnice. Někdy musí per-
sonál provést zdánlivě obyčejné ošetření, 
jindy okamžitou záchranu lidského života, 
která zaměstná více zdravotníků najed-
nou, což lidé v čekárně nevidí a neuvědo-
mují si to. Navíc, různá období přinášejí 
svá specifika. Například teď v létě jsou to 

kolapsy z veder, úrazy z adrenalinových 
aktivit, jako je například horolezectví 
nebo rychlá jízda na motorce. Málo kdo 
ví, že naším oddělením projde 700 až 800 
pacientů týdně.
Laik by si řekl, jak mohou lékaři 
a zdravotní sestry na oddělení s takovým 
počtem pacientů a širokým záběrem 
ošetření vydržet?
Máme stmelený tým zdravotníků, což je 
pro práci na Emergency velmi důležité. 
Pracujeme s pacienty v nejrůznějších 
zdravotních stavech. Někdy se jedná na-
příklad o ošetření zadřené třísky, jindy 
o pomoc motoristovi po nehodě s vážný-
mi zraněními či zajištění pacienta v bez-
vědomí z jakékoliv příčiny.

ptal se Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů
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 Představujeme porodnice Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Chomutov 

V oboru gynekologie poskytujeme 
komplexní diagnostiku, konzervativní 
i operační léčbu metodami vaginální, 
abdominální i minimálně invazivní (la-
paroskopické a hysteroskopické) opera-
tivy. V rámci specializovaných ambulancí 
poskytujeme konziliární a konzultační 
služby praktickým gynekologům v ob-
lasti jihozápadní části Ústeckého kraje. 
Takto u nás funguje ambulance urogy-
nekologie, dětské gynekologie, onkogy-
nekologie a COP (centrum onkologické 
prevence) – poradna pro onemocnění 
děložního čípku. V porodnictví je to pak 
ultrazvuková ambulance a těhotenská 
poradna pro patologická těhotenství.
Dominantní specializací oddělení je 
urogynekologie. Tento nástavbový obor 
na pomezí gynekologie a urologie se za-
bývá poruchami dolních močových cest 
u žen a sestupem pánevních orgánů. 
V oblasti urogynekologie na oddělení pů-
sobí 2 lékaři s atestací v tomto oboru. Po-
skytujeme komplexní diagnostiku i tera-
pii výše zmíněných poruch. Při operacích 

„nejbezpečnější“ příchod nového človíč-
ka na svět. 
V naší porodnici preferujeme vaginální 
vedení porodů. Frekvence císařských 
řezů se u nás dlouhodobě pohybuje oko-
lo 12–13 %. Výsledky perinatální morbi-
dity či mortality jsou přitom srovnatelné 
s jinými porodnickými pracovišti v ČR, 
kde počet těchto operací je více než dvoj-
násobný. Každá operace přitom s sebou 
nese určitá rizika a navíc zanechává tr-
valé následky v podobě jizvy na děloze, 
což je rizikový faktor pro další případná 
těhotenství. Císařské řezy tedy u nás pro-
vádíme pouze v případě ohrožení zdraví 
či života maminky nebo dítěte, což je 
i v souladu s doporučenými postupy od-
borné společnosti.
Rodícím maminkám nabízíme adekvátní 
analgetickou péči. Ve 21. století je po-
dle našeho mínění kvalitní analgetická 
péče samozřejmostí. K dispozici máme 
ucelené spektrum analgetických me-
tod, zlatým standardem je však pro nás 

Gynekologicko-porodnické oddělení je jedním ze základních oddělení Nemocnice 
Chomutov. Poskytujeme komplexní péči v oblasti léčení chorob ženského urogeni-
tálního traktu. Samozřejmostí je také komplexní porodnická péče včetně metod in-
vazivní i neinvazivní prenatální diagnostiky (včetně odběrů plodové vody cestou am-
niocentézy). Jedinou výjimku tvoří předčasné porody, tedy porody cca do 34. týdne 
těhotenství (nebo do předpokládané hmotnosti plodu 2 000 g), kde spolupracujeme 
s oběma perinatologickými centry v Krajské zdravotní, a. s. 

těchto poruch využíváme jak klasické, tak 
moderní postupy včetně využití síťových 
implantátů, operujeme dominantně va-
ginálním přístupem, ale využíváme i la-
paroskopické či abdominální techniky. 
Specifických urogynekologických operací 

provádíme přes 200 za rok. Rozsah naší 
práce v oboru i její kvalita nám umožni-
la ucházet se o akreditaci v tomto obo-
ru. Akreditace nám byla koncem roku 
2014 udělena a stali jsme se tak jedním 
z 12 školicích urogynekologických praco-
višť v ČR, v širším regionu ojedinělým.
Z nástavbových specializací poskytuje-
me dále diagnostickou, operační a dis-
penzární péči v oboru onkogynekologie. 
Úzce přitom spolupracujeme s Komplex-
ním onkologickým centrem, pro které 
provádíme onkochirurgickou péči při 
nádorech ženského pohlavního systému.
Nedílnou součástí našeho oddělení je 
porodnice. V posledních letech se na na-
šem pracovišti rodí cca 700–800 dětí 
ročně. Podmínky našeho pracoviště 
umožňují poskytování porodnické péče 
o „donošená“ těhotenství, tedy o porody 
cca po 34. dokončeném týdnu těhoten-
ství. Samozřejmostí je i péče o tzv. rizi-
ková či patologická těhotenství po tom-
to týdnu těhotenství, kdy stav plodu 

po porodu nebude vyžadovat intenzivní 
péči, zejména podporu dýchání.
V rámci poskytované péče se snažíme 
o maximální respektování přání budou-
cích maminek, vždy je ale nutné do-
držet určitá pravidla, která zaručují co 

epidurální analgezie, mající prokazatel-
ně nejlepší analgetický účinek a nejméně 
ovlivňující viabilitu a smyslové vnímání 
rodícího se miminka i budoucí mamin-
ky. Díky dobré spolupráci s ARO je u nás 
tento druh analgesie dostupný 24 hodin 

i pro budoucí maminky např. z horských 
oblastí, v zimě obtížně dostupných. Bu-
doucí mamince tak ubude starost, zda 
do porodnice stihne dojet včas. 

Na práci oddělení se v současnosti podílí 
12 lékařů na plný nebo částečný úvazek. 
Kolektiv je velmi mladý a perspektiv-
ní. Všichni lékaři jsou z regionu či okolí 
a dobře tedy rozumějí nejen pacientům, 
ale i místní problematice. Díky kvalitní 
pověsti v rámci odborné veřejnosti se 
nám daří doplňovat personál oddělení 
absolventy našich lékařských fakult. Mla-
dí lékaři, přicházející na oddělení, se ve-
směs do regionu i přistěhují a pevně zde 
zakotví.

Oddělení nabízí péči klientkám z široké-
ho okolí. Spolupracujícími lékaři jsou do-
minantně gynekologové z Chomutovska, 
případné zájemce o naše služby ale ne-
odmítneme, ať jsou odkudkoliv. 

prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D. 
Gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z. 

denně. U porodu ho využívá okolo 35% 
rodiček, zkušenosti máme velmi dobré, 
naše porodnice je díky bezproblémově 
poskytované analgetické péči vyhledává-
na i rodičkami z okolních okresů.

V posledních letech se stále zvyšuje 
podíl rizikových či patologických těho-
tenství, která vyžadují včasné ukončení 
těhotenství indukcí porodu. Metody vy-
volání porodu máme na našem pracovi-
šti velmi dobře zvládnuté. Proto můžeme 

nabídnout našim klientkám i tzv. progra-
mované porody, tedy porody předem na-
plánované. Využívají ho rodičky, pro které 
je tato služba výhodná vzhledem k soci-
ální situaci. Jde ale o vhodnou metodu 

Oddělení šestinedělí

Pokoj I. doba porodní na porodním sále

Pokoj na porodním sále 

Porodní sál
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Světoví operatéři v neurochirurgii předvedli své umění Masarykova nemocnice
Neurochirurgická klinika v Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., pořádala již třetí inter-
aktivní workshop s Live Surgery s mik-
roanatomickým kurzem. Do Masarykovy 
nemocnice přijelo padesát neurochirurgů 
z osmi zemí světa a většiny neurochirur-
gických klinik České republiky, kteří měli 
možnost sledovat uznávané světové ope-
ratéry při práci v přímém přenosu. 
Hlavním hostem workshopu s Live Surgery 
byl profesor Rokuya Tanikawa ze Sapporo 
Stroke Center v Japonsku. Tento odborník 
je špičkovým specialistou na mozkové 
bypassy, které se indikují u gigantických 
mozkových aneurysmat a aterosklerotic-
kém uzávěru mozkových tepen. Obvyk-
lý čas sutury cév je kolem 30 minut, ale 
profesor Rokuya Tanikawa je schopen 
bypass provést za čas kratší než polovi-
nu. Na workshopu s Live Surgery na neu-
rochirurgické klinice ústecké nemocnice 
odoperoval pacienta s aterosklerotickým 
uzávěrem střední mozkové tepny, který 
potřeboval zesílit tok krve postiženou čás-
tí mozkové kůry.
„Pacientovi jsem provedl dvojitý bypass. 
Složitost operace byla v tom, že mozek 
po vypuštění mozkomíšního moku byl 
hodně hluboko. Musel jsem dělat mik-
rostehy jemných cévek ve velké hloubce. 
Naštěstí mám s takovýmito operacemi 
velké zkušenosti, takže to nebyl velký pro-
blém. Vše probíhalo standardně, tok se 
povedlo zesílit. Operace trvala čtyři hodi-
ny včetně příprav pacienta, což je běžná 
délka,“ řekl profesor Rokuya Tanikawa.
Profesor MUDr. Martin Sameš, CSc., pri-
mář Neurochirurgické kliniky v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., uvedl, že třetí in-
teraktivní workshop s Live Surgery byl vý-
jimečný v tom, že lékaři z České republiky 
a okolních států měli možnost vidět jed-
ny z nejlepších odborníků ve svém oboru 
v přímém přenosu. „Na jiných konferen-
cích lékaři vidí pouze sestřihaná videa. 
Když sledují minutu po minutě, jak ope-
ruje Rokuya Tanikawa, který je uznávaným 
světovým odborníkem na mozkové by-
passy, tak je to pro ně velký přínos a mo-
hou se poučit z mnoha detailů,“ doplnil 
profesor MUDr. Martin Sameš, CSc.

1.

4. 5.

6. 7.
Neurochirurgická klinika je součástí Kom-
plexního cerebrovaskulárního centra Kraj-
ské zdravotní, a. s., které je po dlouhá léta 
aktivním pracovištěm v provádění těchto 
bypassů a s profesorem Tanikawou udržu-
je již 10 let odborné kontakty.
Další dvě operace vedla světová osobnost 
a tvůrce miniinvazivních přístupů v neu-
rochirurgii profesor Takanori Fukushima 
z Duke University v USA, a to mikrovas-
kulární dekompresi trojklanného nervu 
a adenom hypofýzy. Na živé operace 
navázal mikroanatomický disekční kurz 
mozkových bypassů a přístupů skrze kost 
skalní na speciálních anatomických pre-
parátech vytvořených podle počítačové 
tomografie. Profesoři Rokuya Tanikawa 
a Takanori Fukushima spolu s profesorem 
Ondřejem Choutkou ze Cincinnati v USA, 
specialistou z Berlína, Jordánska a čtyřmi 
cévními neurochirurgy z České republiky 
vyučovali dvacet účastníků kurzu z Evropy 
a Asie.
Live Surgery i anatomický kurz přenesla 
ve spolupráci s multimediálním týmem 
Krajské zdravotní, a. s., internetová síť 
sdružení Cesnet, z. s. p. o., která odvysí-
lala operace i na internetu. Operace sle-
dovali zdravotníci v Pekingu, Shanghai 
a také v Taiwanu, kde Live Surgery sledo-
vali z NTUH (National Taiwan University 
Hospital). Zájem projevili i lékaři z Japon-
ska, Mexika, Kostariky a Vietnamu. V pá-
tek evidoval multimediální tým celkem 
560 přístupů z internetu, v sobotu pak 
72 přístupů.

Innsbruck 374
Cuernavaca 101
Vienna 65
Shanghai 34
Mexico City 29
Praha 26
Kufstein 18
Chiba 18
(not set) 15
Tianjin 15

Petr Sochůrek  
redaktor Infolistů

FOTOREPORTÁŽ: 
 1.  Multimediální tým OVVDV KZ, a. s., 

Pavel Pečiva a Michal Vodák 
předvedli precizní trojpřenos 
živých operací včetně zvuku 
– do vzdělávacího centra 
MN, do auditoria Výročního 
neurochirurgického kongresu 
v Olomouci a po internetové síti 
do kontinentů Evropy, Ameriky  
a Asie.

 2.  Mikroanatomický kurz báze lební 
a mozkových bypassů, na snímku 
přednášející prof. Fukushima, 
10 vybavených operačních  
stanic a zázemí multimediálního 
týmu.

3.   Obraz mikroskopu při bypassu 
na monitoru operačního sálu je 
důležitý pro instrumentační sestru.

4.   Prof. Tanikawa s naší 
instrumentářkou I. Holzknechtovou 
připravují operaci bypassu.

5.   Prof. Tanikawa si s sebou přivezl 
tým 3 mladých japonských 
neurochirurgů.

6.–7. Detaily na soustředění operatéra 
a na operační pole a operační 
instrumentační zázemí.

8.   Prof. Sameš a prof. Tanikawa 
komunikují s auditoriem během 
výkonu.

9 . Prof. Fukushima diskutuje 
po operačním výkonu. 

2. 3. 8. 9.
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MUDr. Ing. Martin Pánek uvedl, že akce 
měla za úkol ukázat rodičům nedono-
šených dětí, že v tom takříkajíc nejsou 
sami. „Vzhledem k tomu, že rodiče těchto 
dětí spojují na rozdíl od rodičů dětí do-
nošených diametrálně odlišné problémy 
a řeší řadu problémů spojených s ne-
zralostí jejich minidětí, rozhodli jsme se 
uspořádat historicky první „Slavnosti ús-
teckých minidětí“. Jednalo se v podstatě 
o opožděný dětský den, kde děti měly 

Nemocnice pořádala sraz nedonošených dětí a jejich blízkých
Masarykova nemocnice 

Každoročně se v ústecké nemocnici narodí zhruba 100 dětí 
s porodní hmotností nižší než 1 500 g, které potřebují péči 
perinatologického centra. Právě pro tyto děti pořádalo No-
vorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v sobotu 13. června sraz ne-
donošených dětí a jejich blízkých, pod názvem „Slavnosti ústec-

kých minidětí.“ 

MUDr. Radka Neumannová, primářka 
Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z., uvedla, 
že šlo o preventivní akci, v rámci které 
zdravotníci upozorňovali na zvyšující se 
výskyt nádorových onemocnění v Čes-
ké republice. „Za posledních čtyřicet 
let se počet melanomů, čili kožních ná-
dorů z pigmentových buněk, zvýšil sed-
minásobně,“ upozornila MUDr. Radka 
Neumannová.
Každý návštěvník akce musel nejprve 
vyplnit formulář, ve kterém uvedl napří-
klad svůj věk, jaký má fototyp kůže, zda 
se za život spálil, nebo navštěvuje i so-
lárium. „Následně jsme návštěvníka vy-
šetřili a poradili jsme mu, jak se správně 
chránit při opalování a jaké typy krému 
by měl používat ke svému fototypu,“ 
uvedla k akci primářka.
Často lidé nevěděli, jaký fototyp pleti 
mají. „Záleží, jak pleť reaguje při kontak-
tu se sluníčkem, zda pigmentuje nebo 

nikoliv. Nejsvětlejší typy vůbec nepig-
mentují a jdou hned dočervena. Tmav-
ší typy nejdříve zarudnou, nebo vůbec 
nezarudnou, a jdou okamžitě dohněda. 
Tmavší fototypy mají lepší prognózu proti 
nádorovým onemocněním a lepší ochra-
nu. Fototyp se dá také poznat podle 
barvy očí. Čím světlejší je barva očí, tím 
světlejší je typ pleti a tím větší by měla 
být ochrana při opalování,“ poradila 
MUDr. Radka Neumannová.
Během akce zdravotníci Kožního oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z., zkontrolovali 171 ná-
vštěvníků. „Osmnáct pacientů jsme si 
pozvali k dalšímu vyšetření do ambu-
lance, jelikož jsme u nich zaznamena-
li přednádorové a nádorové změny,“ 
řekla závěrem primářka MUDr. Radka 
Neumannová.

Petr Sochůrek  
redaktor Infolistů

Šestý ročník akce „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“
Nemocnice Chomutov

Lékaři specializovaného kožního pracoviště, Centra péče o maligní melanom Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., pod hlavičkou České akademie der-
matovenerologie a ve spolupráci se statutárním městem Chomutov, uspořádali pro 
návštěvníky Kamencového jezera 6. ročník akce „Když se chceš opalovat, musíš se 
chránit“. Akce se konala 29. června 2015 na Kamencovém jezeře v Chomutově, kde 
proběhlo také bezplatné vyšetření návštěvníků, kteří se dostavili v plavkách. 

šanci si zasoutěžit, zaskotačit a byla pro 
ně připravena i edukační stanoviště. Za-
městnanci novorozeneckého oddělení 
také rádi viděli, jak se daří jejich býva-
lým pacientům,“ dodal MUDr. Ing. Martin 
Pánek, lékař Novorozeneckého oddě-
lení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.
Pro nedonošené děti a jejich rodiče byly 
v areálu ústecké Masarykovy nemocnice 
připraveny soutěže, naučná stanoviště 

– například s resuscitací, s čištěním 
zubů, s lékařskou pomocí – a nechybělo 
ani opékání vuřtů. „Super akce. Byla dob-
ře zajištěná jak organizace, tak zábava 
pro děti,“ pochvalovala si Iveta Štěrbová, 
maminka nedonošených dvojčátek.

Petr Sochůrek  
redaktor Infolistů

Miniděti se svými blízkými

MUDr. Ing. Martin Pánek

Každý návštěvník musel před vyšetřením vyplnit dotazník, se kterým mu poradily 
sestřičky

Stan s kožní poradnou

Prim. MUDr. Radka Neumannová 
vyšetřuje návštěvnici akce

Součástí akce byly i stánky 
s opalovacími prostředky

Kornelie Mládenková při narození 
vážila pouhých 360 gramů

Budoucí záchranáři dětem ukázali, 
jak poskytnout první pomoc Děti pobavila Pimpula
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V průběhu několika dnů prošli stážisté od-
děleními chirurgických oborů, internou, 
plicním oddělením, odbornými ambulance-
mi, novorozeneckým oddělením a ARO. Zís-
kali tak zejména nové informace a praktické 
zkušenosti s využíváním moderních zdra-
votnických přístrojů, léčebných postupů i ří-
zení procesu zdravotní péče.
Návštěva srbských zdravotníků se koná 
v rámci projektu Zvyšování kompetencí pra-
covníků ve zdravotnictví a navázání dlou-
hodobé spolupráce mezi studenty střed-
ních škol ve městech Vršac a Bela Crkva 
a v Ústeckém kraji, který byl podpořen 
z prostředků České rozvojové agentury a Mi-
nisterstva zahraničních věcí České republi-
ky v rámci Programu zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR.
Spolupráce se Srbskem byla zahájena 
v roce 2010 projektem Zvyšování absorpční 
kapacity pro rozvoj venkova. Dlouhodobá 
spolupráce je oboustranně hodnocena jako 
velmi přínosná a postupně se zaměřuje 
na konkrétní oblasti.

Petr Sochůrek  
redaktor Infolistů

V Krajské zdravotní se školili lékaři ze Srbska

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se 
od 18. května do 5. června školilo dvacet lékařů z oblastí jižního Banátu v Srbsku, 
zejména z partnerských měst Ústeckého kraje Bela Crkva a Vršac. Do Krajské zdra-
votní si přijeli nejen zvýšit odborné znalosti a dovednosti, ale také získat informa-
ce o možnostech modernizace zdravotnické infrastruktury.

POZVÁNKA POZVÁNKA

INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS a Krajská zdravotní, a. s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  
pořádá ve spolupráci s OS ČLK a POUZP,  
pod záštitou Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje,

Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a. s.  
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,  o. z.,  
pořádá pod záštitou MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní 
péče MNUL,

22. ČESKO-JAPONSKÉ  
CHIRURGICKÉ SYMPOZIUM
9. září 2015, 10.00–13.00 hod.
(registrace 9.00–10.00 hod.)
Zámeček Větruše v Ústí nad Labem
Satelitní součást JUBILEJNÍHO SVĚTOVÉHO CHIRUGICKÉHO KONGRESU PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ICS (Praha a Plzeň, Česká republika, 9. až 12. září 2015)
Kongres je současně 29. kongresem Evropské kontinentální federace ICS.

celostátní odbornou konferenci pro lékaře

„O FUNKČNÍM  
VYŠETŘOVÁNÍ PLIC“
18. 9. 2015, 9.00–16.00 hod.
(registrace 8.00–9.00 hod.)
Zámeček Větruše v Ústí nad Labem

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. (první zprava), provedl stážisty  
po oddělení chirurgie

INFORMACE/PŘIHLÁŠKY:  
www.kzcr.eu/konference/funkcnivys2015/ 
www.kzcr.eu/konference/funkcnivys2015/prihlasky.aspx, nebo mailem: prihlasky@kzcr.eu

Děvčátka nesou jména Dorotka (44 cm, 1 450 g), Amálka (44 cm, 
1 800 g) a Anetka (44 cm, 1 980 g). Maminka Miroslava Alabi 
uvedla, že jde o první vícerčata v jejich rodině. „U nás v rodině se 
nikdy dvojčata ani trojčata nenarodila, jen přítelův otec pochází 
z dvojčat,“ řekla šťastná maminka. Na trojčátka doma čeká dvou-
letá sestřička Laura.
Lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., v loňském roce 
provedli 1 939 porodů. Ve dvaapadesáti porodech se jednalo 
o dvojčátka. Na svět tak přišlo 1 991 novorozenců.
V pěti porodnicích Krajské zdravotní, a. s., se od začátku roku 
do konce června narodilo celkem 2 495 miminek. Nejvíce rodily 
maminky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde přišlo 
na svět 953 dětí, ve třiadvaceti porodech šlo o dvojčátka a v jed-
nom o trojčátka. Druhou pomyslnou příčku v porodnosti si může 
připsat mostecká porodnice, kde rodilo 452 maminek, kdy čtyři 
porodily dvojčátka. Na „bronzovou medaili“ dosáhla porodnice 
Nemocnice Teplice, o. z., kde zdravotní personál přivedl na svět 
370 miminek, z toho dvoje dvojčátka. V těsném závěsu je s cel-
kovým počtem 358 miminek a čtyřmi porody dvojčátek chomu-
tovská porodnice. Stejný počet novorozenců má v prvním půlroce 
letošního roku děčínská porodnice se 354 porody, kdy ve čtyřech 
porodech přivedly maminky na svět dvojčátka.

Petr Sochůrek  
redaktor Infolistů 

V ústecké porodnici se narodila první letošní trojčátka
Masarykova nemocnice

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z., se 23. června 2015 narodila první trojčátka 
v letošním roce. Tři holčičky přišly na svět v 9.55, 9.56 
a 9.58 hodin.

INFORMACE/PŘIHLÁŠKY:
www.kzcr.eu/konference/ceskojaponskechirurgickesympozium/
www.kzcr.eu/konference/ceskojaponskechirurgickesympozium/prihlasky.aspx, nebo e-mail: prihlasky@kzcr.eu
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Akci uspořádala Klinika ORL a chirurgie 
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pod 
vedením prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., 
který byl zároveň prezidentem kongresu. 
Sešly se na ní tři a půl tisíce účastníků 
ze 123 zemí celého světa. Zahajovací 
večer se nesl ve znamení děl Bedřicha 
Smetany a Antonína Dvořáka, uvedených 
Hradeckou filharmonií pod taktovkou 
světoznámého dirigenta Jiřího Svárov-
ského. Komentář, ve kterém prof. Betka 
připomněl nemoci Bedřicha Smetany, 
především nastupující hluchotu a tinitus, 
pak propojil slavnostní zahájení s odbor-
nou částí programu. 
V rámci odborného programu předná-
šející odprezentovali prakticky všechna 
témata ORL oboru. Bylo vystaveno přes 
800 posterů a mezi přednášejícími vy-
stoupili nejvýznamnější odborníci z ce-
lého světa. O to významnější je účast 
hned dvou zástupců Oddělení ORL 
a chirurgie hlavy a krku Masarykovy ne-
mocnice v UL, o. z. – prim. MUDr. Karla 
Slámy (TORS) a MUDr. Jiřího Kalhouse 
(Rhinophyma).
Kongres mj. potvrdil nastupující trend 
v robotické chirurgii, a to jak počtem 
přednášek na toto téma, tak přede-
vším účastí všech významných expertů 

3rd Congress of European ORL-HNS Prague, Czech Republic
Masarykova nemocnice

Ve dnech 7.–11. 6. 2015 se konal v Kongresovém centru Praha 3. kongres Evropské 
ORL-HNS společnosti. 

ORL ODDĚLENÍ DĚČÍNSKÉ NEMOCNICE  
POKRAČUJE POD NOVÝM VEDENÍM

V posledních dnech se v Děčíně začaly šířit fámy o ukončení provozu ORL (otorhinolaryngologie neboli ušní, nosní a krční 
oddělení) Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Vedení Krajské zdravotní, a. s., pacienty i veřejnost ubezpeču-
je, že šířené zvěsti nejsou pravdivé. „Tato podlá fáma je zcela nepravdivá, ORL i nadále v děčínské nemocnici pokračuje 
a naopak se bude dál rozvíjet,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

!

MUDr. Anna Briestenská, ředitel-
ka zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., 
k nepravdivým informacím uvedla, že 
zřejmě souvisí s ukončením pracov-
ního poměru bývalého primáře toho-
to oddělení. „Nově oddělení povede 
MUDr. Pavel Csuhaj, zkušený opera-
tér a specialista v oboru ORL, který 
dosud působil jako zástupce primá-
ře oddělení ORL v Krajské nemocni-
ci Liberec, a.s., a mj. je specialistou 
na operace uší,“ řekla MUDr. Anna 
Briestenská. 
MUDr. Pavel Csuhaj k vyjádření ředitel-
ky doplnil, že jeho vizí v Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., 
je rozšíření spektra operačních výko-
nů a navýšení počtu operačních dnů. 

„K naplnění vize hodlám posílit stáva-
jící lékařský personál o další zkušené 
specialisty. Pro pacienty to pak bude 
mimo jiné znamenat vyšší komfort 
v dostupnosti lékařské péče v podobě 
ústavní pohotovostní služby, zajištěné 
nejen o víkendech a svátcích, ale také 
během všedních dnů,“ ujistil MUDr. Pa-
vel Csuhaj.
ORL Krajské zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Děčín, o. z., zajišťuje diagnostickou, 
léčebnou, preventivní a dispenzární 
péči nejen ve spádovém území bývalé-
ho okresu Děčín, ale i mimo něj. Zabývá 

se onemocněními uší, nosu, krku, poru-
chami sluchu, čichu, chuti, hlasu a řeči. 
Léčí alergická onemocnění nosu, nos-
ních dutin a krku. Ošetřují se zde veš-
keré úrazy na obličeji a na krku, provádí 
se zde plastické a kosmetické výkony 
apod. Součástí oddělení je i foniatric-
ká ordinace, audiologické pracoviště 
a 2 pracoviště logopedie. Lůžková část 
oddělení má 20 lůžek a počítá i s umís-
těním dětských pacientů, popřípadě je-
jich dospělých doprovodů. 

Petr Sochůrek  
redaktor Infolistů

Prim. MUDr. Karel Sláma  
s prof. G. Weinsteinem z USA 

Prim. MUDr. Karel Sláma 

MUDr. Pavel Csuhaj

z celého světa, v čele s prof. G. Weinstei-
nem z University of Pennsylvania, USA, 
světovým zakladatelem a lídrem robotiky 
v ORL oboru. Moderováním celého blo-
ku robotických přednášek byl pověřen 
primář MUDr. Karel Sláma, jeden ze za-
kladatelů robotické chirurgie v ORL v ČR. 
Robotické operace v ORL oboru provádí 
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
již od roku 2008. Toto pracoviště je v tuto 
chvíli jediné, které tyto operace provádí, 
a to nejen v rámci České republiky, ale 

celé východní Evropy. Rozvoj robotické 
ORL chirurgie zde umožnilo zavedení sys-
tému da Vinci, o které se zasadil primář 
MUDr. Jan Schraml, Ph.D., primář Kliniky 
urologie a robotické chirurgie v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., a umožnil tak 
využití systému i pro ORL obor. 
Celosvětový rozvoj a raketový nástup 
této šetrné operační techniky je zazna-
menáván až od roku 2011 a pracovi-
ště, kde se zevní přístupy nahrazují 
robotickými, velice rychle přibývají. 
Robotické zákroky totiž beze zbytku 

splňují požadavky doby na minimální in-
vazivitu, malou ztrátu krve a čas výkonu. 
Současně je patrný nástup nových tech-
nologií, především v podobě flexibilní 
techniky. Pro ORL obor je významné také 
zavedení nového robotického systému 
da Vinci Xi do Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., který umožňuje 
lepší zpřehlednění operačního pole díky 
vyspělejší optice. Kongres potvrdil, že 
rozvíjející se robotika v ORL oboru je veli-
ce perspektivní, a ORL odborníkům z Ma-
sarykovy nemocnice se dostalo potvrzení 
exkluzivity jejich pozice nejen v republi-
kovém, ale i v celosvětovém měřítku. 
Odbornou část kongresu doplnila výsta-
va zdravotnické techniky – zatím největ-
ší, jaká kdy byla v rámci České republiky 
instalována. 
Celá akce potvrdila, že Česká republi-
ka dokáže velice úspěšně uspořádat 
lékařský kongres světového významu. 
Celkový výborný dojem z kongresu pak 
podtrhla krásná slunečná Praha a dopro-
vodné akce, konané na Pražském hradě 
a na Žofíně.

MUDr. Karel Sláma 
primář ORL  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

12 13
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Ředitelka ZŠ Plynárenská Mgr. Marcela Prokůp-
ková společně s dalšími vyučujícími poté naše 
oddělení osobně navštívila. Setkání bylo velmi 
milé a primář MUDr. Mohammed Ghaleb při této 
příležitosti předal paní ředitelce poděkování 
za krásné práce žáků jejich školy.
Věříme, že výzdoba našeho oddělení je sice prv-
ním projektem spolupráce mezi školou a námi, 
ale jistě ne projektem posledním.

Věra Sinčáková, vrchní sestra 
Oddělení následné péče 
Nemocnice Teplice, o. z.

Děti ZŠ Plynárenská malují pro Oddělení následné péče 
Nemocnice Teplice

Prostřednictvím pana primáře MUDr. Mohammeda Ghaleba navázalo Od-
dělení následné péče Nemocnice Teplice, o. z., spolupráci se ZŠ Plyná-
renská v Teplicích. Do výtvarného projektu, pod vedením Mgr. A. Štofčové 
a Mgr. L. Kristové, se zapojili také žáci několika tříd této ZŠ a vytvořili cel-
kem 56 prací, které jsou vystaveny v prostorách celého oddělení a velmi tím 
přispívají k zpříjemnění pobytu našich pacientů. 

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí Úseku personalistiky a vzdělávání KZ, a. s. 

Personální změny v KZ, a. s.
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Bc. Petra Abrahamová
se stala vrchní sestrou oddělení 
centrálních operačních sálů.

Ing. Květa Bereznaninová
se stala vrchní sestrou 
chirurgického oddělení.

Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice  
Teplice, o. z.

Prim. MUDr. M. Ghaleb při předání 
poděkování ředitelce Mgr. M. Prokůpkové

Setkání pedagogů ZŠ Plynárenská 
na ONP v Teplicích

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem vypisuje výběrová řízení na

i
Katedra fyzioterapie a ergoterapie – úvazek 1,0
2 AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY  
(odborné asistenty – OA) 
POŽADAVKY: 
vědecká hodnost, popř. předpoklad studia a získání vědecké hod-
nosti Ph.D., VŠ vzdělání příslušného oboru (Mgr.), schopnost samo-
statné tvůrčí práce. Absolvování odborných certifikovaných kursů 
v oboru fyzioterapie nebo ergoterapie výhodou.

Přihlášky s odborným životopisem, doklady 
o akademických a vě decko-pedagogických 
titulech, přehled vědecké a pedagogické činnosti 
včetně praxe, členství v odborných společnostech, 
seznam publikační a grantové činnosti a souhlas 
se zpracováním osobních údajů  
dle § 5 odst. 2 101/2000 Sb. 

zasílejte na adresu:
Univerzita J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem
Zaměstnanecký odbor
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
e-mail: lenka.karaskova@ujep.cz 

Případné dotazy konzultujte  
na tel. 475 284 230

NÁSTUPNÍ PLAT:  
mzdová třída A3, rozmezí 20 000–24 000 Kč

PODMÍNKY:  
pracovní smlouva na dobu určitou, zkušební doba 3 měsíce

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 
09/2015

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence  
– úvazek 1,0
AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA  
(odborného asistenta – OA)
POŽADAVKY: 
vědecká hodnost, popř. předpoklad studia a získání vědecké hod-
nosti Ph.D., VŠ vzdělání příslušného oboru (Mgr.), schopnost samo-
statné tvůrčí práce. Absolvování odborných certifikovaných kursů 
v oboru ošetřovatelství a praxe v oboru pediatrie ev. intenzivní me-
dicíny výhodou.

a)

b)

14 15



www.kzcr.eu16 17

Co je a co není závislost… Závislost na alkoholu Nemocnice Most
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
Kde končí konzumentský přístup k al-
koholu a kde začíná závislost? Hranice 
mezi neproblematickým konzumová-
ním alkoholických nápojů a vytvořením 
si závislosti je velmi křehká. Nezáleží 
na množství vypitého alkoholu, tak jak 
se mnohdy laická veřejnost domnívá, ani 
na frekvenci pití. Alkohol je látka, která 
může být součástí pitného režimu, nebo 
ho můžeme vnímat jako tekutinu, která 
umocňuje gurmánský prožitek. Anebo je 
to látka, která navozuje změnu psychiky 
– mění prožívání člověka. Vliv na psychi-
ku může být povzbudivý, ale i tlumivý. 
Pro zmíněné účinky bývá některými lidmi 
nadužíván.
Alkohol je řazen mezi látky označova-
né jako psychostimulační, tzn. ty, které 
zrychlují myšlení, zlepšují výbavnost 
paměti nebo zahánějí únavu a spánek. 
Požíván bývá také pro jeho schopnost 
zmírňovat nebo odbourávat pocity úz-
kosti, pro schopnost odstraňovat neklid 
a pro antidepresivní účinky. Na některé 
jedince účinkuje jako hypnotikum – tedy 
látka, která tlumí centrální nervový sys-
tém a navozuje spánek nebo dokonce 
vyvolává stavy deprese. 
Jedním z ukazatelů závislosti je neschop-
nost člověka vyloučit alkohol ze svého 
života, zejména pokud mu v souvislosti 
s ním vznikají problémy v rodině, v za-
městnání nebo v oblasti zdraví. 

Jak se projevuje opilost?
Hladina alkoholu v krvi 1–1,5 ‰ – člo-
věk se cítí spokojený, je sdílný, má veselý 
výraz, živou mimiku, je výřečný, má pocit 
sebejistoty.
Hladina alkoholu v krvi 1,5–3 ‰ – člo-
věk je nekritický, hlučný, impulzivní, 
nenaslouchá ostatním. Dostavuje se 
zčervenání obličeje, stoupá krevní tlak 
a pulz, má neuspořádané pohyby, chů-
ze je vrávoravá, motá se, neudrží stabi-
litu. Po předešlé euforii nastupuje útlum 
a lhostejnost.
Hladina alkoholu v krvi 3 ‰ a více – člo-
věk se cítí unavený, ospalý. Může dojít 
ke zvracení, obličej bledne. Při vysokých 
dávkách se dostavuje bezvědomí, in-
kontinence, tep je slabý, má zpomalené 

Varovné stadium: Dostavuje se častá 
podnapilost a opilost. Opilost se opa-
kuje. Pije častěji, přechází od méně kon-
centrovaných alkoholických nápojů k li-
hovinám. Pije často tajně ze strachu, aby 
nebyl rozpoznán jeho abúzus, zajišťuje si 
zásoby alkoholických nápojů, pije dychti-
vě svou první dávku.
Rozhodné stadium: Roste tolerance 
na alkohol, jsou zde typická okénka (tím 
se odlišuje od předchozího stadia). Pře-
stává ovládat alkohol, alkohol již ovládá 
jeho. Znovu a znovu slibuje sobě a svým 
blízkým (nejčastěji další den po tom co 
byl opilý), že již pít nebude a toto per-
manentně porušuje. Pokud však po delší 
dobu abstinuje, získá dojem, že ovládá 
pití. Pokud začne v této chvíli pít, jeho 
hranice se ztratí a už nepřestane. Při 
vysazení alkoholu se často objevují ab-
stinenční příznaky. Jedinec v rozhodném 
stadiu potřebuje profesionální péči.
Konečné stadium: Dochází k výraznému 
snížení tolerance na alkohol. Opíjí se 
i při nevhodné příležitosti. Pije i něko-
lik dní – tzv. tahy. Pije již od rána (ranní 
doušky). Vyhledává příležitosti k opití. 
Dochází k výraznému oslabení tělesné-
ho i duševního zdraví, dochází k celkové 
degradaci osobnosti. Dochází k debaklu, 
kdy bez alkoholu to nejde a s alkoholem 
také ne. 

U všech stadií platí, že pacient má ten-
dence zlehčovat své potíže, nebo své 
jednání ospravedlňuje, racionalizuje, 
hledá důvody, proč zase začal pít.

Rozlišujeme 5 typů závislostí 
na alkoholu (Jellinkova typologie):
Typ alfa: Abúzus pro ulehčení vnitřních 
konfliktů. Alkohol používají jako psychic-
kou podporu místo léků (k odstranění de-
presí, strachu, úzkosti apod.). Většinou 
nedochází k progresi a rozvoji závislosti.
Typ beta: Příležitostný abúzus. Jsou 
ovlivněni společností (pijí při různých 
příležitostech, oslavách apod.).
Typ gama: Sem patří především konzu-
menti piva a destilátů. Míra tolerance se 
neustále posouvá. Představuje již závis-
lost na alkoholu s charakteristickým zna-
kem nespolehlivé kontroly. 
Typ delta: Chronická konzumace alko-
holu. Potřebují stálou hladinu alkoholu 
v krvi.
Typ epsilon: Jedná se o pití v epizodách, 
tzv. kvartální pití. Člověk je schopen re-
lativně dlouho abstinovat nebo pít alko-
hol jen přiměřeně. Potom však nastává 
fáze nadužívání trvající několik dnů až 
týdnů. Člověk není schopný chodit do za-
městnání, zadlužuje se, nedbá o rodinu. 
Střídá se období nadměrné konzumace 
a abstinence. 

Závislost na alkoholu je nemoc, která 
poškozuje zdravotní stav postiženého 
a výrazně zasahuje do jeho osobních, 
pracovních a sociálních vztahů. Závislost 
může být fyzická i psychická. 
Stejně jako jiné závislosti i závislost 
na alkoholu je možné léčit. Stejně však, 
jako u ostatních návykových látek, je 
tato léčba náročná a dlouhodobá. V ČR 
jsou specializovaná zdravotnická zaří-
zení, která léčbu závislosti na alkoholu 
umožňují. Léčba může být ambulantní 
nebo ústavní. Prvním krokem závislého 
je připustit, že mu jeho konzumace alko-
holu v životě dělá problémy. Následuje 
další krok – rozhodnutí se léčit. Úspěš-
ná léčba závislosti na alkoholu musí 
být komplexní. Abstinence je základní 
podmínkou léčby. Klíčovou roli má psy-
choterapie. Hlavním cílem psychoterapie 
je získání náhledu, který je zpočátku jen 
slovní a později i skutečný. Velmi důleži-
tá je motivace závislého k léčbě. Pacient 
si musí upevnit rozhodnutí o abstinenci 
a o změně životního stylu. 
„Nepokoušej se utopit smutek v alkoho-
lu, umí plavat.“ (japonské přísloví)

Marcela Šárová, hlavní sestra  
Nemocnice Most, o. z.

dýchání, zornice jsou rozšířené a nere-
agují na osvit. Může dojít až k zástavě 
dechu.
Úzus je požívání alkoholu při společen-
ských událostech, jako doplňující část 
jídla v malých dávkách. Abúzus je nad-
měrné požívání alkoholu, které vede 
k opilosti a má společenské a zdravotní 
následky. Návykový abúzus je závislost 
na alkoholu. Chronický alkoholismus je 
dlouhodobé, soustavné požívání alko-
holu se závažnými následky na tělesném 
a duševním zdraví.
Vztah člověka k alkoholu můžeme rozdě-
lit do čtyř skupin podle toho, co od alko-
holu žádá a proč alkohol pije.

1. Abstinent – odmítá z jakéhokoliv 
důvodu alkohol, žízeň řeší zásadně 
nealkoholickými nápoji. Občas není 
společností správně pochopen a je 
jakýmsi outsiderem („když pijí všich-
ni, proč ty ne?“).

2. Konzument – většina lidí pijících „pří-
ležitostně“. Pijí pro tekutinu a chuť, 
např. při společenském posezení 
nebo oslavě narozenin. Konzumují 
alkohol ve vhodnou dobu a ve vhod-
ném množství.

3. Piják – pije pro účinky alkoholu, 
tj. především pro pocit euforie, lepší 
náladu, pocit uvolnění od starostí.

4. Alkoholik – pije vše, co mu přijde 
pod ruku, od piva přes víno až po tvr-
dý alkohol. Pije denně, alkohol je pro 
něj droga. Jeho závislost na alkoho-
lu dosáhla takového stupně, že mu 
to působí zřetelné poruchy a újmu 
ve společenských vztazích, ve spole-
čenských činnostech a na tělesném 
a duševním zdraví.

Vývoj alkoholismu lze rozdělit do 4 zá-
kladních stadií: počátečního, varovného, 
rozhodného a konečného.

Počáteční stadium: Piják poznal účinek 
alkoholu jako drogy. Projevuje se tím, že 
jeho konzumace alkoholu má společen-
ský motiv. Alkohol mu přináší úlevu, eu-
forii, a především možnost navázat nové 
společenské kontakty. Zpočátku požívá 
alkohol zejména pro jeho chuť a na do-
plnění tekutin, později pije stále více, 
častěji a pravidelněji. V tomto stadiu 
pije většinou v menších dávkách, tudíž 
většinou nebývá opilý. V tomto období 
se začíná zvyšovat tolerance k množství 
alkoholu a vytváří se psychická závislost.

Agresivní, podrážděné chování.
Hádky. Násilí. Deprese. Nervozita.

Závislost na alkoholu. Ztráta paměti.
Předčasné stárnutí. Nos pijáka.

Zhoubný nádor prsu.

Zánět slinivky břišní.

Častá nachlazení. Snížená odolnost 
vůči infekci. Zvýšené riziko zápalu plic.

Třes rukou. Brnění  
prstů rukou. Necitlivost.  
Nervové bolesti.

Zhoršená koordinace 
vedoucí k pádům.

Necitlivost a brnění prstů 
nohou, nervové bolesti.

Vředy, průjem, podvýživa.
Poškození jater. Cirhóza.

Zhoubný nádor hltanu a dutiny ústní.
Slabost srdečního svalu. Srdeční 
selhání. Chudokrevnost. Porucha 

krevní srážlivosti.

Nedostatek vitaminů. Krvácení. 
Závažný zánět žaludku. Zvracení.

U MUŽŮ: 
Porucha sexuální výkonnosti.

U ŽEN:
Riziko narození dítěte s vadou, 
opožděným vývinem či nízkou 

porodní hmotností.

JAK OVLIVŇUJE ALKOHOL NAŠE ZDRAVÍ
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placená inzerce Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

www.lazneteplice.cz

Dobrá zpráva
Lázně od pojišťovny opět na 4 týdny,

pobyt můžete za čas i opakovat

Od ledna 2015 platí nová vyhláška, 
která zlepšila podmínky lázeňské 
péče hrazené zdravotní pojišťovnou.
Nejvýraznější změnou je prodloužení komplexního 
lázeňského pobytu (KLP) u vybraných indikací z 21 
na 28 dnů. Možné je nyní opět také opakování pobytu. 

V Lázních Teplice v Čechách se prodloužení KLP týká většiny 
onemocnění nervových (VI / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10) a několika 
onemocnění pohybového ústrojí (VII / 1, 2, 3, 4, 10, 11).

Jestliže bydlíte v docházkové nebo dojezdové vzdálenosti, využijte možnosti ambulantní péče na základě FT poukazů, 
a to u dospělých (více na tel.: 417 977 160) i dětí (více na tel.: 417 977 703). 

Neváhejte a řešte vypsání 
návrhu na lázeňskou péči 
co nejdříve. 
Jak postupovat? 
Poradíme na 
tel.: 417 977 444
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Krajská zdravotní, a. s., sdružující 5 nemocnic Ústeckého kraje:  
Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, 
Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY
POŽADUJEME:
• vzdělání – SZŠ, VZŠ nebo VŠ 
• odbornou způsobilost k výkonu 

povolání všeobecné sestry
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• spolehlivost, flexibilnost
• schopnost samostatné a týmové 

práce
• znalost práce na PC (Word, Excel)
• ochotu k dalšímu vzdělávání

NABÍZÍME:
• pracovní poměr s odpovídajícím 

finančním ohodnocením
• možnost okamžitého nástupu 
• zázemí úspěšné a stabilní 

společnosti
• moderní a příjemné pracovní 

prostředí 
• 5 týdnů dovolené
• závodní stravování 
• možnost dalšího vzdělávání 

financovaného zaměstnavatelem
• podporu dalšího profesního rozvoje
• dobrou dopravní dostupnostInformace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

	 			Krajská	zdravotní,	a.s.
sdružující	5	nemocnic	Ústeckého	kraje
Nemocnice	Děčín,	Masarykova	nemocnice	v	Ústí	nad	Labem,	Nemocnice	Teplice,	Nemocnice	Most,	Nemocnice	Chomutov

PŘIJME  LÉKAŘE
Požadujeme:
◊	 vzdělání	dle	zákona	č.	95/2004	Sb.
◊	 zájem	o	vzdělávání	v	oboru
◊	 bezúhonnost	a	zdravotní	způsobilost
◊	 spolehlivost,	dobré	komunikační	schopnosti
◊	 schopnost	samostatné	a	týmové	práce
◊	 znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)
◊	 výhodou	specializovaná	způsobilost	nebo	zařazení	v	oboru

Nabízíme:
◊	 pracovní	poměr	s	odpovídajícím	finančním	ohodnocením
◊	 možnost	okamžitého	nástupu
◊	 podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání,		
	 financované	zaměstnavatelem
◊	 podporu	dalšího	profesního	rozvoje
◊	 řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	specializovaná	centra
◊	 moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊	 5	týdnů	dovolené
◊	 závodní	stravování
◊	 dobrou	dopravní	dostupnost
◊	 pro	studenty	stipendijní	program		
	 Nadačního	fondu	Krajské	zdravotní,	a.s.		
	 (http://www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)

Informace	o	volných	místech:	www.kzcr.eu,	záložka	nabídka zaměstnání
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Nastartujte svou kariéru v našich nemocnicích!

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ



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: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Podporováni mohou být studenti 4. a vyššího ročníku  
vysokoškolského prezenčního studia v oborech

LÉKAŘ
FARMACEUT

a studenti 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech

VŠEOBECNÁ SESTRA
RADIOLOGICKÝ ASISTENT

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM  
PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

Stipendium ve výši 7 000 Kč/měsíčně
je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem na VŠ.

Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději  
do 9. 10. 2015 na adresu:

Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek personalistiky a vzdělávání,
401 13 Ústí nad Labem.

Obálku označte „Stipendium“.

Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději do 30. 11. 2015.

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: 
www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx

Stipendijní program Nadačního fondu 
Krajské zdravotní, a. s.


