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Vážení čtenáři Infolistů,
vy, kteří jste pravidelnými čtenáři našeho firemního měsíč-
níku, dostáváte v každém vydání informace o investičních 
akcích, modernizaci nemocničních pracovišť, obnově a po-
řizování nových zdravotnických přístrojů. Takových akcí se 
Krajské zdravotní, a. s., (KZ) podařila realizovat pod vedením 
nového představenstva od roku 2014 s významnou finanční 
investiční podporou Ústeckého kraje a důsledným využívá-

ním dotačních titulů v každé z pěti nemocnic velká řada. Vždyť jenom v letošním roce 
má společnost plán investovat 1,5 miliardy korun.
Rozvoj KZ však není spojen pouze s rekonstrukcí a modernizací stávajících pracovišť, 
ale i se vznikem pracovišť nových, která v portfoliu největšího poskytovatele zdravotní 
péče v Ústeckém kraji zaujala významné místo.
Otevřeli jsme nová oddělení, což považuji za velký úspěch. Jedná se například o oddě-
lení sportovní medicíny v Ústí nad Labem, oddělení následné intenzivní péče a dlou-
hodobé intenzivní ošetřovatelské péče – NIP a DIOP – v mostecké nemocnici a zdra-
votnické pracoviště DIOP jako součást Oddělení následné péče v Ryjicích. Nově letos 
vzniklo v ústecké nemocnici oddělení klinické imunologie a alergologie.
Vybudovali jsme pracoviště magnetické rezonance v chomutovské nemocnici, které se 
připravuje i pro děčínskou a mosteckou nemocnici. Nejnovější mamografické pracovi-
ště se dvěma mamografy máme v Nemocnici Chomutov. Připravujeme se na vybudo-
vání záchytné stanice v Teplicích. V mostecké nemocnici budujeme lůžkovou rehabili-
taci nezbytnou pro vznik iktového centra, které zde jako jediné v KZ chybí.
Oddělení nukleární medicíny v Ústí nad Labem a Chomutově, která jsou součástí Kom-
plexního onkologického centra KZ, jsou nejmoderněji vybavenými takto specializo-
vanými pracovišti v České republice. V teplické nemocnici dokončujeme pracoviště 
urgentního příjmu. Za nejzásadnější považuji vznik nového oddělení kardiochirurgie 
v ústecké nemocnici. Jeho úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu cen-
tra komplexní kardiovaskulární péče, které v Ústeckém kraji chybí, a jehož spádovou 
oblastí by byly i sousedící kraje Karlovarský a Liberecký.
Vedle toho vznikají na půdě KZ, jako odraz vysokého počtu odvedených výkonů 
a na základě jejich velmi kvalitních výsledků v péči o pacienty, úzce kooperující mul-
tioborové týmy vysoce specializovaných center. Zatím posledním příkladem je v Masa-
rykově nemocnici pneumoonkochirurgické centrum, jedno z osmi v České republice, 
které zastřešuje spolupráci odborníků z plicního oddělení, onkologického oddělení 
a oddělení hrudní chirurgie.
KZ ve svých pěti nemocnicích nabízí uplatnění v mnoha medicínských oborech. Spous-
ta z nich je atraktivních, kde nemáme – i při dlouhotrvající personální krizi v českém 
zdravotnictví – problém místa obsazovat. O to víc si vážím přístupu a nasazení nejen 
lékařů, ale všech zaměstnanců, například na interně či na jiných „běžných“ odděle-
ních. Bez nich bychom se nemohli posouvat dál takovým tempem, jakým se nám to 
dosud daří.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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zeny zaměstnanci KZ, a. s.,
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společnosti.
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Krajská zdravotní má nejmoderněji vybavená pracoviště 
nukleární medicíny Krajská zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má nejmoderněji vybavená pracoviště nukleární medicíny. V letních měsících byly dokončeny plá-
nované rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Oddělení nukleární medi-
cíny Nemocnice Chomutov, o. z., které probíhaly v etapách. Obě oddělení jsou součástí Komplexního onkologického centra KZ, 
do něhož bylo doposud investováno více než půl miliardy korun.

Nejvyšší náklady v přístrojovém vybavení, téměř 64,5 milionu korun, si 
vyžádalo pořízení pozitronové emisní tomogra� e PET/CT pro ústecké oddělení 
nukleární medicíny V Podhájí

Vyšetřovna nově zrekonstruované terapeutické části 
oddělení nukleární medicíny, MUDr. Aleš Chodacki 
a Bc. Eva Šimková

Nemocniční lékárna v areálu Centra komplexní onkologické péče V Podhájí v Ústí nad 
Labem

„Rekonstrukcí terapeutické části a pří-
jmu a skladování radiofarmak v Centru 
komplexní onkologické péče V Podhá-
jí završujeme více než tříletou obnovu 
všech pracovišť Komplexního onkolo-
gického centra Krajské zdravotní, které 
máme v Ústí nad Labem a v Chomutově. 
Krajská zdravotní s významnou finanční 
podporou Ústeckého kraje do nich inves-
tovala dohromady více než 165 milionů 
korun včetně DPH. Je úžasné, co všech-
no se podařilo vybudovat. Všem, kdo 
se na proměně těchto pracovišť podíle-
li, patří velké poděkování. Připomínám, 
že teď sice jedna etapa končí, ale další 
začíná – v příštím roce musíme obnovit 
jeden z lineárních urychlovačů. Jdeme 
dál,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ.

„Já v té další etapě vidím pro chomu-
tovské pracoviště novou modalitu pozi-
tronové emisní tomografie, tedy PET/CT. 
Ještě však k poslední dokončené části 
ústeckého oddělení nukleární medicí-
ny, kterou je terapeutická část a příjem 
a skladování radiofarmak: protože celá 
akce proběhla za plného provozu, děkuji 
panu primáři, vrchní sestře a personálu 
za jejich nasazení i za to, jak celou věc 

vzali za svou,“ uvedl Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel KZ.

„Rozsahem přístrojové techniky nuk-
leární medicína v Krajské zdravotní 
nemá v České republice obdoby, a to ani 
na klinikách, přičemž žádný z přístrojů 
není starší roku 2014. V provozu jsou 

zde dva nové hybridní SPECT/CT, dvě 
nové spectové kamery, dvě kamery pla-
nární a jedna na srdeční vyšetření. Sedm 
gamakamer nemají ani ty největší klini-
ky nukleární medicíny v České republice. 
Za takovou podporu chci vedení společ-
nosti velmi poděkovat,“ řekl MUDr. Aleš 
Chodacki, primář Oddělení nukleární 
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Chomutovská nemocnice se v rámci Krajské zdravotní rozvíjí
Nemocnice Chomutov

Krajská zdravotní, a. s., po nástupu nového představenstva v čele s Ing. Jiřím Nová-
kem v roce 2014 přistoupila k cílevědomé a systematické obnově areálů svých pěti 
nemocnic a k modernizaci přístrojové techniky. Výsledky snah současného vedení 
Krajské zdravotní, a. s., dostát vytyčeným úkolům tak v posledních letech oceňují 
nejen pacienti, ale i samotní zaměstnanci Nemocnice Chomutov, o. z. Výsledky jsou 
totiž vidět.

INVESTICE DO PRACOVIŠŤ 
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY 
V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.:
Do Oddělení nukleární medicíny 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., V Podhájí bylo inves-
továno více než 122 milionů Kč 
včetně DPH:

 » stavební práce – 
24 477 011 Kč včetně DPH

 » pořízení přístrojů – 
97 763 642 Kč včetně DPH

Celkem ve dvou etapách bylo in-
vestováno do nukleární medicí-
ny v Nemocnici Chomutov, o. z., 
bezmála 43 milionů korun včetně 
DPH:

 » stavební práce – 
18 090 000 Kč včetně DPH

 » pořízení přístrojů – 
24 847 240 Kč včetně DPH

Celkem bylo investováno do nuk-
leární medicíny v Krajské zdravot-
ní, a. s., 165 240 653 Kč včetně 
DPH.

Krajská zdravotní, a. s., s význam-
nou investiční finanční podporou 
Ústeckého kraje dosud investova-
la do komplexního onkologického 
centra (KOC), jehož součástí jsou 
na pracovištích v Ústí nad Labem 
a v Chomutově onkologická oddě-
lení a oddělení nukleární medicí-
ny, více než půl miliardy korun.

medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z.

Nukleární medicína je lékařský obor, 
který slouží k diagnostice a léčbě po-
mocí izotopů, patří mezi neinvazivní 
vyšetřovací metody. Na rozdíl od dia-
gnostické radiologie, která je založena 
na anatomii, nukleární medicína umož-
ňuje získávat informace nejen anatomic-
ké, ale hlavně o orgánových funkcích či 
metabolizmu.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčíNejnovější přístroj SPECT GE DISCOVERY na pracovišti nukleární medicíny v Chomutově

Pokoj v terapeutickém stacionáři

Čekárna pro pacienty na chomutovském pracovišti nukleární medicíny

Na snímku (uprostřed) ředitelka zdravotní péče chomutovské nemocnice MUDr. Irena 
Voříšková, koordinátor péče v radiodiagnostice v rámci Krajské zdravotní, a. s., 
MUDr. Milouš Derner a primářka chomutovského radiodiagnostického oddělení 
MUDr. Dagmar Kollertová

Uskutečnit všechny nemalé plány by 
bylo jen velmi obtížné bez dlouhodobé 
masivní finanční investiční podpory Ús-
teckého kraje, jediného akcionáře spo-
lečnosti Krajská zdravotní, a. s., důsled-
ným využíváním dotačních titulů.

Proto se podařilo v chomutovské nemoc-
nici uskutečnit velké množství veřejných 
zakázek, jejichž realizace umožňuje dal-
ší rozvoj oddělení, zdravotnických praco-
višť a provozů.

Modernizací prošlo v roce 2015 Onko-
logické oddělení Nemocnice Chomu-
tov, o. z., když celkové investice zde pře-
sáhly 172 milionů korun. Pořízeny pro 
něj byly dva lineární urychlovače, anal-
getický rentgenový přístroj a rentgenový 
simulátor, vše za 171 milionů Kč, rekon-
strukční a stavební práce stály 962 ti-
síc Kč a téměř 300 tisíc Kč činily další 
náklady, především na vybavení novým 
inventářem. Navíc se nyní buduje onko-
logický stacionář, který bude pacientům 
k dispozici již letos na podzim. Cena 
díla dle veřejné zakázky bude bezmála 
9,4 milionu Kč.

V letech 2016 a 2018, ve dvou etapách, 
byla dokončena modernizace důležitého 
oddělení nukleární medicíny, kdy zde 

byla v I. etapě vybudována také laboratoř 
na přípravu radiofarmak. Pořízen byl pří-
stroj Hybridní systém SPECT/CT za téměř 
14 milionů Kč. Investice do nukleární 
medicíny chomutovské nemocnice pře-
sáhly v I. etapě 25 milionů korun. 
V rámci II. etapy modernizace oddělení, 
která bezprostředně na I. etapu nava-
zovala, došlo k vytvoření zázemí pro 
další diagnostické přístroje, mezi nimi 
SPECT GE DISCOVERY pořízený za 11 mi-
lionů Kč, investice pro stavební část do-
sáhla částky 6,8 milionu Kč. Bezmála 
18 milionů korun tedy stála II. etapa.

Celkem v obou etapách bylo investová-
no do nukleární medicíny v Nemocnici 
Chomutov, o. z., bezmála 43 milionů Kč 
– 18 milionů Kč na stavební práce a té-
měř 25 milionů na přístrojovou techniku.

Výsledkem je nejmodernější pracoviště 
nukleární medicíny v České republice.

Obnovou a rozšířením prošlo další dů-
ležité zdravotnické pracoviště v chomu-
tovské nemocnici – mamodiagnostické 
centrum při zdejším radiodiagnostickém 
oddělení. Stavební úpravy centra a ná-
kup druhého mamografu v roce 2017 
vyšly Krajskou zdravotní, a. s., na 12 mi-
lionů Kč. Na pořízení mamografu 

v hodnotě 3,69 milionu Kč získala dotaci 
ze státního rozpočtu – od Ministerstva 
zdravotnictví České republiky – ve výši 
2,95 milionu Kč.

V únoru tohoto roku bylo v chomutovské 
nemocnici představeno 10 nových sanit-
ních vozidel pro zdravotnickou dopravní 
službu Krajské zdravotní.

Aktuálně Krajská zdravotní, a. s., dokon-
čila v chomutovské nemocnici nové pra-
coviště magnetické rezonance. Stavební 
práce na prostorách pro umístění tohoto 
vysoce specializovaného přístroje vyšly 
na 10,5 milionu Kč.

Samotná magnetická rezonance 1,5 T 
se zaměřením také na onkologii a ma-
mocentrum byla pořízena za bezmála 
33 milionů korun. Magnetická rezonan-
ce v Chomutově je po Ústí nad Labem 
a Teplicích v pořadí třetím pracovištěm 
s tímto zaměřením v rámci Krajské zdra-
votní, a. s., a čtvrtým v Ústeckém kraji.

Krajská zdravotní, a. s., také připravi-
la do užívání nový stravovací provoz 
v budově C chomutovské nemocnice, 
který zajistí více než 200 obědů denně 
pro zaměstnance a téměř 300 obědů 
pro pacienty, v obdobném množství 
i snídaně a večeře. Celková investice 
činí 52,6 milionu Kč, z čehož cena sta-
vební části dle veřejné zakázky je 
35,7 milionu Kč, technologické vyba-
vení provozu dle veřejné zakázky vyšlo 
na 16,9 milionu Kč.

Kromě zmíněných investic se v nemocni-
ci každoročně realizují v souladu s filo-
zofií současného vedení Krajské zdravot-
ní, a. s., i další v řádech milionů korun, 
které přispívají ke zlepšení prostředí pro 
pacienty a zaměstnance.

Rozhodně tedy musíme odmítnout tvr-
zení, že Krajská zdravotní, a. s., na svou 
nemocnici v Chomutově nemyslí.

Nyní právě zde Krajská zdravotní, a. s., 
připravuje realizaci dosud největší in-
vestice v chomutovském nemocničním 
areálu, kterou bude s předpokládanými 
náklady v celkové výši 300 milionů ko-
run vybudování nového pavilonu pro 
urgentní příjem, centrální operační sály 
a jednotky intenzivní péče.

Mgr. Ivo Chrástecký
tiskový mluvčí
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kardiologické kliniky profesor MUDr. Pa-
vel Červinka.

Již předtím docházelo ke školením per-
sonálu Masarykovy nemocnice na re-
nomovaných pracovištích v Nemocnici 
na Homolce, Fakultní nemocnici Králov-
ské Vinohrady a Institutu klinické a ex-
perimentální medicíny.

Má Masarykova nemocnice potřebné 
vybavení? Bylo zapotřebí nějakých 
investic?
Vznik nového oddělení samozřejmě vy-
žaduje spolupráci dalších oddělení, jako 
jsou všeobecná a cévní chirurgie, hrudní 
chirurgie, Klinika anesteziologie, peri-
operační a intenzivní medicíny Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., (KAPIM) a centrální 
operační sály.

Díky pomoci kraje byla zakoupena nej-
modernější potřebná zdravotnická tech-
nika, například mimotělní oběh, na kte-
rém se provádí drtivá většina operací 
srdce.

Kardiochirurgické oddělení má 15 lůžek 
včetně čtyř pooperačních monitorova-
cích lůžek, k intenzivní pooperační péči 
jsou využívána vyčleněná lůžka na cen-
trálních jednotkách intenzivní péče KA-
PIM a na koronární jednotce kardiologic-
ké kliniky.

Obyvatelé Ústeckého kraje si zaslouží špičkové komplexní 
kardiovaskulární centrum
Od začátku letošního roku funguje v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocni-
ci v Ústí nad Labem, o. z., vedle kardiologické kliniky i kardiochirurgické oddělení. 
Jeho úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu centra komplexní kardi-
ovaskulární péče (CKKP). Proč je centrum pro ústeckou nemocnici důležité jsme se 
zeptali ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice MUDr. Josefa Liehneho.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kolektiv Kardiochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: zleva vrchní sestra Mgr. Regína Gavlasová, perfuzionista 
Marek Šnejdar, sestra intenzivní péče Markéta Bergerová, anesteziologická sestra Pavel Schmid, instrumentářka Henrieta Morgošová, 
primář MUDr. Miroslav Kolesár, chirurg MUDr. Nikola Petrová, kardioanesteziolog MUDr. Jakub Hrabák, chirurg MUDr. Marie Lopourová, 
kardiochirurg MUDr. Dalibor Ticháček, MBA

30. 9. 2018
SVĚTOVÝ DEN SRDCE LETOS BUDE 30. ZÁŘÍ
Světový den srdce, který se zaměřuje na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, si každoročně připomínáme 
poslední zářijovou neděli. Letošní ročník tak připadá na neděli 30. září.

Světový den srdce byl poprvé vyhlášen v roce 2000. Připomíná se ve více než 100 zemích. Cílem kampaně je pro-
pagovat zdravý životní styl, jako je například zdravá strava nebo přiměřená fyzická aktivita, jako způsob ochrany 
srdce před srdečně-cévními chorobami, které jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě.

Masarykova nemocnice

V příštím čísle Infolistů probereme téma kardiochirurgie s vrchní sestrou Mgr. Regínou Gavlasovou.

Vizualizace nového pavilonu centrálních operačních sálů 
ze studie

Proč je nutné zřídit kardiochirurgické 
centrum v Masarykově nemocnici?
Kardiochirurgii považuji za elitní chi-
rurgický obor, který se zabývá operační 
léčbou srdce a velkých cév. Nejčastěji se 

jedná o operace věnčitých (koronárních) 
tepen, srdečních chlopní, aorty, operace 
pro poruchy rytmu a náhrady srdce včet-
ně transplantací srdce.

Potřeba zřídit kardiochirurgické oddělení 
v Masarykově nemocnici souvisí s rozvo-
jem invazivní kardiologie. Odborná kar-
diologická společnost, a tím i zdravotní 
pojišťovny podmiňují úhradu některých 
výkonů statutem komplexního kardio-
vaskulárního centra, které může být je-
dině v nemocnici, kde je kardiochirurgie. 
Naše kardiologická klinika patří mezi 
přední česká pracoviště a každé ome-
zení spektra výkonů zde prováděných je 
cestou zpět.

Převážet pacienty do specializovaných 
center v Praze už nestačí?
Zatímco v Ústeckém, ale i Karlovarském 
a Libereckém kraji komplexní centrum 
není, v Praze jich je pět. Ročně předá-
váme přes 400 pacientů pražským cen-
trům, rizikové z pohledu zdraví pacienta 
jsou akutní převozy k operacím. Pro 
pacienty jsou zátěží i následné kontroly 
na pražských pracovištích.

Proto je nezbytné, aby v našem kraji 
centrum komplexní kardiovaskulár-
ní péče bylo. Tento ambiciózní projekt 
získal podporu vedení Krajské zdravot-
ní, a. s., představenstva a kraje. Když 
byl záměr prezentován ministru zdravot-
nictví JUDr. Ludvíkovi, před auditoriem 
posluchačů řekl, že je potřeba oddělení 
vybudovat a poté zažádat o smlouvu se 
zdravotními pojišťovnami a statut cen-
tra. Myšlenku podpořil při svých dvou 
návštěvách Masarykovy nemocnice pre-
miér Andrej Babiš a požádal ministra 
zdravotnictví, aby se situací zabýval.

Má ústecká Masarykova nemocnice 
dostatek kvali� kovaného personálu pro 
kardiochirurgii?
Na základě strategického rozhodnu-
tí o vybudování kardiochirurgie v Ma-
sarykově nemocnici se nám podařilo 
získat špičkového operatéra primáře 
MUDr. Miroslava Kolesára, s nímž přišel 
do naší nemocnice základní tým – vrch-
ní sestra Mgr. Regína Gavlasová, perfu-
zionista Marek Šnejdar, instrumentářka 
specialistka Bc. Henrietta Mogrošová 
a kardioanesteziolog MUDr. Štěpán 
Rupert.

K 1. lednu 2018 bylo oddělení ustave-
no, byl doplněn další lékařský a ošet-
řovatelský personál, stalo se součástí 
kardiocentra, v jehož čele je přednosta 

Kolik operací plánujete 
provádět? A je to možné 
v současných prostorách?
Od 22. května 2018, kdy 
byla provedena v ústecké 
Masarykově nemocnici prv-
ní kardiochirurgická opera-
ce, měla kardiochirurgie 
k dispozici jeden operační 
program týdně, od září již 
dva a postupně počítáme 
s dalším navyšováním.

Paralelně probíhají přípravy výstavby no-
vého pavilonu, kam se přemístí po jeho 
vybudování celé kardiocentrum. Sou-
částí pavilonu budou lůžka standardní, 
intenzivní a operační sály včetně hybrid-
ních. Pro Masarykovu nemocnici bude 
vybudování tohoto pavilonu znamenat 
konečně vyrovnání se s deficitem lůžek, 
který byl způsoben restrikcí počtu lůžek 
z finančních důvodů v době výstavby are-
álu na Bukově financované z tehdejšího 
státního rozpočtu. Přesun kardiocentra 
do nových prostor bude znamenat pro 
ústeckou Masarykovu nemocnici navý-
šení tolik potřebných interních lůžek, 
vybudování metabolické jednotky a roz-
šíření radiologické kliniky.

Statistiky ukazují, že kardiovaskulární 
onemocnění ohrožují občany našeho 
kraje velmi výrazně. Proto si obyvatelé 
Ústeckého kraje zaslouží, aby ve své nej-
větší a nejvýznamnější nemocnici měli 

špičkové komplexní kardiovaskulární 
centrum.

Bez podpory vedení a zápalu 
zdravotníků by to ale zřejmě nešlo, že?
Chtěl bych poděkovat za spolupráci při 
realizaci tohoto projektu všem našim no-
vým spolupracovníkům z kardiochirurgie 
a zaměstnancům ústecké Masarykovy 
nemocnice, kteří si vybudování nového 
oboru vzali „za své“ a věnují mu i svůj 
volný čas.

Poděkování patří též politické reprezen-
taci Ústeckého kraje, generálnímu ře-
diteli Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petru 
Fialovi, a především předsedovi předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Ji-
římu Novákovi za neutuchající podporu 
a energii, bez které by kardiochirurgie 
v Ústí nad Labem nevznikla.

ptal se Martin Klimeš
redaktor Infolistů
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Kliniky Krajské zdravotní – Gynekologicko-porodnická klinika
Masarykova nemocnice

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., funguje v ústecké nemocnici pátým rokem. Jejím přednostou byl jme-
nován docent MUDr. Tomáš Binder, CSc., statutárním zástupcem je MUDr. Ivo Blšťák.

U jednodenní gynekologické operati-
vy došlo k největší restrikci operačních 
programů, a to se promítlo do celkového 
počtu výkonů. Bylo provedeno celkem 
1 437 malých operačních výkonů, což 
ve srovnání s rokem 2016 znamená re-
dukci o více jak 400 výkonů.

AMBULANTNÍ ČINNOST
Na všeobecných a všech specializova-
ných odborných ambulancích gyneko-
logické a porodnické části kliniky bylo 
provedeno u 10 475 pacientů celkem 
15 582 ambulantních vyšetření a ošetře-
ní. Ultrazvukových vyšetření bylo na kli-
nice provedeno celkem 14 026. Na spe-
cializovaném pracovišti fetomaternální 
medicíny bylo během roku 2017 prove-
deno 417 prvotrimestrálních screeningů 
geneticky vázaných vývojových vad 
plodu. Bylo provedeno 263 odběrů plo-
dové vody, 6 odběrů choriových klků 
a 2 kordocentézy.

CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE V OBLASTI 
GYNEKOLOGIE
Je zařazeno mezi akreditovaná pracovi-
ště, která zajišťují vysoce specializova-
nou péči o pacientky s gynekologickou 
malignitou v rámci celé ČR.

V roce 2017 bylo v centru diagnostiková-
no 136 případů gynekologických malig-
nit. Bylo provedeno 120 operačních zá-
kroků, z toho 66 radikálních operačních 
výkonů, z toho 27 roboticky. Ve všech 
ukazatelích ve srovnání s rokem 2016 
centrum zaznamenalo nárůst.

MUDr. Ivo Blšťák, vedoucí centra 
a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., jsou jako 
jediní lékaři v kraji nositeli subspecia-
lizace v oboru onkogynekologie, což je 
podmínka pro fungování onkogynekolo-
gického centra. MUDr. Zuzana Krousová 
a MUDr. Jan Chrpa pokračují v přípravě 
k získání této specializace.

CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ 
INTENZIVNÍ PÉČE V PERINATOLOGII
Patří mezi 12 akreditovaných republiko-
vých center vysoce specializované péče. 
Zajišťuje péči o pacientky s rizikovým 
a patologickým průběhem gravidity sys-
témem „transportu in utero“. Spádová 
oblast zahrnuje Ústecký kraj a velkou 

gynekologické onkocentrum zajišťujeme 
spolu s dalšími chirurgickými specialisty 
operační léčbu ženských maligních ná-
dorů s navazující onkologickou péčí.

Klinika je dále zaměřena na endosko-
pické výkony, urologické zákroky při in-
kontinenci a operace při sterilitě. Klinika 
disponuje moderně vybaveným operač-
ním sálem, kompletním vybavením pro 
operační a diagnostickou laparoskopii 
a hysteroskopii.

Porodnická část tvoří spolu s klinikou 
neonatologie jedno z 12 perinatologic-
kých center v České republice, kde se 
koncentrují pacientky s patologickým 
těhotenstvím nebo porodem z ústecké-
ho a části libereckého regionu. V nově 
otevřeném centru fetomaternální me-
dicíny provádíme rutinně prvotrimes-
trální a druhotrimestrální screeningová 
vyšetření a ve spolupráci s oddělením 
genetiky i invazivní prenatální vyšetření 
u pacientek s rizikem vývojové vady.

PŘEHLED POSKYTOVANÉ PÉČE 
V ROCE 2017
 » Počet lůžek:  93

 » Počet ošetřovacích dnů:  19 091

 » Počet hospitalizovaných:  4 942

 » Průměrná ošetř. doba:  3,9

 » Využití lůžek v %:  60,3

 » Počet zemřelých:  0

 » Počet uzavřených lůžek:  2 290

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA
V roce 2017 bylo provedeno na gyneko-
logické části kliniky celkem 1 009 vel-
kých operačních výkonů. Proti přede-
šlému roku došlo k mírnému nárůstu 
o 66 operačních výkonů. Z celkového 
počtu operací bylo 303 hysterektomií. 
Výrazně převažuje laparoskopický pří-
stup (79,9 %), urogynekologických ope-
rací bylo v roce 2017 provedeno 88.

část Libereckého kraje, kde není perina-
tologické centrum.

Vedoucím centra je MUDr. Pavel Gerych. 
Péči zajišťuje 5 lékařů s nejvyšší možnou 
specializací v oboru.

V roce 2017 bylo na porodnici MNUL 
odvedeno 1 705 porodů, z toho 39x se 
jednalo o porod dvojčat. Porod trojčat 
jsme v roce 2017 nezaznamenali. Bylo 
porozeno 1 744 dětí.

V roce 2017 bylo na klinice provedeno 
467 císařských řezů, tj. 27,4 % z celko-
vého počtu porodů. Proti roku 2016 to 
představuje snížení frekvence císař-
ského řezu o 3,5 %. Zavedením kritické 
celoroční analýzy indikací k císařskému 
řezu se podařilo zvrátit negativní trend 
neustálého zvyšování frekvence císař-
ského řezu. Extrakčních vaginálních 
operací (kleště, VEX) bylo provedeno 

39, což je 2,3 %. Frekvence extrakčních 
vaginálních operací ve srovnání s rokem 
2016 stagnovala a byla o 1 % nižší než 
celostátní průměr a o více jak 5 % nižší 
než v jiných vyspělých státech v Evropě. 
Je úkolem pro další roky se touto proble-
matikou více zabývat se zaměřením pře-
devším na mladé lékaře, aby si zvýšili 
erudici a praxi u těchto výkonů.

V centru se předčasně narodilo 284 dětí, 
což představuje 16,28 % všech naroze-
ných dětí. Čísla jsou prakticky identická 
ve srovnání s rokem 2016 a potvrzují 
fakt, že incidence prematurity v Ústec-
kém kraji je dvojnásobná ve srovnání 
s celostátním průměrem.

Celková perinatální úmrtnost opro-
ti roku 2016 stoupla z 6,09 promile 
na 10,3 promile, po odečtení vývojo-
vých vad rovněž vzrostla z 4,26 promi-
le na 8,6 promile. Letitým problémem, 
který se nedaří řešit, zůstává vysoká 
mrtvorozenost, která se podílí 7,5 pro-
mile na celkové perinatální úmrtnosti. 
Toto číslo je opět 2x vyšší než celostátní 
průměr. Důvodem je především sklad-
ba a sociální postavení obyvatel kraje. 
Ústavní perinatální úmrtnost (po ode-
čtení mrtvorozenosti) činila v roce 
2017 2,8 promile, což svědčí o vysoké 
úrovni poskytované porodnické a neo-
natologické péče.

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ, PUBLIKAČNÍ 
A PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Klinika je zapojena do řešení dvou celo-
státních vědeckých grantových projektů 
a jednoho grantu Krajské zdravotní. Lé-
kaři kliniky se pravidelně aktivně účastní 
regionálních, celostátních i mezinárod-
ních vědeckých konferencí. Pravidelně 
publikují své vědecké práce v domácích 
i zahraničních odborných časopisech. 
Klinika má své zastoupení ve výborech 
4 odborných společností a redakčních 
radách 2 odborných časopisů.

Krom výuky studentů medicíny z plzeň-
ské fakulty absolvují na klinice v rámci 
předatestační přípravy odborné stáže lé-
kaři z gynekologických pracovišť z celé-
ho ústeckého regionu. Přednosta kliniky 
je členem zkušebních komisí pro atesta-
ci v oborech gynekologie a porodnictví 
a fetomaternální medicína.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Pooperační pokoj gynekologicko-porodnické kliniky

Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Vedoucí onkogynekologického centra 
MUDr. Ivo Blšťák

Vedoucí perinatologického centra 
MUDr. Pavel Gerych

Cílem kliniky je prohloubení spolupráce 
se spoluzakladatelem kliniky – Univerzi-
tou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pře-
devším s Fakultou zdravotnických studií 
a s Lékařskou fakultou UK v Plzni, a to jak 
při realizaci pregraduální výuky studen-
tů, tak při zapojení vybraných pracov-
níků kliniky do doktorandského studia. 
Jedním z prvních úkolů bude rozšíření 
poskytovaných služeb tak, aby pacient-
ky Ústeckého kraje nemusely dojíždět 
na specializovaná vyšetření jinam.

Klinika poskytuje zdravotnicko-preven-
tivní péči v celém spektru gynekologické 
péče, vyjma mamologie, a vysoce spe-
cializovanou péči prostřednictvím onko-
gynekologického centra a perinatologic-
kého centra.

Klinika je rozčleněna na část gyneko-
logickou a porodnickou. Zároveň je 
akreditovaným pracovištěm klinické 
psychologie.

Na gynekologické části kliniky zajišťu-
jeme pro pacientky ústeckého okresu 
základní gynekologickou konzervativní 
i operační péči, oddělení funguje jako 
spádové zařízení pro komplikované pří-
pady z celého ústeckého regionu. Jako 
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Na novorozeneckou stanici Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Most, o. z., zavítaly v pondělí 13. srpna 2018 finalistky letošního roč-
níku Miss Czech Republic v čele s ředitelkou soutěže krásy Mgr. Taťánou Makarenko. 
Krásky si prohlédly zdravotnické pracoviště, na které v letošním roce poputuje výtě-
žek z finálového večera, jenž proběhne 10. listopadu v Hotelu Bobycentrum v Brně 
a televize FTV Prima ho odvysílá v přímém přenosu.

Předseda představenstva Krajské zdravotní ocenil práci 
denního rehabilitačního stacionáře teplické nemocnice

Nemocnice Teplice

Novorozeneckou stanici v mostecké nemocnici navštívily 
� nalistky soutěže Miss Czech Republic Nemocnice Most

S provozem denního rehabilitačního stacionáře se ve čtvrtek 23. srpna 2018 seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s., 
(KZ) Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti. Přítomni byli i MUDr. Tomáš Hrubý, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., a hlavní sestra Mgr. Kateřina Vágnerová. Hosty stacioná-
řem, který se nachází ve vile mimo areál nemocnice v lázeňské části Teplic, provedla vedoucí tohoto oddělení Drahuše Feďjuková.

Předseda představen-
stva KZ Ing. Jiří Novák 
ocenil práci teplické-
ho stacionáře, jehož 
pracovnice se věnují 
především zdravotně 
postiženým dětem. 
„Vaše práce je velice 
důležitá a záslužná. 
Máte můj obdiv a po-
děkování zvlášť proto, 
že rehabilitační činnost a s ní spojené další aktivity dokážete vést 
na velmi vysoké úrovni. Personál i pacienti si zaslouží, abychom 
zdejší prostředí ještě více zpříjemnili,“ přislíbil po prohlídce staci-
onáře Ing. Jiří Novák.

„Je příjemné vědět, že stacionář si za uplynulá léta vybudoval díky 
zdejším pracovníkům vysoké renomé. Nelze se proto divit, že i ro-
diče dětí jejich práci chválí a že je o služby tohoto zdravotnického 
pracoviště zájem. Za to vše se sluší poděkovat,“ řekl Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Jsem velmi rád, že takové oddělení teplická nemocnice má a že 
může rehabilitaci pro děti nabídnout. Práce tohoto týmu si velice 
cením,“ zdůraznil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

„Moc děkuji za projevené uznání. Jsme velmi rádi, že můžeme počí-
tat v Krajské zdravotní s dalším zlepšováním prostředí a podmínek 
pro rehabilitační práci s malými pacienty. Každá změna k lepšímu 
těší nás i děti, které k nám docházejí,“ řekla vedoucí stacionáře 
Drahuše Feďjuková.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

BLIŽŠÍ INFORMACE O DENNÍM 
REHABILITAČNÍM STACIONÁŘI
Denní rehabilitační stacionář se nachází mimo 
areál Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Tepli-
ce, o. z., ve vile v lázeňské části města na adrese 
Kmochova cesta 1, Teplice 415 01.

Pro potřeby komplexní, dlouhodobé péče o sku-
pinu defektních dětí byl zřízen v roce 1983 denní 
stacionář pro pohybové onemocnění dětí. Zdravot-
níci z tohoto pracoviště byli jedni z prvních, kteří 
se pustili do dlouhé cesty s úsilím pomáhat nejen 
takto postiženým dětem, ale i jejich rodinám. Sta-
cionář je určen pro skupinu 20 dětí ve stáří 1–6 let. 
Poskytuje se zde komplexní péče včetně léčebné 
rehabilitace dětem s poruchami hybnosti nejrůz-
nější etiologie. Jsou zde vytvořeny dvě jednotky. 
Děti jsou rozděleny podle věku a druhu postižení. 
Při příjmu se stanoví komplexní, dlouhodobý reha-
bilitační program se zřetelem ke stavu handicapu.

Prostory a věcné vybavení je uzpůsobeno pro děti 
předškolního věku, navíc jsou zajištěny prostory 
pro individuální a skupinovou léčebnou rehabilita-
ci a pro vodoléčbu.

Péče se provádí podle předem vypracovaného 
denního programu, v němž jsou respektovány in-
dividuální potřeby dětí vyplývající z dlouhodobého 
i krátkodobého plánu komplexní péče. V denním 
programu je nutno pamatovat mimo léčebné re-
habilitace na rozvoj psychických funkcí, na přimě-
řený odpočinek, spánek a pobyt dětí na čerstvém 
vzduchu. Děti přivážejí a odvážejí rodiče nebo jimi 
zmocněná osoba.

Dětem se podává snídaně, ovocná svačina dopole-
dní, oběd a svačina odpolední. Strava se připravuje 
podle předem stanoveného jídelníčku tak, aby byla 
přiměřená věku a hodnotná jak po stránce kaloric-
ké, tak i biologické. Podle potřeby mohou děti do-
stávat stravu obohacenou o bílkoviny nebo dietu.

Doba pobytu dítěte ve stacionáři se řídí zdravotním 
stavem dítěte a výsledky poskytované péče. Velký 
důraz se zde klade na individuální přístup k dítěti. 
Samozřejmostí je úzká spolupráce s dětským neu-
rologem, ortopedem, ergoterapeutem, logopedem 
a psychologem.

S provozem denního stacionáře předsedu představenstva Krajské 
zdravotní Ing. Jiřího Nováka (uprostřed) seznámila vedoucí oddělení 
Drahuše Feďjuková

Náměstek generálního ředitele Kraj-
ské zdravotní, a. s., MUDr. Jiří Mrázek, 
MHA, MBA, za podporu mosteckého 
perinatologického centra finalistkám 
a organizátorům soutěže krásy Miss 
Czech Republic poděkoval. „Mostecká 
nemocnice v posledních letech prochází 
několika dílčími, na sebe navazujícími 
etapami revitalizace. Do rekonstrukcí 
budov a drahé zdravotnické techniky in-
vestujeme především díky důslednému 
využívání dotačních titulů a za finanční 
investiční podpory Ústeckého kraje, na-
šeho jediného akcionáře. Rovněž díky 
podpoře našich donátorů se nám daří 
zlepšovat komfort hospitalizovaných 
pacientů, každá podpora má pro naši 
společnost opravdu viditelný význam,“ 
zdůraznil MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA.

MUDr. Marie Váchová, primářka dětské-
ho a dorostového oddělení, seznámila 
návštěvu s neonatologickou péčí v Čes-
ké republice a perinatologickým centrem 
mostecké nemocnice. „Mohu říci, že 
mezi nás přišlo mnoho krásných a chyt-
rých slečen, které většinou do dnešního 
dne žádnou zkušenost s neonatologií 
neměly. Na našem zdravotnickém pra-
covišti se seznámily jak s fyziologickými, 
tak s nedonošenými novorozenci. Jsme 
moc rádi za podporu pořadatelů Miss 
Czech Republic. Získané finance inves-
tujeme do zázemí pro matky nedono-
šených dětí, které u nás bývají se svými 
miminky dlouhou dobu hospitalizované. 
V některých případech odcházejí z ne-
mocnice i po několika měsících,“ uvedla 
MUDr. Marie Váchová.

Ředitelka soutěže krásy Miss Czech Re-
public Mgr. Taťána Makarenko doplnila, 
že výtěžek z finálového večera a veřejné 
sbírky Miss Czech Republic je každoroč-
ně věnován na podporu činnosti České 
neonatologické společnosti. „Pro tento 
rok získané finanční prostředky poputují 
na novorozeneckou stanici Krajské zdra-
votní v mostecké nemocnici. Organizáto-
ři Miss Czech Republic věří, že největší 
pomoc si zaslouží ti, kteří bez ní nemo-
hou žít. A proto padla volba na podporu 
činnosti oddělení pečujících o předčas-
ně narozené novorozence. Jsem velmi 
ráda, že již devět let pomáháme a spo-
lečnými silami jsme vybrali a předali sko-
ro jeden milion korun těm, kteří to potře-
bují. Naše Miss si dává za cíl pomáhat 
a naše vítězky mají mnoho charitativních 
projektů, které se každý rok střídají, aby-
chom pomohli na mnoha místech. Neo-
natologie ale každý rok zůstává a je to 
náš hlavní obor pomoci a výběru peněz. 
Věřím, že podpora miminek je to nej-
lepší, co do jejich startu života můžeme 
udělat,“ uvedla Mgr. Taťána Makarenko.

Krajská zdravotní, a. s., má dvě perina-
tologická centra, v mostecké nemocnici 
a v ústecké Masarykově nemocnici. Obě 
tato zdravotnická pracoviště spadají 
do sítě dvanácti perinatologických cen-
ter v České republice.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Dokončením rekonstrukce oddělení se v teplické nemocnici 
uvolní místo pro budování záchytné stanice

Nemocnice Teplice
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. S po-
stupem prací na rekonstrukci chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení 
se ve čtvrtek 23. srpna seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil 
MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Chirurgické oddělení je 
v současné době přechod-
ně přemístěno do pro stor 
určených pro vybudování 
záchytné protialkoholní 
a protitoxikomanické sta-
nice. Po rekonstrukci se 
oddělení přestěhuje zpět 
a prostory pro stanici tím 
uvolní.

„Jsem rád, že po dokončení 
rekonstrukce obou odděle-
ní ukončíme provizoria zde 
v teplické nemocnici. Ještě 
před tím sem byla do pro-
stor určených do budoucna 
pro záchytnou stanici kvůli 
rekonstrukci přestěhována část neurologického oddělení. Všem pracovníkům patří poděko-
vání, protože pracovat v nouzových podmínkách pro ně nebylo lehké. Cena díla v případě 
chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení přesahuje 5,5 milionu korun včetně 
DPH a také tato investiční akce jako každá, ke které Krajská zdravotní přistupuje, je důleži-
tá,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Zaměstnanci přestěhování kvůli rekonstrukci berou pozitivně, protože vědí, že se pak vrá-
tí do prostor, které jsou technologicky a stavebně na daleko vyšší úrovni, než byly před-
tím. Vědí, že pro pacienty a personál se komfort zvýší,“ navázal na slova Ing. Jiřího Nováka 
MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Protialkoholní záchytnou stanici vybuduje Krajská zdravotní, a. s., v přízemí pavilonu C tep-
lické nemocnice. Záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici projednalo a schválilo před-
stavenstvo společnosti 29. listopadu 2017 na základě výsledku jednání hejtmana Ústecké-
ho kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím 
Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

O REKONSTRUKCI 
CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ 
A GYNEKOLOGICKO-
PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ 
TEPLICKÉ NEMOCNICE:
Předmětem části zakázky na stanici 1 
chirurgického oddělení je provedení 
stavebních prací za účelem vybudová-
ní koupelny pro ležící pacienty, ambu-
lance, kanceláře dokumentační sestry 
a rekonstrukce hygienického zázemí 
oddělení. Došlo ke změně dispozice 
hygienického zázemí, výměně oken, vý-
měně povrchů a hygienických zařízení.

Předmětem části zakázky na stanici 
9 gynekologicko-porodnického odděle-
ní je provedení stavebních prací za úče-
lem vybudování dvou nadstandard-
ních pokojů se společnou koupelnou 
a rekonstrukce hygienického zázemí 
oddělení. Došlo ke změně dispozice 
hygienického zázemí, k výměně oken, 
povrchů a hygienických zařízení. Dále je 
nově osazena plastová stěna s dveřmi 
jako vstup na oddělení.

CELKOVÁ CENA DÍLA:
5 545 161,02 milionu Kč včetně DPH 
(SOHZ 2017)

INVESTICE BYLA PODPOŘENA 
ÚSTECKÝM KRAJEM

V mostecké nemocnici před poliklinikou je návštěvníkům 
k dispozici nové schodiště a výtah
Návštěvníci a pacienti mají v areálu Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnici Most, o. z., před budovou A, kde sídlí poliklini-
ka, od začátku září k dispozici nové schodiště a výtah, kte-
rým je zajištěn bezbariérový přístup. Nacházejí se na straně 
přiléhající k příjezdové komunikaci. Nahradily dosavadní 
nevyhovující lávku, která byla v havarijním stavu.

Realizace investiční akce s názvem Nové komunikační řeše-
ní vstupu na dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště 
mezi budovami „A“ a „B“ Nemocnice Most, o.z., probíhala 
bezmála tři měsíce a vyžádala si náklady ve výši 3,8 milio-
nu korun včetně DPH.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nemocnice Most
středa 26. září 2018 od 10.00 hodin
v atriu a Školicím centru robotické chirurgie 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní, a.s., 
Vás zve na

Program: 
10.00–11.00 h – zahájení, úvodní slova (atrium Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.)

– prezentace pro vedení, management a odborníky KZ, diskuze 
11.00–17.00 h – seznámení s robotem da Vinci X, který bude poprvé v ČR přístupný

veřejnosti, praktické ukázky ovládání systému 
(atrium Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.)

Krajská zdravotní, a.s., 

středa 26. září 2018 od 10.00 hodin
ROBOTICKÉ CHIRURGIE

Ing. Jiří Novák (vlevo) se seznámil s postupem prací 
na rekonstrukci chirurgického a gynekologicko-
porodnického oddělení

Krajská zdravotní, a. s.
Chemoterapeutický stacionář si pochvalují pacienti 
i ošetřující personál
Komplexní onkologické centrum (KOC) Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice 
Chomutov zajišťuje kompletní péči o onkologické pacienty v regionu. Jedná se o je-
diné pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji. Před rokem otevřela Krajská zdravotní 
na onkologickém oddělení v areálu V Podhájí nový stacionář. Jak se osvědčil a jak 
je s provozem onkologie spokojená primářka oddělení MUDr. Martina Chodacká?

Jak jste spokojená s rekonstruovanými prostory onkologie V Podhájí?
Spokojená jsem nejenom já a personál našeho oddělení, ale zejména naši pacienti, 
kteří se po letech dočkali nového a příjemného prostředí na onkologickém oddělení 
V Podhájí.

Postupně od roku 2014 prošla rekon-
strukcí a modernizací ambulantní i lůž-
ková část oddělení, zcela nově byla vy-
stavěna stínicí kobka pro druhý lineární 
urychlovač a od srpna loňského roku je 
k dispozici tzv. chemoterapeutický staci-
onář s kompletním zázemím.

Aktuálně se realizují vnější úpravy 
v areálu včetně parkoviště.

Pořád je co zlepšovat a výhledově nás 
čeká obměna staršího lineárního urych-
lovače s kompletní rekonstrukcí stávající 
ozařovny.

Osvědčil se nový denní stacionář v Ústí 
nad Labem?
Zcela jistě ano, vybudováním chemote-
rapeutického stacionáře byla splněna 
podmínka pro statut KOC pro poskytová-
ní služeb klinické onkologie, a zejména 
došlo ke zkulturnění a zpříjemnění pro-
středí pro pacienty i ošetřující personál.

V jaké fázi je aktuálně rekonstrukce 
v Chomutově?
Aktuálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
stacionáře, předpokládaná doba ukon-
čení je listopad 2018.

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů
Primářka onkologického oddělení MUDr. Martina Chodacká



14 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

15www.kzcr.eu

 9/18

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

PŘIHLÁŠKY, INFORMACE:
www.kzcr.eu/konference/internadecin2018

6. Děčínský den komplexní interní péče
čtvrtek 18. října 2018, 14.00–19.30 h, zámek Děčín

Odborní garanti akce:
MUDr. Daniela Kallműnzerová
a MUDr. Antonín Novák,
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Nemocnice Děčín, o.z.

Interní oddělení 
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

ve spolupráci s OS ČLK 
Vás zve na odbornou konferenci

Registrační poplatek:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH 

Úhrada poplatku: při registraci – v hotovosti nebo 
kartou.

Statutární město Děčín

Záštitu nad akcí převzali generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala 
a primátorka města Děčín Mgr. Marie Blažková.
. 

Konference je zařazena do kreditního systému
dle platné legislativy pro lékaře, nelékaři obdrží 
potvrzení o účasti konference. 
Součástí konference je občerstvení.

Kontaktní osoby: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
Lenka Halamová, e-mail: lenka.halamova@kzcr.eu

Crohnova choroba
Nemocnice Děčín

Crohnova choroba patří mezi tzv. idiopatické střevní záněty (ISZ). To znamená, že jejich pří-
činy jsou nejasné. Jde o chronický nespecifický zánět kterékoli části zažívacího traktu (GIT) 
a postihuje stěnu trávicí trubice ve všech jejích vrstvách. Ve sliznici v postiženém místě střev-
ní stěny se tvoří vředy. Nejčastěji v terminální části ilea. Objevuje se hlavně u mladých lidí 
ve věku 20–30 let. Jedná se o nevyléčitelné onemocnění s recidivami a relapsy.

Příčiny: dědičné vlivy, autoimunitní mecha-
nismus zánětu (vyvolávající příčina není zná-
ma), vliv zevního prostředí (změna životního 
stylu, stres, špatné stravování, kouření).

KLINICKÉ PŘÍZNAKY
Ileocekální lokalizace: typická, nejčastější. 
Bolesti břicha, průjmy (většinou bez krve), 
teploty a hubnutí. Bolesti mívají dvojí charak-
ter. Trvale přítomná tlaková bolest v pravém 
podbřišku (napodobuje apendicitidu), nebo 
křečovité, kolikovité bolesti kolem pupku 
v závislosti na příjmu potravy provázené vý-
raznějšími střevními zvuky, nadýmáním, fla-
tulencí a říháním.

Postižení tenkého střeva (jejunum a orální 
ileum): neprospívání, hubnutí, dolní dyspep-
tický syndrom (škrouhání, nadýmání, říhání, 
bolesti břicha za 1–2 hodiny po jídle s vy-
stupňovanými střevními zvuky). Tyto potíže 
bývají vyvolány poruchou střevní pasáže při 
stenózách.

Postižení tlustého střeva: dominuje vysoká 
zánětlivá aktivita, průjmy, teploty, křečovi-
té bolesti břicha pod pupkem v těsné vaz-
bě na vyprazdňování, enteroragie (krvácení 
z dolní části GIT).

Anorektální lokalizace: je vzácná, prognos-
ticky nepříznivá, agresivní a vleklý průběh, 
vždy s komplikacemi, subjektivní potíže ne-
výrazné, což kontrastuje s těžkými lokálními 
změnami.

Příznaky onemocnění se střídají s obdobím 
plného zdraví.

KOMPLIKACE
 » perforace: vzácně volné s následným 

vznikem peritonitidy, častěji kryté s roz-
vojem abscesu

 » píštěle: v okolí análního otvoru, do mo-
čového měchýře či močovodu, do vaginy, 
s povrchem těla

 » stenózy: vznikají v důsledku dlouhodobé-
ho hnisání, které vede k ileu (neprůchod-
nosti střev) nebo kompresi močovodu

 » fisura, absces
 » kolorektální karcinom: vzácně

DIAGNOSTIKA
 » odebrání anamnézy
 » ultrasonografie, CT
 » kolonoskopie: rozhodující pro diagnózu, 

možné dosáhnout až terminálního ilea 
a provést biopsii

 » enteroklýza: rtg. kontrastní vyšetření ten-
kého střeva

 » irrigoskopie: rtg. kontrastní vyšetření tlu-
stého střeva

 » vyšetření krve: krevní obraz (stanovení 
chudokrevnosti), biochemie: CRP, sedi-
mentace, snížená hladina natria, kalia, 
magnézia, zinku, cholesterolu, železa, 
vitamínu D, K, B12, snížená hladina albu-
minu. Dále stanovení přítomnosti protilá-
tek (ANCA, ASCA)

LÉČBA
Dieta bezezbytková, či chemicky definovaná, 
parenterální výživa, sulfonamidy, klyzmata, 
kortikoidy, ATB širokospektrá, spasmolytika, 
H2 blokátory, substituce Fe, vitamínů, mine-
rálů, imunosupresiva.

Chirurgická léčba: ileostomie, kolostomie 
(u komplikací), resekce střeva, strikturoplas-
tiky. Opakovaná chirurgická léčba nese i rizi-
ko s názvem Syndrom krátkého střeva.

SYNDROM KRÁTKÉHO STŘEVA:
je souborem příznaků, které vznikají po roz-
sáhlé chirurgické resekci tenkého střeva pro 
Crohnovu chorobu. Po rozsáhlých resekčních 
výkonech na tenkém střevě je pro další osud 
nemocného určující nejen délka zbylého ten-
kého střeva, ale také jeho anatomická část 
(jejunum, ileum). Důležitým faktorem také je, 
zda je ponechána ileocekální chlopeň, jaký 
je funkční stav zbylého střeva a zda je zacho-
vána kontinuita tenkého střeva se střevem 
tlustým.

Klinickému obrazu dominují průjmy, hubnutí 
a karenční projevy (např. anémie, dysfunkce 
imunitního systému, sekundární ameno-
rea a další). Pro včasnou pooperační terapii 
po rozsáhlé resekci tenkého střeva je rozho-
dující úplná parenterální výživa a dodávka 
krystaloidů (včetně adekvátního hrazení ztrát 
tekutin a minerálů stomií a/nebo průjmy). 
Zásadní je časná stimulace adaptace po-
nechané části tenkého střeva. Po rozsáhlé 
resekci tenkého střeva je třeba zahájit čas-
ný perorální příjem potravy (parenterální vý-
živu zpravidla není třeba podávat déle než 
7–12 dní po operaci).

PARENTERÁLNÍ A ENTERÁLNÍ VÝŽIVA:
Cílem umělé nutriční terapie je udržení nebo 
zlepšení nutričního stavu, prevence nebo 
léčba karenčních syndromů, zlepšení funk-
ce reziduálního střeva (podpora adaptace), 
redukce průjmů a zlepšení kvality života 

nemocných. Terapie základního onemocnění 
musí být nedílnou součástí komplexní léčby. 
Má za úkol zlepšit funkční stav ponechaného 
střeva a do značné míry je i prevencí případ-
ných dalších resekčních chirurgických zákro-
ků v budoucnosti.

TRANSPLANTACE TENKÉHO STŘEVA
U syndromu krátkého střeva by měla být 
transplantace zvažována především při se-
lhání totální parenterální výživy. Kritérii to-
hoto selhání jsou především časté katétrové 
sepse, trombózy centrálních žil, časté epizo-
dy závažné dehydratace. Důležitým faktorem 
pro indikaci transplantace tenkého střeva je 
také hrozící nebo rozvinuté jaterní selhání.

Prognóza syndromu krátkého střeva u do-
spělých je primárně dána typem a rozsahem 
intestinální resekce a základním onemocně-
ním (které k resekci vedlo). Syndrom krátké-
ho střeva je závažným, potenciálně fatálním 
onemocněním, které vyžaduje komplexní 
léčbu (včetně prevence a terapie komplikací) 
a těsnou mezioborovou spolupráci gastroen-
terologa, nutricionisty a chirurga.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Nemocný má volný pohybový režim s dostat-
kem klidu na lůžku, kdy sestra vyhodnotí stu-
peň soběstačnosti a podle něj zvolí dopomoc 
při plnění základních potřeb nemocného.

SLEDUJE SE:
 » počet stolic a jejich charakter
 » výskyt, lokalizace, závislost a intenzita 

bolesti
 » hmotnost pacienta (pravidelné vážení)
 » změny na kůži, hlavně v okolí konečníku
 » psychický stav

JAK EDUKOVAT NEMOCNÉHO?
1. SEZNÁMIT PACIENTA 

S ONEMOCNĚNÍM
Zajistit, aby se klient dozvěděl co nejvíce 
o své chorobě a jejích závažnostech v jeho 
konkrétním případě. Doporučit, aby si vedl 
záznamy o všech vyšetřeních, operacích, 
jak a čím se léčil a jak se jeho onemocnění 
vyvíjelo.

Varovné příznaky při Crohnově chorobě: bo-
lesti břicha, teploty, průjmy, hubnutí. Bolest 
je tlakovitá v pravém podbřišku. Charakteri-
stické jsou výrazné střevní zvuky, nadýmání, 
říhání. Mimo střevní oblast je to bolest klou-
bů, záněty oka, kůže, sliznic, bolesti v zádech 
a ledvinách.

2. POUČIT KLIENTA O DIETĚ
Pitný režim, vypít denně 2 000 ml tekutin. 
Vhodná není káva, černý čaj, alkohol.
Není vhodné kouření.

Strava musí být vyvážená, pestrá, musí do-
dávat dostatek energie, ale musí být lehká 
a dobře stravitelná. Vhodný způsob úpra-
vy potravy je vaření a dušení, nevhodné je 
smažení.
V akutním stavu se podává dieta bezezbyt-
ková (bez obsahu vlákniny), mimo akutní 
stav je vhodná potrava, která nezatěžuje za-
žívací trakt a má omezený obsah vlákniny.
 » ovoce (banány, strouhaná jablka), zeleni-

na spíše dušená
 » luštěniny
 » bílé hladké pečivo (bez zrníček), rýže, po-

hanka, obiloviny, ovesné vločky
 » mléčné výrobky jsou vhodné kysané, tvr-

dé sýry
 » maso pro obsah železa (bílé – drůbež, 

králík), libové hovězí, ryby
 » rostlinné oleje
 » neperlivé nápoje, čaj

Vyvarovat se potravin, které dráždí zažívací 
trakt
 » kofein
 » perlivé nápoje
 » kukuřice
 » čokoláda
 » vejce
 » mléko, tavené a plísňové sýry
 » koření
 » umělá sladidla, konzervační látky
 » syrová zelenina a ovoce, luštěniny
 » uzeniny, sádlo, máslo, margaríny
 » kachní a vepřové maso

Platí absolutní zákaz konzumace jakéhokoli 
alkoholu!

Potravinové doplňky:
 » Železo: dochází ke krvácení do stře-

va, což může vyvolat chudokrevnost 

z nedostatku železa. Bez železa nemůže 
organismus obnovit červené krvinky.

 » Vitamin B12: při Crohnově chorobě se 
vstřebává až v dolní části tenkého střeva, 
a proto je jeho absorpce postižena.

 » Vitamin C: pro svůj antioxidační účinek

 » Laktobacily: obnovují střevní mikroflóru

3. POUČIT KLIENTA O AKTIVITĚ 
A FYZICKÉ NÁMAZE

Chronický zánět střeva nesmí zabránit účasti 
aktivit dle vlastního výběru. Pouze v období 
silných zánětlivých projevů je vhodné se vy-
hýbat namáhavým činnostem. Je možné do-
poručit jakýkoli typ sportu. Pravidelné cvičení 
kloubů a svalů je velmi vhodné k zabránění 
nežádoucích účinků medikamentózní léčby.

Dovolená v zahraničí není problém, dle de-
stinace. Zjistit nutnost očkování, z důvodu 
dlouhodobé medikamentózní léčby je nutné 
vyvarovat se alkoholu a slunění.

Většinou není nutné měnit zaměstnání, s vý-
jimkou velmi fyzicky namáhavé práce. V akut-
ní fázi bude klient v pracovní neschopnosti.

Sexuální život není omezen. Ženy v akutní 
fázi mají přerušený menstruační cyklus. Píš-
těle v oblasti řitě a pohlavních orgánů mohou 
nepříznivě ovlivnit sexuální aktivitu. V přípa-
dě výskytu píštěle neprodleně vyhledejte 
lékaře.

4. POUČIT KLIENTA O UDRŽENÍ DOBRÉ 
PSYCHICKÉ KONDICE

Povědomí, že trpíte chronickým zánětlivým 
onemocněním s dalšími problémy, vyvolává 
emoční zátěž. Je důležité přijmout skuteč-
nost, že takovým onemocněním trpíte. Důle-
žitá je snaha vést normální, aktivní život dle 
fáze onemocnění a je nutné dodržovat medi-
kamentózní léčbu a podstupovat pravidelná 

vyšetření. Vhodné je i navštěvovat skupiny 
lidí se stejnými problémy.

5. POUČIT KLIENTA O MOŽNÝCH 
KOMPLIKACÍCH

Zánět střevní sliznice provází zvýšená teplo-
ta, důležité je informovat lékaře, dodržovat 
medikamentózní léčbu, klid na lůžku, pitný 
režim a přísun čistého ložního i osobního 
prádla.

Otok střevní sliznice a fisury (trhliny) charak-
terizují průjmy. Tím dochází k dehydrataci 
a poškození kůže v okolí konečníku. Vhodná 
je úprava stravy, dostatečný příjem tekutin 
a ošetření konečníku mastí. Samozřejmostí 
je pečlivá hygiena.

Tvorbu vředu na střevní sliznici charakterizu-
je bolest, nevolnost, říhání, nadýmání. Nutné 
je informovat lékaře. Možná je léčba medika-
mentózní nebo chirurgická.

Snížené vstřebávání živin provází hubnutí. Je 
nutné dodržování diety a užívání potravino-
vých doplňků.

Stenózy – problémem je ztížené vyprazdňo-
vání, zácpa. Doporučí se nácvik vyprazdňova-
cího reflexu a vhodné dietní opatření, případ-
ně užívání laxantiv, podání klyzma.

Obstrukce (ileus) – střeva přestanou praco-
vat a je viditelné vzedmuté břicho. Nutné je 
ihned vyhledat lékaře. Řeší se chirurgickým 
výkonem.

Píštěl, absces, perforace – v závažných pří-
padech může dojít k peritonitidě (zánětu po-
břišnice). Intenzivní bolest, mohou být změ-
něny fyziologické funkce. Je nutné vyhledat 
lékaře. Řeší se chirurgickým výkonem.

Fáze hojení se projevuje střídáním zácpy 
a průjmu.

Jarmila Hlavatá, Interna JIP
Nemocnice Děčín, o. z.
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Návštěvníci si mohli prohlédnout zrekonstruované oddělení 
ortopedie Nemocnice Chomutov

Masarykova nemocnice

Výtěžek z bene� čního blešího trhu podpoří Mobilní hospic 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice

Primář MUDr. Josef Škola získal evropský diplom v intenzivní 
medicíně

Dvanáct tisíc dvě stě padesát pět korun činí výtěžek z benefičního blešího trhu, 
který se konal v neděli 26. srpna 2018 v ústeckých Městských sadech. Získané 
finanční prostředky poputují do Mobilního hospice Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, spadající pod Krajskou zdravotní, a. s.

O MOBILNÍM HOSPICI 
MASARYKOVY NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM
Multidisciplinární tým mobilního 
hospice tvořený lékaři, zdravotní-
mi sestrami, sociální pracovnicí, 
psychologem a v případě potřeby 
i kaplanem pomáhá těžce nemoc-
ným pacientům skončit svůj život-
ní příběh doma, ve svém vlastním 
sociálním prostředí a v kruhu 
rodiny. Pečuje o pacienty v ko-
nečném stadiu nevyléčitelných 
onemocnění, u kterých jsou mož-
nosti kauzální léčby vyčerpány, 
a pacient a jeho rodina preferují 
péči v domácím prostředí. Ten-
to tým se stará o celkový kom-
fort umírajícího a jeho rodiny. 
To znamená péči o pacienta ne-
jen po stránce fyzických obtíží 
a psychické pohody, ale i snahu 
podpořit pečující rodinu včetně 
zabezpečení dostupné sociální 
pomoci. Mobilní hospic Masary-
kovy nemocnice pracuje od září 
2014 a dosud jím prošlo více než 
400 pacientů. Hlavním smyslem 
hospicové péče je kvalitně prožitý 
zbývající čas umírajícího a pod-
pora jeho rodiny a blízkých.

Další bleší trh se uskuteční v Městských sadech v neděli 30. září od 13:00 hodin.

Organizátorky akce se rozhodly podpořit 
dobrou věc a zapojit do pomoci co nej-
více lidí. Začaly s výzvou: Hledáte nové 
kousky do skříně? Rádi byste si přečetli 
zajímavou knížku? Pověsili na zeď hez-
ký obrázek? Přijďte si za příjemné ceny 
koupit zajímavé věci, které už jiní nepou-
žívají, ale mohly by posloužit Vám…

Podařilo se jim tak zpříjemnit jednu srp-
novou neděli mnoha lidem, kteří si při-
šli poslechnout muziku v rámci Malého 
Hamburku a osvěžit se do Osvěžovny 
v ústeckých Městských sadech.

„Sečteno a podtrženo: na Mobilní hos-
pic Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem letí 12 255 Kč! Moc děkujeme 
všem, kdo jste přišli a akci podpořili,“ 
poslala vzkaz jedna z organizátorek 
Anna Urbanová. Dík patří i dalším děvča-
tům: Barboře Ulrichové, Markétě Rajma-
nové, Lindě Honsové, Pavlíně a Michaele 
Lazarovým, Pavle Brabencové a Karolíně 
Al-Eraidiové.

„Za celý tým mobilního hospice bychom 
chtěli děvčatům poděkovat a ocenit je-
jich velmi záslužnou a nezištnou akci, 

která se setkala s takovým úspěchem. 
Umožní dovybavit náš tým dalšími dvě-
ma pohotovostními batohy, se kterými 
sestřičky vyráží za pacienty do terénu,“ 
uvedla MUDr. Jana Dušánková, lékař-
ka, která pracuje již dvacátým rokem 
na Onkologickém oddělení Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
a je členkou týmu mobilního hospice, 
při jehož vzniku před čtyřmi lety stála. 
MUDr. Jana Dušánková obdržela přední 
ocenění ve čtenářské anketě Osobnost 
roku Ústeckého kraje 2016, kde se umís-
tila třetí v kategorii Dobrý skutek.

Podpořit akci a nakoupit si na bleší trh 
přišla Lucie Libešová z Ústí nad Labem. 
„Nakoupila jsem několik věcí pro děti 
i pro sebe. Několik let jsem pracova-
la jako zdravotní sestra. Dnes vyučuji 
na Fakultě zdravotnických studií Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem. Vím, jak je pomoc a podpo-
ra důležitá. K dobročinnosti vedu i své 
děti,“ uvedla Ústečanka v rozhovoru pro 
e-usti.cz.

Ing. Eva Urbanová
Organizační oddělení

Krajská zdravotní, a. s.

MOBILNÍ HOSPIC

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., přivítalo v sobotu 
8. září 2018 zájemce o prohlídku. Den otevřených dveří od 10 do 14 hodin využily k návštěvě 
oddělení a získání informací o jeho činnosti bezmála tři desítky lidí nejen z Chomutovska.

„Chtěli jsme seznámit širokou laickou veřej-
nost v Chomutově a okolí se změnami, kte-
rých jsme během minulého tři čtvrtě roku 
na našem pracovišti dosáhli. Zájemce jsme 
provedli po zrekonstruovaném oddělení, 
které jsme během prázdninových měsíců 
vymalovali, vyměnili podlahu, nainstalova-
li na všechny pokoje LCD televize a pořídili 
nový nábytek. Zájem a dotazy návštěvníků 

nesměřovaly jen na oddělení, ale zejména 
na vlastní provoz našeho pracoviště, ať již 
ambulantní či lůžkový, na spektrum orto-
pedické péče a zejména operativy, které 
jsme schopni poskytnout. Vedle běžné or-
topedické operativy na úrovni okresního 
pracoviště provádíme složité rekonstrukční 
výkony na rukou a nohou, revmatochirur-
gii, ortopedické výkony u dětských pacientů 

a samozřejmě kompletní endoprotetiku – 
náhrady kloubů od kyčlí a kolen přes totální 
náhrady hlezenního a ramenního kloubu až 
po náhrady zápěstí a drobných kloubů prstů. 
Řešíme zde i složité reimplantační výkony 
a problematiku periprotetických zlomenin,“ 
sdělil MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Chomutov, o. z.

Oddělení se skládá z jedné stanice standard-
ních lůžek, mezioborové jednotky intenzivní 
péče, ambulance pro děti a dospělé a příjmo-
vé ambulance.

„Na základě velmi pozitivních ohlasů ná-
vštěvníků se domníváme, že akce splnila svůj 
účel. Obzvláště kladně byl hodnocen posun 
a rozvoj zázemí pracoviště i ortopedické ope-
rativy. Naše hosty jsme ujistili, že tímto další 
rozvoj ortopedie v Chomutově rozhodně ne-
končí. V příštím roce máme například v plánu 
vybudovat vedle stávajících dvou další dva 
nadstandardní pokoje a dále rozšiřovat spek-
trum ortopedické péče,“ dodal primář.

Tým ortopedického oddělení chomutovské 
nemocnice pod vedením primáře MUDr. Jiří-
ho Jurči je v operativě velmi úspěšný. Některé 
výkony, jako například totální endoprotézu 
zápěstí, provedl jako první v regionu a jako 
jeden z prvních v České republice.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Prohlídka ortopedického oddělení 
chomutovské nemocnice

Dnem otevřených dveří provázel primář 
MUDr. Jiří Jurča

„European Diploma in Intensive Care Medicine“ získal MUDr. Josef Škola, primář Kliniky 
anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. (KAPIM).

„Evropský diplom v intenzivní medicíně má 
za cíl standardizovat kvalifikaci lékařů v ob-
lasti intenzivní péče napříč Evropou. Jeho 
získání se dá přirovnat k evropské atestaci. 
Vychází z požadavků Evropské společnosti 
intenzivní medicíny – European Society of 
Intensive Care Medicine (ESICM), která má 
definovány požadavky na vzdělávací proces 
a zkoušku samotnou,“ přibližuje MUDr. Josef 
Škola.

Co pro takto certi� kovaného odborníka 
evropský diplom znamená?
Jsme u otázky, proč podstupovat jakékoliv 
vzdělávání navíc. Na klinice máme dlouho-
dobý cíl získat evropskou akreditaci ve vzdě-
lávání v anesteziologii a intenzivní medicíně. 
A obecně i vést naše lékaře k tomu, aby se 
kromě té národní atestace pokusili získat 
také mezinárodní kvalifikaci, která, z mého 

pohledu, víc vypovídá o tom, jak konkrétně 
je lékař připraven, jaká je úroveň jeho schop-
ností, vědomostí a dovedností. V neposlední 
řadě se úspěšným absolventům též otevírá 
přístup na evropský pracovní trh.

Z čeho se zkouška skládá?
Evropská zkouška má dvě části. První je vě-
domostní test ze všech oblastí intenzivní me-
dicíny. Pokud v něm uchazeč uspěje, po roce 
může přistoupit ke druhé části. Ta se skládá 
jednak ze čtyřhodinového maratonu klinic-
kých případů, které simulovaně řešíte v in-
terview se zkoušejícím. A také z počítačových 
stanic, kdy během deseti minut promítnou 
deset různých laboratorních nálezů pacienta 
a zkoušený má přesně šedesát sekund na to, 
aby se zorientoval, pojmenoval diagnózu 
a sdělil, co s pacientem udělá. Poté odchází 
zcela mentálně vyždímán, což se dá přirov-
nat i k některým službám u nás v nemocnici 
(usmívá se).

ptal se Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Primář Kliniky anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny
MUDr. Josef Škola
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O Den otevřených dveří nového stravovacího 
provozu v chomutovské nemocnici byl velký zájem

Nemocnice Chomutov
Desítky zájemců zavítaly v úterý 14. srpna na Den otevřených dveří moderního stravovacího provozu Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z., který vznikl v nevyužité části komplexu pavilonu C. Nově vybudovaný stravovací provoz je schopen 
zajistit více než 200 obědů denně pro zaměstnance a téměř 300 obědů pro pacienty, v obdobném množství připraví snídaně i ve-
čeře. V současnosti v chomutovské nemocnici zajišťuje stravování 32 pracovníků. Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., 
se s novým provozem za 52,6 milionu Kč včetně DPH podrobně seznámili 3. srpna 2018.

„Nový stravovací provoz v chomutovské nemocnici odpovídá 
požadavkům na moderní stravování začátku třetího tisíciletí. 
Cena stavební části podle veřejné zakázky činila 35,7 mili-
onu Kč včetně DPH. Technologické vybavení provozu vzešlé 
rovněž z veřejné zakázky vyšlo na 16,9 milionu Kč včetně 
DPH. Chci poděkovat všem, kdo se na akci podíleli. Jsem 
přesvědčen, že realizace této investiční akce posunula cho-
mutovskou nemocnici zase o kus dál,“ řekl Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková si nový stravova-
cí provoz pochvaluje. „Chtěla bych poděkovat současnému 
představenstvu společnosti Krajská zdravotní, bez jehož 
podpory by výstavba nového stravovacího provozu nepro-
běhla. Jsem ráda, že o Den otevřených dveří byl velký zájem 
nejen mezi zaměstnanci nemocnice, ale také návštěvníky 
naší nemocnice. Kvalita stravy a její příprava má pro léčbu 
pacienta velký význam,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Představitelé vedení Krajské zdravotní si v Ryjicích prohlédli 
oddělení následné péče Masarykova nemocnice
Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a jeho stanici dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) 
si prohlédli ve čtvrtek 16. srpna 2018 představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s. 
Oddělení sídlící v Ryjicích má celkovou kapacitu 105 lůžek následné péče, z nichž je 
10 lůžek následné péče DIOP Ryjice – JIP.

Dne 24. května se uskutečnil koncert mladých umělců z ne-
štěmické základní umělecké školy, kteří zazpívali klientům 
Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL). Pod vedením 
hudebních pedagogů nabídli mladí nadějní interpreti průřez 
všemi hudebními žánry. Tento koncert proběhl v rámci dob-
rovolnického programu MNUL. Dobrovolnický program pro-
bíhá ve všech pěti zařízeních Krajské zdravotní, a. s.

Tento koncert byl jednou z akcí, 
které mají zpříjemnit pobyt klientů 
na onkologickém oddělení.

Za dobrovolníky Martin Urbánek
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Onkologií zněla hudba
Masarykova nemocnice

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, ředitel zdravotní péče 
ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne, primářka Oddělení následné péče 
v Ryjicích MUDr. Petra Kozmová

Vrchní sestra Mgr. Bc. Bohumila Machová 
a generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala

„Jsem přesvědčen, že s odstupem času 
můžeme začlenění oddělení následné 
péče v Ryjicích i v Mostě – Zahražanech 
do Krajské zdravotní, které jsem od po-
čátku prosazoval, hodnotit jako správný 
krok. Ten je samozřejmě pro nás i do bu-
doucna zavazující, a proto mohu slíbit 
za vedení společnosti, že podpoříme 
záměr vybudovat nový pavilon,“ řekl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. „Po formulování 
investičního záměru můžeme začít pra-
covat na projektové dokumentaci, aby-
chom byli připraveni, až budeme žádat 
o investiční finanční podporu. Cíle máme 
pro všech pět našich nemocnic velké – 
připomenu, že jen v letošním roce jsou 
v nich plánované investice za 1,5 miliar-
dy korun,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

„Na výzvu ministerstva pro místní roz-
voj jsme vypsali záměry se stanovením 
priorit pro Národní investiční plán, kte-
rý schválila Rada Ústeckého kraje, mezi 
kterými figuruje i nový pavilon pro ry-
jické oddělení následné péče. Existu-
je studie stará přes deset let, s níž lze 
pracovat, rozhodně však projde revizí, 
protože původně počítala s jinou situací 
a je nutné posunout se dál,“ připomněl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.

„Chtěl bych poděkovat za vynikající prá-
ci všem zaměstnancům oddělení, kterou 
odvádějí i v personálním oslabení. Je 
neoddiskutovatelné, že pro sestry jde 
o vůbec nejtěžší ošetřovatelskou práci 
na standardních lůžkách. Za to jim patří 
od nás všech obrovské uznání. Základní 
řešení do budoucna, pokud hovoříme 
o současné budově zde v Ryjicích, je 
výstavba moderního pavilonu pro ná-
slednou péči,“ řekl MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

„Já a všichni mí kolegové a kolegyně 
velmi vítáme myšlenku vybudovat v ry-
jickém areálu nový pavilon. Za dosa-
vadní podporu představenstvu a mana-
gementu Krajské zdravotní děkujeme,“ 
uvedla MUDr. Petra Kozmová, primářka 
Oddělení následné péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích.

Hlavní náplní práce tohoto oddělení 
je poskytování ústavní péče zaměřené 
především na doléčování, rehabilitační 
a ošetřovatelskou péči o osoby dlou-
hodobě nemocné, převážně geriatrické 
pacienty, především ze spádového úze-
mí Ústecka.

Oddělení následné péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., je od roku 2016 
akreditovaným zdravotnickým zaříze-
ním, kdy převzalo certifikát o udělení 
akreditace na základě splnění akredi-
tačních standardů Spojené akreditační 
komise, o. p. s., (SAK ČR). Akreditace je 
platná do listopadu 2019.

Akreditaci podle národních akreditač-
ních standardů SAK ČR získala Nemocni-
ce následné péče Ryjice, p. o., již v roce 
2010. Následně prošla reakreditačním 
šetřením a obhájila akreditaci v roce 
2013. Od roku 2015, kdy byla úspěšně 
začleněna do Krajské zdravotní, a. s., 
probíhá projekt „Implementace národ-
ních akreditačních standardů dle Spoje-
né akreditační komise ČR“ také ve všech 
nemocnicích Krajské zdravotní.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Mukopolysacharidóza
Nemocnice Děčín

Mukopolysacharidózy (MPS) jsou geneticky podmíněné metabolické poruchy způ-
sobené absencí nebo selháním enzymů potřebných k rozpadu molekul glykosa-
minoglykenů (GAG). Tyto dlouhé řetězce cukrových sacharidů se vyskytují uvnitř 
buněk, které pomáhají budovat kost, chrupavku, šlachy, rohovku, kůži a pojivové 
tkáně. Mukopolysacharidy je nutné neustále obnovovat a staré odbourávat.

Součástí léčby je sociální a symptomatická terapie pro zachování kvality života, ke které patří:
 » rehabilitace, dechová cvičení
 » oxygenoterapie
 » ortopedické operace – korekce kostních změn
 » kardiochirurgická operace – transplantace srdečních 

chlop ní
 » ORL výkony – adenotomie, tonzilektomie, implantance 

kochleárního implantátu, naslouchadla
 » oční zákroky – transplantace rohovky, operace glaukomu
 » stomatologická péče
 » neurologické intervence – zavedení shuntu při hydrocefalu

 » genová terapie
 » enzymová substituční léčba – která je dostupná pro 

pacienty s MPS I, MPS II, MPS IV, MPS VI
 » transplantace hematopoetických kmenových buněk z kost-

ní dřeně nebo pupečníkové krve – u pacientů s těžkou for-
mou MPS I, MPS VI, MPS VII, u kterých ještě nedošlo k po-
stižení mozku

Bc. Barbora Benešová
Dětské oddělení

Nemocnice Děčín, o. z.

XXIX. ústecký oftalmologIcký den
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tÉma: „oftalmoonkologIe“
ODBORNÝ GARANT: MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

12. října 2018, ústí nad labemříjnaříjna 2018,  2018, října 2018, říjnaříjnaříjna 2018,  2018, října 2018, října
krajský úřad ústeckÉho kraje

http://www.kzcr.eu/konference/ocni2018

Lidé s mukopolysacharidózou však staré 
glykosaminoglykany odbourat nedove-
dou. Časem se tyto glykosaminoglykany 
shromažďují v buňkách, krvi a pojivo-
vých tkáních. Výsledkem je trvalé prog-
resivní poškození buněk, které ovlivňuje 
vzhled, fyzické schopnosti, fungování 
orgánů a systému a ve většině případů 
i duševní vývoj.

MPS sice patří mezi onemocnění s velmi 
vzácným výskytem, ale přesto se v České 
republice každý rok narodí několik dětí 
s touto diagnózou. U většiny MPS je dě-
dičnost autosomálně recesivní, tzn., že 
oba rodiče jsou zdraví přenašeči a one-
mocnění vzniká u dítěte jen v případě, 

když dostane genetickou informaci 
od obou rodičů současně (pravděpodob-
nost 25%). Pokud dostane mutaci pouze 
od jednoho z rodičů, stává se z něj zdra-
vý přenašeč.

Mukopolysacharidózy se dělí na sedm 
typů podle chybějícího enzymu a také 
podle závažnosti postižení. Jsou znače-
ny římskými číslicemi na základě pořadí, 
v jakém byly jednotlivé typy MPS objeve-
ny a podle jmen lékařů, kteří onemocně-
ní popsali.

Viz tab. 1 (https://www.tribune.cz/
clanek/25303)

Společným znakem pro všechny typy 
MPS je progresivní a těžký vývoj nemoci. 

Ačkoli každá mukopolysacharidóza se 
liší klinicky, většina pacientů obvykle 
má období normálního vývoje, po němž 
následuje pokles fyzické a mentální 
funkce.

Prognóza není obecně příznivá, řada 
pacientů umírá v předškolním nebo 
školním věku, s mírnějšími formami se 
mohou dožít dospělosti.

MEZI HLAVNÍ PŘÍZNAKY PATŘÍ:
 » malý vzrůst
 » makrocefalie
 » hrubé obličejové rysy (ploché nos-

ní můstky, silné rty, zvětšená ústa 
a jazyk)

 » mentální retardace
 » hydrocefalus
 » kostní dysplazie, ztuhlé klouby,
 » onemocnění srdce, zvětšená játra 

a slezina
 » plicní choroby (spánková apnoe, 

recidivující infekce horních cest 
dýchacích)

 » zákal rohovky
 » ztráta sluchu
 » syndrom karpálního tunelu
 » komprese míchy
 » kýla

Viz tab. 2 (https://www.tribune.cz/
clanek/25303)

Diagnostiku lze provést pomocí klinic-
kého vyšetření a průkazu zvýšeného 
vylučování jednotlivých typů GAG v ran-
ní moči nebo sběru moči. Pro stanovení 
definitivní diagnózy jedné z mukopo-
lysacharidóz jsou použity enzymatické 
testy (testování různých buněk nebo tě-
lesných tekutin v kultuře pro nedostatek 
enzymu). Prenatální diagnostika s využi-
tím amniocentézy a odběru choriových 
klků může ověřit, zda plod nese kopii 
defektního genu, nebo je postižen po-
ruchou. Genetické poradenství může 
pomoci rodičům, kteří mají rodinnou 
anamnézu mukopolysacharidóz, určit, 
zda nesou mutovaný gen, který způso-
buje MPS.

LÉČBA
V současné době nelze MPS vyléčit.
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19.–21. 9. 2018 Předatestační kurz pro lékaře: Lékařská první pomoc Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III, IV, V
24. 9. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
25. 9. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
25. 9. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
26. 9. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
27. 9. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

17. 10. 2018 Obrana proti agresivnímu pacientovi Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
18. 10. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
22. 10. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
23. 10. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
23. 10. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
23. 10. 2018 Bezpečné podání intravenózního léčiva Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
24. 10. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
25. 10. 2018 Radiační ochrana Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – studovna
25. 10. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
25. 10. 2018 Péče o matku a dítě Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
29. 10. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
30. 10. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
30. 10. 2018 Periferní žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
31. 10. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

PŘIHLÁŠKY: Markéta Boráňová, tel.: +420 477 114 123, e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory

místo konání

3. 10. 2018 Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář Nemocnice Most, o. z., budova B, modrý salonek
5. 10. 2018 Slámovy ORL dny Hotel Větruše, Ústí nad Labem

11. 10. 2018 Výroční vědecká konference KZ, a. s. Hotel Větruše, Ústí nad Labem
12. 10. 2018 29. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad ÚK – kongresový sál
18. 10. 2018 6. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín

1. 11. 2018 Onkologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
1. 11. 2018 Den Kardiocentra UJEP Kampus – červená aula
7. 11. 2018 4. ročník praktického kurzu extrakčních

vaginálních operací
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

13. 11. 2018 VII. Internistický den v Ústí nad Labem Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
16. 11. 2018 Ošetřovatelská péče v geriatrii Obecní sál Ryjice
23. 11. 2018 Mikrobiologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
30. 11. 2018 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II–IV

6. 12. 2018 58. Otologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
6. 12. 2018 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
7. 12. 2018 10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční

– MOSt 2018
Most

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference/

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Pozvánka na

DEn kaRDIoCEnTRa
který se koná 1. listopadu 2018
v přednáškové aule Kampusu UJEP v Ústí nad Labem
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s. 
Ing. Jiřího Nováka

A KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z. http://www.kzcr.eu/konference/denkardiocentra2018

Nově otevřená odběrová místnost Krajské 
zdravotní funguje v Litvínově

Krajská zdravotní, a. s.
Novou odběrovou místnost pro pacienty z Litvínovska otevřela Krajská zdravotní, a. s., v litvínovské po-
liklinice. „Důvodem otevření odběrové místnosti bylo především zvýšení kvality zdravotnických služeb. 
Odběry jsou prováděny od pondělí do pátku od 6.30 do 10.30 hodin. Vyšetření jsou zpracovávána v akre-
ditované laboratoři v oborech biochemie, hematologie, toxikologie, mikrobiologie a imunologie,“ vysvět-
lila vedoucí oddělení laboratorního komplementu Ing. Eva Herkommerová Ph.D. „Využijte profesionálního 
přístupu a rychlého obsloužení v naší nové odběrové místnosti, kterou jsme otevřeli pro zlepšení komfortu 
litvínovských pacientů,“ srdečně pozvala veřejnost vrchní laborantka Vladimíra Černá.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů
Vrchní laborantka Vladimíra 
Černá
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KRUŠNÉ HORYTEPLICE

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA. 

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

ZE ZEMĚ
DO VANY

WWW.LAZNETEPLICE.CZ
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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: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

studenti 4. a vyššího ročníku 
vysokoškolského 

prezenčního studia 
v oborech 

lékař, farmaceut

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia 

v oborech všeobecná sestra, 
fyzioterapeut, 

zdravotnický záchranář

studenti 4. ročníku 
středoškolského prezenčního 

studia v oboru
zdravotnický asistent, 

praktická sestra

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia 

v oboru radiologický asistent

studenti 3. ročníku 
středoškolského

prezenčního studia 
v oboru

zdravotnický asistent, 
praktická sestra

7 000 Kč/měsíc

5 000 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

4 000 Kč/měsíc

2 000 Kč/měsíc
Stipendium je určeno na úhradu 
nákladů spojených se studiem.
Žádosti o poskytnutí stipendia je 
možné posílat do 5. listopadu 2018 
na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., 
Úsek řízení lidských zdrojů,
Sociální péče 3316/12 A, 
401 13 Ústí nad Labem 
(obálku označte „Stipendium“).

Bližší informace lze získat 
u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121 
nebo e-mail: 
helena.klatovska@kzcr.eu.
Podmínky programu, formulář 
žádosti a vzor smlouvy naleznete na 
stránkách:
www.kzcr.eu/nadacni-fond/

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2018–2019 


