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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ MÁ NOVÉ ČLENY PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADYÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení čtenáři Infolistů,
začal rok 2017, v němž si připomeneme desáté výročí od vzniku 
společnosti Krajská zdravotní. Přeji si, ať je alespoň tak úspěšný, 
jako byl ten právě skončený. 
Dovolte mi proto malé ohlédnutí. Podařilo se toho hodně. Přede-
vším zachovat v Ústeckém kraji statut Komplexního onkologického 
centra pro pracoviště onkologie a nukleární medicíny v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem a detašované pracoviště v nemocnici 
v Chomutově. Krajská zdravotní do nich masivně investovala s vý-
razným podílem evropských dotačních prostředků a peněz Ústec-
kého kraje. V Ústí nad Labem činily investice kolem čtvrt miliardy 

korun a v Chomutově více než 196 milionů korun. Zahájením provozu PET centra a přístro-
je PET/CT v červenci 2016 v pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice V Podhájí tak splnilo 
komplexní onkologické centrum všechny podmínky pro udržení statutu. 
Uskutečnily se další plánované modernizace přístrojového vybavení v nemocnicích Krajské 
zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V září 2016 v ústecké 
Masarykově nemocnici zahájilo provoz nové oddělení sportovní medicíny, jediné takto spe-
cializované pracoviště v Ústeckém kraji, ve stejném měsíci byla dokončena rekonstrukce sta-
nice šestinedělí v nemocnici v Mostě a v prosinci revitalizace prostranství před poliklinikou 
v Teplicích se vznikem dalších parkovacích míst. 
A pro každou z nemocnic má Krajská zdravotní, a. s., v tomto roce připravené k realizaci 
další investiční záměry. Zmíním velké investice v jednotlivých nemocnicích v řádu desítek 
milionů korun na akci, a to v geografickém pořadí. V děčínské nemocnici proběhne rekon-
strukce největšího pavilonu I, se zateplením a výměnou dveří a oken včetně dílčích vnitřních 
úprav, spojených mj. s plánovanou instalací magnetické rezonance. V ústecké Masarykově 
nemocnici proběhne rekonstrukce dětského pavilonu D, kdy krom zateplení a výměny dveří 
a oken bude pavilon opatřen nástavbou celého nového nadzemního podlaží, ústecká onko-
logie V Podhájí také získá novou zateplenou fasádu s novými okny, rekonstrukcí projde také 
parkoviště a v areálu bude zřízena nemocniční lékárna. V teplické nemocnici bude zahájena 
výstavba nového pavilonu operačních sálů, v mostecké nemocnici probíhá výstavba nového 
velkokapacitního parkoviště. V chomutovské nemocnici bude vybudován nový stravovací 
provoz, otevřeno bude nové mamografické centrum, největší v Ústeckém kraji, a momentál-
ně probíhají také větší stavební úpravy spojené s pořízením nového přístroje pro magnetic-
kou rezonanci.
To vše by se nepodařilo realizovat bez dotačních titulů a investiční podpory, kterou má vede-
ní společnosti v Ústeckém kraji, zakladateli a jediném akcionáři Krajské zdravotní. 
Současné vedení Krajské zdravotní, a. s., která v Česku patří k největším poskytovatelům 
zdravotní péče, klade velký důraz i na sociální a mzdovou politiku v oblasti odměňování za-
městnanců. Představenstvo rozhodlo o navýšení mzdových prostředků pro své zaměstnan-
ce pro rok 2017, a to v objemu odpovídajícímu nárůstu stávajících mzdových tarifů o 10 %. 
Krajská zdravotní, a. s., se stala jedním z prvních zdravotnických zařízení v České republice, 
hlásících se k 10% navýšení tarifních mzdových složek.
Je mým velkým přáním, aby pacienti zdravotnických zařízení pod logem Krajské zdravotní byli 
v roce 2017 vždy spokojeni s péčí, která se jim dostane. 
V novém roce přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Ing. Jiří Novák 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Vedení Krajské zdravotní chce pro ústecký region kardiochirurgii

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., má od 1. ledna 2017 nově jmenované členy představenstva společnosti a její do-
zorčí rady. O složení obou vrcholových orgánů Krajské zdravotní, a. s., rozhodl Ústecký kraj z pozice jedi-
ného akcio náře společnosti zajišťující s ohledem na geografické rozmístění svých nemocnic v Děčíně, Ústí 
nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. 
Na prvním jednání v roce 2017 zvolilo představenstvo svým předsedou Ing. Jiřího Nováka a místopředsedou 
Mgr. Radka Scherfera, předsedou dozorčí rady byl 16. 1. 2017 zvolen PhDr. Mgr. Leoš Moravec a místopřed-
sedou Ing. Jaroslav Sykáček.

DO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 
BYLI JMENOVÁNI:
Ing. Jiří Novák – předseda
Mgr. Radek Scherfer – místopředseda
Členové:
MUDr. Vladimír Emingr
Jitka Hanousková
Jindřich Dlouhý

DO DOZORČÍ RADY BYLI JMENOVÁNI: 
PhDr. Mgr. Leoš Moravec – předseda
Ing. Jaroslav Sykáček – místopředseda
Členové: 
Mgr. Petr Vomáčka
Jana Blažková
Mgr. Karel Krejza
Ing. Jakub Komárek

ZA ZAMĚSTNANCE KRAJSKÉ 
ZDRAVOTNÍ, a. s., V DOZORČÍ RADĚ 
NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ:
Kateřina Křížová
Ing. Pavel Velký
MUDr. Antonín Gabera

redakce Infolistů

Z dosavadního „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na statut „Cen-
trum komplexní kardiovaskulární péče“ chce pro Kardiologickou kliniku Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem rozšířit Krajská zdravotní, a. s. Z proklamovaného zámě-
ru přistoupila společnost, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je Ústecký kraj, 
v roce 2016 k prvnímu kroku. Představenstvo akciové společnosti rozhodlo o podání 
iniciální žádosti o získání statutu k rukám ministra zdravotnictví.
„V ústecké Masarykově nemocnici úspěš-
ně funguje kardiologická klinika, ale chy-
bí zde kardiochirurgické pracoviště. Tým 
z naší kliniky provádí na špičkové úrov-
ni téměř všechny perkutánní operace. 
Intervenční kardiologii je určitě nutné 
kardiochirurgií doplnit. Na rozdíl od zbyt-
ku republiky není kardiochirurgické pra-
coviště na území Ústeckého kraje ani 
na území sousedních krajů Libereckého 
a Karlovarského. Proto jsme k rukám 
ministra zdravotnictví podali iniciální 
žádost o rozšíření statutu na Centrum 
komplexní kardiovaskulární péče a za-
hájili jsme přípravné práce na realizaci 
projektu na vybudování kardiochirurgie 
a nejen s ní související rozvoj operačních 
sálů,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Jsme nyní jediné centrum v repub-
lice, které nemá kardiochirurgii, ale 
dělá téměř veškeré perkutánní výkony. 
Máme oddělení intervenční kardiolo-
gie, kde provádíme operační zákroky 

na srdci šetrnou metodou přes tepny, 
třeba v třísle nebo na zápěstí. Občas se 
stane, že někteří nemocní, kteří vyžadují 
operaci opravdu akutně, do Prahy nedo-
jedou. Kdyby tady byla kardiochirurgie, 
každý rok by zbytečně nezemřelo pět až 
deset pacientů z Ústeckého kraje,“ říká 
přednosta Kardiologické kliniky Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Pavel 
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Podle jeho 
slov jsou pro kardiochirurgii potřeba dva 
operační sály, jednotka intenzivní péče 
a zhruba 20 lůžek pro pacienty. Na tři 
předpokládaná místa kardiochirurgů, jak 
se profesor Červinka již dříve v médiích 
vyjádřil, zájemci jsou.
O tom, že Kardiologická klinika Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., dlouhodobě patří 
ve svém zaměření mezi špičková praco-
viště v České republice svědčí mimo jiné 
i nedávný úspěch týmu profesora Čer-
vinky, který jako první v Česku provedl 

současný zákrok na dvou srdečních chlo-
pních. Šlo jednak o využití výkonu TAVI, 
což je perkutánní léčba – tedy přes kůži, 
v tomto případě přes tříslo náhrada 
aortální chlopně pro významné zúžení 
– a výkon MitraClip, což je perkutánní 
léčba nedomykavosti mitrální chlopně. 
Každý z obou výkonů je sám o sobě velmi 
náročný a u jednoho pacienta se praktic-
ky oba zákroky neprovádějí. 

redakce Infolistů

Profesor Pavel Červinka během 
zákroku na dvou srdečních chlopních
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MUDr. Irena Voříšková
ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z.

Nar. 5. 5. 1967 v Žatci.
1981–1985 absolvovala Gymnázi-
um Žatec, dál pokračovala ve stu-
diu LF UK Plzeň 1985–1991 v oboru 
Všeobecné lékařství. Již při studiu 
na lékařské fakultě se velmi zajímala 
o práci anesteziologa a práci na re-
suscitačním oddělení, kde pracovala 
v pátém ročníku studia jako pomoc-
ná síla. 1991–1994 pracovala jako 
anesteziolog v nemocnici v Žatci. 
1994 úspěšně složila 1. atestaci 
v oboru Anesteziologie a resusci-
tační péče a na jaře 1994 nastoupila na ARO Chomutov, kde pracu-
je doposud. 1999 úspěšně složila 2. atestaci z oboru Anesteziologie 
a resuscitace a zaměřila se na práci v intenzivní medicíně. Absolvovala 
řadu certifikovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání v oboru (kurz 
bronchoskopie, výživa v intenzivní péči, kurz umělé plicní ventilace 
a další). Každoročně se účastnila kurzu IPVZ zaměřeného na novinky 
v intenzivní medicíně. 2009 úspěšně složila atestaci z oboru Intenziv-
ní medicína a dál pokračovala v práci převážně na lůžkovém oddělení 
ARO Nemocnice Chomutov. V září 2012 se ujala funkce primáře Anes-
teziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Chomutov, kde pra-
cuje doposud. Oddělení pod jejím vedením otevřelo nově v roce 2013 
Anesteziologickou ambulanci, zavedlo metodu citrátové dialýzy, zpro-
voznilo dospávací pokoj, zvýšilo počet regionálních technik se zaměře-
ním a léčbu pooperační bolesti, pořádá pravidelné kurzy Resuscitace 
certifikované pro sestry, každoročně zajišťuje 1 lékařský večer.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení je v nemocnici vnímáno velmi 
pozitivně, lékaři a ostatní personál se chová velmi vstřícně a po dlou-
hou dobu nebyla zaznamenána žádná významná stížnost. Příbuzní 
pacientů oceňují velmi empatický přístup jak k nim, tak ke svým pří-
buzným. Paní doktorka se věnuje zvláště práci v intenzivní péči, která 
ji velmi naplňuje. 
Od 1. 4. 2015 vykonávala funkci zastupujícího ředitele Nemocnice 
Chomutov. 
Jaké jsou plány do budoucna? Dál se rozvíjet v oboru, zaměřit se na vy-
školení sebe a ostatních lékařů v práci s ultrazvukem. Sjednotit postu-
py v intenzivní péči v rámci Nemocnice Chomutov. Vychovat další gene-
raci mladých anesteziologů a stabilizovat personální situaci oddělení. 

KONÍČKY: 
Velmi ráda sportuje, preferuje zvláště lyžování, horskou turistiku, raf-
ting. Pobyt v přírodě s rodinou ji naplňuje nesmírnou pohodou a umož-
ňuje jí dál vykonávat tak náročné povolání. 

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Chomutov
Nemocnice Chomutov je od roku 2007 jednou z pěti nemocnic Krajské zdravotní a. s. Zajišťuje 
péči o pacienty v jihozápadním segmentu Ústeckého kraje. Její historie se započala již v roce 
1908, kdy v ní působily čtyři základní obory – chirurgie, gynekologie, porodnictví a pediatrie. 

Rekonstrukcí prošly prostory RDG oddělení

kolegů, určitou měrou přispěl i stipendijní pro-
gram Krajské zdravotní, a. s., a Ústeckého kraje. 
Na některých odděleních se do práce zapojili 
lékaři ze zahraničí, kteří se plnohodnotně za-
členili do lékařských týmů. 

CO V NAŠÍ NEMOCNICI PROBÍHÁ  
A CO JE PLÁNOVÁNO DO BUDOUCNA? 
Toho času probíhá budování nového mamo-
grafického centra, které bude disponovat 2 pří-
stroji, zkrátí se objednávací doby, zlepší se 
komfort prostředí pro pacientky a také personál 
radiologického oddělení bude mít prostředí od-
povídající třetímu tisíciletí. V roce 2017 bude 
Nemocnice Chomutov, o. z., obohacena o nové 
pracoviště magnetické rezonance. V souvislosti 
s touto výstavbou projde rekonstrukcí i chodba 
v budově C. V roce 2017 začne výstavba nové-
ho stravovacího provozu v budově C, realizace 
nového onkologického stacionáře, vybudování 
pracoviště SPECT na oddělení nukleární medicí-
ny. Oddělení chirurgie projde částečnou rekon-
strukcí, plánována je výměna oken v budově D. 
V roce 2017 dokončíme plán nové emergency, 
která nemocnici přiblíží nemocnicím třetího 
tisíciletí. Všechny tyto změny dozajista zlepší 
prostředí naší nemocnice a zvýší konkurence-
schopnost vůči ostatním nemocnicím. Ale my, 
zdravotníci, nesmíme zapomínat, že nejen pěk-
né prostředí a dobré přístroje svědčí o kvalitě 
péče, ale i profesionalita a empatický přístup 
k pacientům je velmi cenná deviza, která vy-
povídá o kultivovanosti zdravotnického perso-
nálu. Nic nestojí, ale je významným faktorem 
v péči o pacienta. 

MUDr. Irena Voříšková 
ředitelka zdravotní péče 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Nové vybavení a zrekonstruované prostory má oddělení nukleární medicíny

Novými, moderními prostory disponuje 
ortopedické oddělení

Od té doby prošla nemocnice význam-
nými změnami a v současné době v ní 
působí další oddělení – anesteziologic-
ko-resuscitační, ortopedické oddělení, 
rehabilitační oddělení, oddělení násled-
né péče, neurologické oddělení, které 
získalo status iktového centra, komplex-
ní onkologické centrum, které je sou-
částí Onkologického centra Masarykovy 
nemocnice. Do komplementu nemoc-
nice patří oddělení nukleární medicíny, 
které je také součástí ústecké Masary-
kovy nemocnice, radiologické oddělení, 
oddělení klinické biochemie a hematolo-
gicko-transfuzní oddělení, které je spo-
jeno s hematologicko-transfuzním od-
dělením v Mostě. V ambulantní sféře je 
zajištěna péče v oční ambulanci, derma-
tovenerologické ambulanci s melanomo-
vým centrem, urologické a ORL ambulan-
ci. Nemocnice má klinického psychologa, 
dopravní zdravotní službu a oddělení so-
ciálních sester. 
V nemocnici pracuje 953 zaměstnan-
ců, z toho 122 lékařů. Za rok 2016 bylo 
v chomutovské nemocnici hospitalizo-
váno přes 15 000 pacientů na 458 lůž-
kách. Za rok 2016 zdravotníci provedli 
3 420 operací. 

V posledních letech došlo k významné 
obnově přístrojového vybavení naší ne-
mocnice. Byla pořízena počítačová to-
mografie (CT), nový výkonný ultrazvuk 
na radiologické pracoviště, nové lapa-
roskopické věže pro chirurgické obory, 
nové SPECT/CT na oddělení nukleární 
medicíny a nové lineární urychlovače 
v rámci obnovy vybavení onkologického 
centra. Došlo k obnově techniky na neu-
rologickém oddělení v rámci zřízení ikto-
vého centra, byly pořízeny nové přístroje 

na rehabilitační oddělení a mnoho dal-
ších na jiná oddělení. 
Mnohá oddělení prošla rozsáhlou rekon-
strukcí – onkologické centrum, odděle-
ní nukleární medicíny v rámci pořízení 
nových přístrojů, radiologické oddělení, 
neurologické oddělení a částečnou re-
konstrukcí prošlo ortopedické oddělení. 
Vybudovali jsme nový dospávací pokoj, 
do provozu byla uvedena anesteziologic-
ká ambulance, která v roce 2016 prošla 
rekonstrukcí z prostředků anesteziologic-
ko-resuscitačního oddělení. Postupně je 
obnovován lůžkový fond naší nemocnice. 
Jako jiných nemocnic se i naší dotkla 
personální krize, která probíhá napříč 
zdravotnictvím České republiky. Je to 

znát na úbytku lékařů v naší nemocni-
ci. Od roku 2014 ubylo 10 lékařů. Pro 
nemocnici okresního typu je to citelné 
číslo. Mnozí lékaři zajišťují provoz svých 
oddělení za cenu obrovského osobního 
nasazení a na úkor svého vlastního vol-
ného času. Na některých odděleních mu-
sel být omezen provoz, např. byla dočas-
ně uzavřena hematologická ambulance 
a omezena lůžková kapacita na interním 
oddělení. Nedostatek lékařů nemocni-
ce řeší aktivním vyhledáváním nových 



www.kzcr.eu
6 7

Oddělení, o kterých se často nepíše...
Masarykova nemocnice

Sexuologické oddělení

VŠECHNO CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O SEXU…
Někde jsem četl, že když se děj románu nebo filmu týká chirurgie, je to drama, když 
interny, tak tragédie, a když psychiatrie, jde většinou o komedii. A co sexuologie? To 
snad opravdu může být jen Woody Allen.

– zaznamenávají změny prokrvení peni-
su v závislosti na sledování snímků s roz-
manitými sexuálními podněty. Jde o jed-
no z mála přístrojových vyšetření, jež má 
sexuolog k ruce. Naše pracoviště tímto 
přístrojem také disponuje.

Kromě pacientů, kteří nás vyhledali kvů-
li pochybnostem o své sexualitě nebo 
již existujícím problémům dobrovolně, 
se zde léčí i ti, kteří se pod vlivem své 
poruchy dopustili protiprávního jedná-
ní a léčení mají nařízené soudem – jde 
o tzv. ochranné léčení – a naše oddělení 
je jedním ze dvou pracovišť v Ústeckém 
kraji, ve kterém lze toto léčení absolvovat.

Poruchami pohlavní identity rozumíme 
případy, kdy biologické pohlaví není 
v souladu se společenskou rolí, s níž se 
člověk vnitřně ztotožňuje. Asi nejzná-
mější z těchto poruch je transsexualita, 
kdy je biologické pohlaví přímo v pro-
tikladu k pohlaví psychickému – pro 

MUDr. Miroslav Zoubek
primář Sexuologického 
oddělení Masarykovy 
nemocnice v UL, o. z.

Po ukončení studia na Fakultě vše-
obecného lékařství Univerzity Kar-
lovy v Praze nastoupil na Psychia-
trické oddělení tehdejší ústecké 
Masarykovy nemocnice. O dva roky 
později nastupuje na sexuologic-
ké oddělení na částečný úvazek. 
V roce 1988 je zaměstnán na plný 
úvazek, v roce 2000 se ujímá funk-
ce vedoucího lékaře. Během své lé-
kařské praxe si doplňuje vzdělání, 
v roce 1986 je to atestace psychia-
trie I. stupně, v roce 1990 nástavbo-
vá atestace sexuologie.

ZÁLIBY: 
cyklistika, hudba, literatura. 

Z médií lze snadno nabýt dojmu, že je-
dinou náplní sexuologovy práce je léčba 
poruch erekce, po objevu „modré pilul-
ky“ jednodušší než výměna baterie v ho-
dinkách. Erektilní dysfunkce sice je na-
ším příslovečným denním chlebem, ale 
tak úzký náš obor přece jen není. Sexuo-
logie se v našem (českém) pojetí zabývá 
třemi hlavními problémovými oblastmi 
lidské sexuality: sexuálními dysfunkce-
mi, poruchami plodnosti a poruchami 
sexuální preference a pohlavní identity. 
Tak ji jako svébytný lékařský obor konci-
poval její zakladatel profesor Josef Hynie 
a dlužno dodat, že v takto komplexním 
pojetí se s ní jinde ve světě nejspíš ne-
setkáte, protože zmíněné oblasti jsou 
většinou „podmnožinami“ větších oborů 
(urologie, gynekologie, psychiatrie…).
Sexuálními dysfunkcemi rozumíme 
všechny poruchy, které znesnadňují či 
dokonce znemožňují věku a zdravotní-
mu stavu přiměřený sexuální život. Ono 
„věku a zdravotnímu stavu přiměřený“ 
bych zdůraznil: obzvláště muži jsou 

ochotni smířit se s nejedním důsledkem 
stárnutí, řídnoucím chrupem a vlasovým 
porostem počínaje a zvětšujícím se ob-
vodem pasu konče, jen sexuální zdatnost 
z nějakého důvodu očekávají stejnou 
od osmnácti do osmdesáti let. Sexuál-
ní dysfunkce zahrnují poruchy sexuální 
žádostivosti, vzrušivosti (mezi něž patří 
i zmíněné poruchy erekce) a orgasmu, 
a to jak u mužů, tak u žen. Jde o pestrou 
skupinu poruch, jejichž příčiny mohou 
být fyzické, psychické i kombinované.
I když je lidská sexualita záležitostí pá-
rovou, pokud jde o funkci rozmnožo-
vací, zabývá se sexuologie především 
poruchami mužské plodnosti, ženská 
neplodnost je doménou gynekologů. Zá-
kladním vyšetřením mužovy plodnosti je 
laboratorní vyšetření semene, zejména 
počtu, pohyblivosti a vzhledu spermií. 
Jde o vyšetření z pacientova pohledu 
jednoduché a nikterak zatěžující – odběr 
mate riálu si provede v diskrétních pod-
mínkách sám, nikoli tedy za pomoci 
elektrod a už vůbec ne sličné asistentky, 

jak se mu leckdy přející kamarádi snaží 
namluvit. Výsledek je důležitým výcho-
diskem úvah o dalším postupu, neboť 
vyšetření ženy již bývají náročnější a pro 
pacientku často i nepříjemnější; proto by 
vyšetřením spermiogramu mělo vyšetře-
ní neplodného páru vždy začínat.

Na našem pracovišti provádíme stan-
dardní vyšetření spermiogramu, v přípa-
dě nepříznivého nálezu pak zajišťujeme 
další potřebná vyšetření. Podle výsledků 
pak buď zahájíme léčbu s cílem zlepšit 
vyhlídky na početí přirozenou cestou, 
nebo páru doporučíme konzultaci v ně-
kterém z center asistované reprodukce 
a zvážení umělého oplodnění.

Poruchy sexuální preference je novější 
název pro sexuální úchylky čili poruchy 
sexuální orientace nebo způsobu, jímž 
dotyčný své sexuální potřeby uspokoju-
je. Podle současných poznatků jde o po-
ruchy vrozené, které jsou pro své nositele 

celoživotním křížem – nelze je vyléčit 
jako angínu ani odoperovat jako zaníce-
ný apendix; je třeba naučit se s nimi žít, 
což zdaleka nebývá tak snadné, jak se 
řekne. Na rozdíl od pohledu, jejž nám čas 
od času předkládají sdělovací prostřed-
ky, však většina sexuálních úchylek není 
nebezpečných a život ztrpčují daleko víc 
svým nositelům než jejich okolí.
K posouzení sexuální preference 
lze využít falometrického vyšetření, 
při němž se – zjednodušeně řečeno 

lepší pochopení si můžete představit, že 
se cítíte tak, jak se cítíte, ale máte tělo 
opačného pohlaví. Oproti lidem s poru-
chou sexuální preference jsou ale trans-
sexuálové přece jen trochu ve výhodě, 
protože existuje řešení, jak uvést tělo 
a duši do souladu, alespoň po vnějš-
kové a úřední stránce změnou pohlaví. 
Protože se jedná o zásadní a v podstatě 
již nevratný zásah do organismu, pří-
prava na ni je dlouhodobá, zpravidla 
několikaletá.

Ačkoli jsou poruchy pohlavní identity 
medicínsky poměrně dobře vymezené, 
právě zde se sexuologie jako lékařský 
obor nejvíc střetává se společenskými 
trendy, prosazujícími se v současné době 
v takzvané západní civilizaci; polemika 
na toto téma – ač čtenářsky jistě vděčná 
– však již přesahuje rámec Infolistů.
Jak vidno, sexuologie je oborem na jed-
nu stranu velmi úzkým, na druhou velmi 
širokým – záleží na úhlu pohledu, jako 
ostatně vždy. Spektrum poruch, jimiž se 
sexuolog ve své ordinaci zabývá, sku-
tečně není široké, obzvláště ve srovná-
ní s tím, co musí řešit internista nebo 
chirurg. Příčiny sexuálních poruch ale 
mohou zasahovat téměř do všech lékař-
ských oborů a dobrý sexuolog by na to 
měl být připraven. Ač úzký specialista, 
měl by být všestranně uvažujícím léka-
řem a také trochu psychologem, pedago-
gem, advokátem a filozofem, neboť lid-
skou sexualitu může ovlivňovat prakticky 

cokoli, světovým názorem počínaje a šé-
fovými rozmary konče.
Sexuologie je tzv. nástavbovým oborem, 
což znamená, že zájemce o ni musí nej-
prve získat specializovanou způsobilost 
v některém z těchto oborů: psychiatrie, 
urologie, gynekologie a porodnictví, či 
diabetologie a endokrinologie. V osobě 
vedoucího lékaře vychází ústecká se-
xuologie „z psychiatrických tradic“ obo-
ru, v současné době zde však ordinuje 
též sexuologicky erudovaný urolog, což 

významně rozšiřuje možnosti pomoci na-
šim pacientům.

Naše oddělení je jediným pracovištěm 
svého druhu nejen v rámci Krajské zdra-
votní, a. s., ale i v Ústeckém kraji. Je také 
akreditovaným pracovištěm pro absolvo-
vání certifikovaného kurzu v oboru.

prim. MUDr. Miroslav Zoubek 
Sexuologické oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Kolektiv oddělení

Čekárna Laboratoř
Návštěvníci najdou oddělení ve vile 
ve Staré ulici v Ústí nad Labem
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Neustálý boj se zneužíváním oddělení urgentního příjmu denně podstupují zdravot-
níci v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Jak 
uvádí v rozhovoru pro Infolisty MUDr. Jana Bednářová, situace vygradovala v závěru 
roku, kdy řada praktických lékařů bez náhrady zavřela své ordinace, často s pouhým 
písemným konstatováním, že pacienty ošetří nemocnice. 

zdravotní. Budiž to poučení pro vás i pro 
nás. Všechna čest a díky za to, že šetře-
ní dobře dopadlo. Když si představím, 
co celou nemocnici čeká, nikoliv tiše, 
ale nahlas v dobrém opravdu závidím,“ 
poznamenal MUDr. Josef Liehne, ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.
„Zdravotnická a ošetřovatelská doku-
mentace byly stěžejními dokumenty, 
na něž se Spojená akreditační komise 
zaměřovala. Myslím si, že jsme se s je-
jími členy nakonec dobře shodli. I když 
nás ještě čeká hodně práce, můžeme být 
pyšní. Všichni na oddělení se na to, aby 
akreditační proces byl úspěšný, intenziv-
ně připravovali a měli zájem, abychom 
akreditaci zvládli,“ shrnula vrchní sestra 
oddělení následné péče Mgr. Bc. Bohu-
mila Machová. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Ryjické oddělení následné péče splňuje akreditační standardy

Masarykova nemocnice

Převzetí certifikátu. V popředí zprava MUDr. Petra Kozmová, MUDr. Josef Liehne, 
MUDr. Jiří Mrázek, MHA, a Mgr. Bohumila Machová.

Ryjické oddělení následné péče je akreditovaným 
oddělením. Zleva MUDr. Petra Kozmová, 
Mgr. Bohumila Machová, Karla Smíšková, 
Bc. Ivana Šrámková a Věra Reinhardtová.

Oddělení následné péče II Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., které sídlí v Ryjicích, je akreditovaným zdravotnickým zařízením. 
Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené 
akreditační komise, o.p.s., (SAK ČR) slavnostně převzala 14. prosince 2016 primářka 
oddělení MUDr. Petra Kozmová z rukou náměstka pro zdravotní péči Krajské zdravot-
ní, a. s., MUDr. Jiřího Mrázka, MHA, a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Akreditace 
je platná na následující tři roky, do listopadu 2019.

Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR 
získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. 
Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci 
v roce 2013. Nyní zvládla další plánovanou reakreditaci. Od roku 
2015, kdy Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné péče 
Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s., probíhá projekt „Implemen-
tace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační 
komise ČR“ také ve všech nemocnicích Krajské zdravotní. Cílem 
největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji 
je získat akreditaci do první poloviny roku 2018, kdy se oddělení 
následné péče v Ryjicích stane součástí akreditovaného systému 
celé Krajské zdravotní, a. s.
„Jsem rád, že se vám podařilo akreditovat. Vůbec nebylo jedno-
duché vše administrativně postavit. Jste první vlaštovka, která se 
za Krajskou zdravotní vydala a pokračuje na cestě k dalšímu udr-
žení akreditace. Nás ostatní tento nelehký úkol čeká a doufám, 
že se k vám zbytek Krajské zdravotní připojí,“ řekl při slavnost-
ním předání akreditačního certifikátu MUDr. Jiří Mrázek, MHA, 
náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s.
„Určitě nebude od věci porovnat si akreditaci, kterou jste zís-
kali jako příspěvková organizace, a teď, už pod křídly Krajské 

Lidé zneužívají emergency, vrchol přišel s koncem roku 

Masarykova nemocnice

Na otázky redakce Infolistů odpovídala primářka ústecké emergency  
MUDr. Jana Bednářová

STATISTIKA POČTU 
VYŠETŘENÝCH PACIENTŮ

EMERGENCY
AMBULANCE 

POHOTOVOSTNÍ PÉČE 
PRO DOSPĚLÉ

24. 12. – 1. 1. 2016 1 101 200

rok 2016 40 121 4 666

CO JE VLASTNĚ EMERGENCY A JAKÁ JE 
JEJÍ ÚLOHA V NEMOCNICI?
Oddělení emergency zajišťuje vyšetření, 
prvotní ošetření a příjem pacientů pře-
devším s akutními, závažnými potížemi, 
pacientů doporučených ošetřujícím léka-
řem nebo přeložených z jiných nemocnic 
k následné péči vyššího specializované-
ho zdravotního zařízení. Emergency je 
součástí traumacentra, kardiocentra a ik-
tového centra s velikou spádovou oblastí, 
pro opravdu závažně nemocné pacienty.

O JAKÉ ZNEUŽÍVÁNÍ SE VLASTNĚ JEDNÁ?
Mnoho lidí, například s pouhým nachla-
zením, přijede na urgentní příjem, aby 
dostali písemné doporučení. Přitom by 

stačilo, aby doma zalehli s Paralenem či 
jiným běžně dostupným antipyretikem, 
nebo navštívili praktického lékaře. Tak-
že plní emergency a přetěžují personál, 
který by se měl věnovat závažnějším pří-
padům. Většinou si pak stěžují na dlou-
hé čekání, domáhají se laboratorních 

vyšetření či zobrazovacích metod. Dlouhá 
čekací doba je však na urgentním příjmu 
dána nutností komplexnosti vyšetření. 
Zejména mladí lidé jsou neurotičtí, na-
víc často agresivní, a to nejen verbálně. 
Tvrdí, že si mohou vybírat, že jsme tady 
proto, abychom je ošetřili a nediskutova-
li. Přitom na našich lůžkách leží pacienti, 
kteří jsou leckdy opravdu na hranici mezi 
životem a smrtí, kde skutečně prodleva 
několika minut může mít fatální násled-
ky. Tyto pacienty přitom ošetřuje stejný 
personál jako ty, kteří přicházejí (v lep-
ším případě) s mnohem méně závaž-
nějšími obtížemi. Zachovat si dostatek 
empatie je potom na urgentním příjmu 
někdy dost náročné. 

CO MÁ PACIENT DĚLAT, KDYŽ JEHO 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ NEORDINUJE?
Ambulantní pohotovostní péče pro do-
spělé je v budově A Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem k dispozici 
ve všední dny, od pondělí do pátku 
od 8.00 do 21.00 hodin, reálně však 
do 20.30 hodin, kdy berou posledního 
pacienta. Během víkendů – v sobotu 
a v neděli – a svátků funguje pohotovost 
od 9.00 do 18.00 hodin. Na ambulantní 
pohotovostní péči slouží z 50 lékařů pou-
ze čtyři praktičtí, takže většinu času za-
bezpečují lékaři Masarykovy nemocnice. 
Přitom pohotovost by měla být záležitos-
tí především praktických lékařů. Pokud 
praktičtí lékaři svou ordinaci zavřou a od-
káží nemocné na urgentní příjem, měli by 
se pacienti obrátit nikoliv na emergency, 
ale na zdravotní pojišťovny.

redakce Infolistů
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Na Štědrý den se narodilo 12 miminek
Krajská zdravotní, a. s.

PODĚKOVÁNÍ NOVOROZENECKÉMU ODDĚLENÍ 
MASARYKOVA NEMOCNICE V UL, o. z.

Moc bych Vám chtěla poděkovat za Kubíčka, který se u Vás narodil 15. srpna 
v šestadvacátém týdnu těhotenství s váhou 800 gramů. Dnes už jsme doma 
a náš klouček má krásnou váhu 2 880 gramů, dělá nám radost, krásně papá 
a to je dobře. Moc děkujeme, za tu péči, starost, lásku… a také, že nám byla 
nabídnuta kamera a že jsme se mohli koukat na Kubíčka v klidu z domova. 
Všem Vám moc děkujeme.

Přeji krásné dny  
Markéta Mihalová, maminka

PODĚKOVÁNÍ MUDr. JIŘÍMU KUNEŠOVI  
DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE MOST, o. z.

Touto cestou Vám s manželkou z celého srdce upřímně děkujeme za záchranu 
Pavlíkova života. Jsme Vám vděčni, že jste společně se svým lékařským týmem 
vyhrál boj o jeho život. Poděkování patří i sestřičkám za jejich péči. Dnes se 
Pavlík má dobře. Až bude starší a budu mu vyprávět tento příběh, jsem si 
jistý, že by vám rád poděkoval. Ještě jednou, Velké děkujeme celému dět-
skému oddělení mostecké nemocnice za záchranu a péči, které se Pavlíkovi 
dostalo. 

S úctou Jiří Slach, Lenka Münzbergerová

Zdravotnický personál porodních sálů Krajské zdravotní, a. s., přivedl na Štědrý den 
na svět 12 novorozenců.

V porodnici Nemocnice Děčín, o. z., se 
narodili na Štědrý den dva chlapci. Prv-
ním miminkem byl Matyáš, který se naro-
dil v 8.32 hodin, vážil 3 680 gramů a mě-
řil 51 centimetrů. 
Na Štědrý den se rodilo i v porodnici 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. Ve 14.10 hodin přišel na svět 
chlapeček Zdeněk, který vážil 3 330 gra-
mů a měřil 49 centimetrů. Zdravotníci 

ústecké porodnice přivedli na svět v ten-
to sváteční den jedno miminko. 
V porodnici Nemocnice Teplice, o. z., 
24. prosince přišli na svět čtyři novoro-
zenci, tři holčičky a jeden chlapeček. Prv-
ním miminkem byla Katrina, která vážila 
3 000 gramů a měřila 48 centimetrů. 
V Nemocnici Most, o. z., porodily ma-
minky na Štědrý den čtyři miminka, dva 
chlapci a dvě dívky. První se v tento den 

na svět podíval ve 2.50 hodin Kryštof. 
Vážil 3 540 gramů a měřil 52 centimetrů.
Na Štědrý den přivedla na svět svého 
potomka také maminka v porodnici Ne-
mocnice Chomutov, o. z. V 11.17 hodin 
se jí narodila holčička Marie, která váži-
la 2 650 gramů a měřila 51 centimetrů. 
Na Štědrý den se v chomutovské porod-
nici narodilo jedno miminko.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

První miminko přivítal náměstek hejtmana a ústecká primátorka
Krajská zdravotní, a. s.

K prvnímu miminku v roce 2017 v Ústeckém kraji přišel mamince Lucii Thiemové popřát 
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Martin Klika, MBA. Foto: Petr Sochůrek, KZ, a. s. 

Popřát k prvnímu ústeckému miminku 
za statutární město Ústí nad Labem přišla 
primátorka Ing. Věra Nechybová (vpravo).
Foto: Petr Sochůrek, KZ, a. s. 

Gratulace primátorky statutárního města 
Děčín Mgr. Marie Blažkové mamince 
prvního miminka v Děčíně Aleně Kubrtové. 
Zdroj: statutární město Děčín

První občánek v Chomutově Tobiáš 
Chloupek s maminkou Petrou 
Vildomcovou. Foto: Tomáš Branda, 
statutární město Chomutov

Za Lucií Thiemovou, maminkou prvního miminka Ústeckého kraje 
roku 2017, které se narodilo 1. ledna v 1.47 hodin v Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zavítal 
v pondělí 2. ledna 2017 na novorozenecké oddělení 1. náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Martin Klika, MBA, který jí přišel 

jménem Ústeckého kraje, v zastoupení hejtmana Oldřicha Bubeníčka, poblahopřát. 
Za statutární město Ústí nad Labem pogratulovala primátorka Ing. Věra Nechybová. 

Chlapeček od rodičů dostal jméno Jo-
sef a stal se prvním dítětem narozeným 
v roce 2017 na území Ústeckého kraje 
a statutárního města Ústí nad Labem. 
Po porodu vážil 3 000 gramů, měřil 
48 centimetrů.

Návštěvu za prvním miminkem dopro-
vázel ředitel zdravotní péče Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr. Josef Liehne. „Jsem velice rád, 
že první občánek města a kraje se na-
rodil právě v naší porodnici, která je 

největší v Ústeckém kraji. V roce 2016 
se zde narodilo 1 909 novorozenců. Těší 
mne to o to více, že rodiče svého syna 
pojmenovali jedním z nejtradičnějších 
českých jmen – Josef,“ uvedl MUDr. Jo-
sef Liehne. 
Malý Josífek Thieme ovšem není jedi-
ným, kdo bude mít v rodném listě na-
psané datum 1. 1. 2017. Jako první se 
v Nemocnici Děčín, o. z., na Nový rok 
ve 3.18 hodin narodila Alexandra Kubr-
tová mamince Aleně Kubrtové z Dobko-
vic. Vážila 3 760 gramů a měřila 54 cen-
timetrů. Datum narození 1. 1. 2017 
bude mít v rodném listě napsané také 
Sandra Ferková, která přišla na svět 
v porodnici Nemocnice Teplice, o. z., 
ve 2.05 hodin. Vážila 2 820 gramů a mě-
řila 49 centimetrů. Maminka Sandra 
Ferková pochází z Dubí. Prvním mimin-
kem narozeným 1. 1. 2017 v porodnici 
Nemocnice Most, o. z., je Lukáš Paster-
niak, který přišel na svět v 16.05 ho-
din. Vážil 3 300 gramů a měřil 49 cen-
timetrů. Maminkou je Lada Pejzlová 
z Mostu. V Nemocnici Chomutov, o. z., 

se 1. 1. 2017 ve 4.07 hodin jako prv-
ní narodil Tobiáš Chloupek mamince 
Petře Vildomcové z Chomutova. Vážil 
2 200 gramů a měřil 46 centimetrů. 

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů
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Nejkrásnější svátky v roce v nemocnici

Nemocnice Teplice
Vůně vanilky a nemocnice… Zdá se 
vám toto spojení nemožné?
A přece… Na Oddělení následné 
péče Nemocnice Teplice, o. z., za-
pomněli pacienti na svá trápení 
a s pomocí personálu a našich 
dobrovolníků se nachystali na pří-
chod nejkrásnějších svátků v roce. 
Při společném pečení cukroví a vý-
zdobě oddělení čas krásně plynul. 
Se zpíváním vánočních písní a spi-
rituálů nám na našem adventním 
koncertu vydatně pomohl vokální 
soubor Serafín z Teplic.
Poseděli jsme společně s pacienty, 
jejich blízkými u cukroví, zazpívali 
si a bylo nám všem krásně…

Věra Sinčáková, vrchní sestra 
Oddělení následné péče 
Nemocnice Teplice, o. z.
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Rozhovor s primářem MUDr. Lukášem Pondělíčkem

Nemocnice Teplice

Personální změny v KZ, a. s.
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MUDr. Pavel Csuhaj
se stal primářem 
otorinolaryngologického  
oddělení.

Nemocnice Děčín, o. z.
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RNDr. Ing. Mgr. Petr Kelbich, Ph.D.,
se stal vedoucím  
biomedicínského centra.

Masarykova 
nemocnice v UL, o. z.
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MUDr. Lukáš Pondělíček
se stal primářem  
gynekologicko-porodnického 
oddělení.

Nemocnice Teplice, o. z.
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Květoslava Khynychová
se stala vedoucím laborantem 
transfuzního oddělení.

Masarykova 
nemocnice v UL, o. z.

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

Proč jste se rozhodl být lékařem a věno-
vat se zrovna gynekologii?
Už jako malé dítě jsem chtěl být lékařem. 
Myslím, že mě ovlivnil můj strýc, který byl 
porodníkem. Cestu jsem měl jasnou – 
po „základce“ na gymnázium, po gymná-
ziu lékařská fakulta a po medicíně obor 
gynekologie. S hrůzou jsem ovšem čekal 
na „páťák“, kdy jsme poprvé na fakultě 
měli blokovou výuku gynekologie. Měl 
jsem obavy, zda tento obor bude pro mě 
ten pravý. V průběhu studia jsem zjistil, 
že chci dělat obor chirurgický a gyneko-
logie tím pravým oborem byla.
Chtěl jste se věnovat i jiným lékařským 
oborům?
Určitě. Vzhledem k mému chirurgickému 
zaměření jsem hodně uvažoval o chirur-
gii či ortopedii. Ptal jsem se lékařů pří-
slušných oborů, proč si ten svůj obor zvo-
lili a hodně vše zvažoval. Nakonec jsem 
přece jen zvolil gynekologii. Je to totiž 
obor ve svém základě velmi rozmanitý. 
Má krásnou operativu, kterou lze, vyjma 
specifických případů, obejmout celou. 
Několik možností operování jako je břiš-
ní, laparoskopický či vaginální přístup. 
Tyto přístupy lze různě volit s ohledem 
na benefit pacientky. Gynekologie jako 
obor má v sobě ultrazvukovou diagnos-
tiku, která ho zpestřuje. Interní části si 
užijeme v případě rizikového těhotenství 
či konzervativní gynekologie. No a po-
rodnictví, to má vše z předchozích a je to 
úplně něco jiného, a hlavně je nádherné 
vidět štěstí rodičů při narození jejich mi-
minka. Na závěr má náš obor svoji am-
bulantní část, kterou člověk může využít 
v soukromé ambulanci. Tohle všechno 
jiný obor nemá.
Jak dlouho působíte v teplické nemoc-
nici, popř. v Krajské zdravotní, a. s., 
a na jakém postu jste začínal?
Ačkoliv jsem po studiu začal bydlet v Tep-
licích, nastoupil jsem na gynekologicko-
-porodnické oddělení do Mostu. Táhlo 
mě to tam, protože to je moje rodné měs-
to. Tam jsem dostal cenné základy a udě-
lal dvě atestace. Právě díky druhé ates-
taci nastala důležitá změna v mé kariéře. 
Hned po atestaci jsem dostal nabídku 
od přednosty gynekologicko-porodnic-
ké kliniky v Motole, abych tam pracoval. 

Rozhodování to nebylo těžké, jen jsem 
věděl, že bude těžké dojíždění. Z rodin-
ných důvodů jsme zůstali bydlet v Tepli-
cích a já denně dojížděl do Motola. Škola 
to byla skvělá a já dodnes vzpomínám 
na Motol jako na svoji srdcovku. Praco-
val jsem postupně na všech odděleních, 
na konci i na pozici vedoucího lékaře 
gynekologického JIPu. V Motole jsem se 
věnoval hlavně endoskopii a v průběhu 
doby jsem se stal vedoucím lékařem en-

doskopie. Práce mě velmi bavila, ale tři 
hodiny denně strávené dojížděním byly 
hrozné pro mě i pro moji rodinu. Proto, 
když přišla nabídka z Chomutova na po-
zici zástupce primáře v nově vznikajícím 
týmu, jsem vše pečlivě zvážil a s těžkým 
srdcem Motol opustil. Dojíždění do Cho-
mutova bylo oproti Praze jako balzám 
a vůbec mi to nevadilo. S primářem Ze-
manem byla výborná spolupráce. Oba 
dva jsme měli stejný cíl, a to táhnout 
oddělení výš. Právě díky Chomutovu 
a jeho urogynekologickému centru jsem 
si udělal nástavbovou urogynekologic-
kou atestaci a rozšířil spektrum svých 
operací o kompletní urogynekologickou 
operativu. Za těch sedm let, co jsem 
tam pracoval, se podařilo vybudovat 
opravdu skvělý tým. Samozřejmě každá 
práce vyžaduje posun, a tak když začaly 

chodit nabídky na pozici primáře, vždy 
jsem je velmi pečlivě zvážil. Kývnul jsem 
až na nabídku z Teplic, protože tady žiju 
a přišlo mi moc fajn začít tady pracovat.
Jaké jsou vaše vize a plány na postu pri-
máře teplického gynekologicko-porod-
nického oddělení?
Nic více a nic méně než udělat z něho 
špičkové pracoviště okresního formátu. 
Špičkový okres může někomu znít divně, 
ale není to tak. Určité věci, jako například 

rozsáhlá onkogynekologická operativa, 
patří do center. Ale tyto věci tvoří na okre-
se jen malou část. Drtivou část oboru lze 
dělat se stejnou kvalitou na okrese jako 
na klinice. Precizní operativa se zaměře-
ním na minimální invazivitu, pokročilá 
endoskopie, kompletní urogynekolo-
gická operativa, kvalitní porodnictví, to, 
čemu říkáme proklientské chování, dob-
rá komunikace s pacientkami, kvalitní 
ambulantní činnost s rozvojem speciali-
zovaných ambulancí. Nyní například roz-
jíždíme činnost urogynekologické ambu-
lance. Samozřejmě k tomu potřebujeme 
mít vybavené oddělení, podporu vedení 
a hlavně tým, který má stejný cíl posou-
vat oddělení stále výš a výš. Je to práce 
na léta, ale jsem přesvědčen o tom, že se 
to podaří.

ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Lukáš Pondělíček

Se zpíváním pacientům pomohl vokální soubor Serafín
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 – korekční kostní operace včetně pro-
dlužování končetin a transportu 
segmentů.

VÝHODY A NEVÝHODY ZF
Výhodou této metody je možnost včas-
né rehabilitace končetin. Určitou nevý-
hodou zevní fixace je její umístění nad 
kožní kryt, čímž zraněnému vzniká určitý 
diskomfort v běžném denním životě. 

PROVEDENÍ OSTEOSYNTÉZY
Vlastní osteosyntéza je znehybnění zlo-
meniny pomocí implantátů, které se za-
vádějí do kosti z malých kožních incizí, 
na které se poté naloží samostatná kon-
strukce zevního fixátoru, a to tak, že fixá-
tor je uložen nad úroveň kožního krytu. 
Operace se provádí v celkové nebo svod-
né anestezii.
Seminář, kterého jsem se zúčastnila, byl 
pro mě velice přínosný. Mohla jsem si ne-
jen vyzkoušet zavedení zevního fixátoru 
do kosti, ale dozvěděla jsem se spous-
tu informací, na které při akutní operaci 
není čas.

Seminář o zevním fixátoru z pohledu sestry Nemocnice Most

Účinná opatření proti legionelle 

Nemocnice Most

Zevní nebo externí fixátor (ZF) je pomůcka či zařízení, které slouží k léčbě kompliko-
vaných či infikovaných zlomenin a které je umístěno vně lidského těla. 

HISTORIE 
Ve světě se první pokusy s fixací zlo-
menin pomocí zevní fixace datují již 
do 19. století. Jako běžná pomůcka pro 
traumatologii se zevní fixátor rozšířil až 
v druhé polovině 20. století. V Čechách 
se objevují první sériově vyráběné fixaté-
ry v 70. letech minulého století. Aparáty 
vyrábělo Poldi Kladno. Na konci 80. let 
vznikla potřeba mít na českém trhu mo-
derní, jednoduché a cenově dostupné 
aparáty.

SEMINÁŘ
Náš seminář probíhal na operačních sá-
lech mostecké nemocnice, kde nám čes-
ká firma ProSpon, spol. s r.o., umožnila 
získat nejen všeobecný přehled o typech 
fixátorů, ale i možnost vyzkoušet si zevní 
fixátor sestavit na maketě kosti. O semi-
nářích a o kreditním systému se v po-
slední době napsalo mnoho. O tom, kolik 
sestřičkám vezme času, kolik se za semi-
nář zaplatí a konečně, kolik kreditů za se-
minář dostanou? Na celou záležitost se 

však dá nahlížet také trošičku jinak. Co 
třeba položit si otázku: „Co bych chtěla 
umět a jak získám co nejvíce informací?“ 
Je hezké si myslet, že z internetu, nebo 
třeba od ostatních kolegů. Osobně si 
však myslím, že nejvíce informací se do-
zvíme od člověka, který se určité proble-
matice věnuje. Můžeme si také položit 
otázku: „Kolik času zabrala přednášejí-
címu příprava semináře tak, aby byl za-
jímavý a přínosný?“ Osteosyntézu pomo-
cí zevního fixátoru jsme od ledna 2016 
na operačních sálech použili 19x. I přes 
to, že tento výkon není tak častý, musíme 
ho umět používat. 

ZF NA CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH 
SÁLECH V MOSTĚ
Na oddělení od firmy ProSpon máme 
fixátor:
PH-FIX, UNI-FIX – který je primárně určen 
k fixaci dlouhých kostí a pánve (obr. č. 5). 
HYBRIDNÍ APARÁT – kombinuje PH-FIX, 
UNI-FIX s karbonovým kruhem a je pri-
márně určen pro zlomeniny v oblasti ko-
lenního kloubu (obr. č. 5) (1).

INDIKACE K ZF
Mezi hlavní indikace k použití zevního 
fixátoru patří:

 – otevřené zlomeniny III.–IV. stupně,
 – tříštivé zavřené zlomeniny s rozsáh-

lým poškozením měkkých tkání včet-
ně zlomenin intraartikulárních, 

 – mnohočetné zlomeniny u polytrau-
matu včetně zlomenin pánve,

 – infikované zlomeniny a paklouby,
 – artrodézy,

1. Seznámení se ZF 3. Praktický nácvik (detail)2. Praktický nácvik

5. Složení síta PH-FIX na operačních 
sálech4. Výsledek

Všechny typy zevních fixátorů jsou navzájem kompatibilní, 
i když je každý z nich určen pro jiné indikace.

1. 2. 3.

1. HYBRIDNÍ APARÁT
2. PH-FIX, UNI-FIX
3. MP-FIX

Krajská zdravotní, a. s., obdržela 25. listopadu 2016 od Krajské hygienické stanice 
Ústeckého kraje výsledky odběrů vody v Nemocnici Most, o. z. Zpráva konstatovala 
výskyt bakterií legionella na oddělení JIP interního a chirurgického oddělení. Vedení 
Krajské zdravotní, a. s., společně s vedením Nemocnice Most, o. z., se začalo přípa-
dem ihned zabývat a byla přijata okamžitá opatření. 

K výměníkovým stanicím bylo 25. 11. 
2016 nainstalováno zařízení na dekon-
taminaci teplé vody EuroClean. Na od-
děleních intenzivní péče byly vyměněny 
nevyhovující baterie za nové. Na všech 
výměníkových stanicích byla zavede-
na pravidelná tepelná dezinfekce teplé 
užitkové vody v týdenních intervalech. 
Do doby instalace zařízení k elimina-
ci bakterií legionelly – po dobu 10 dní 
– prováděla dotčená pracoviště sta-
novená opatření; sprchování pacientů 
probíhalo pouze v ústence a jen na ne-
zbytnou dobu, při hygieně na lůžku 

byla používána pouze destilovaná voda 
na hlavu, obličej a krk, k čištění zubů 
byla používána pouze destilovaná ste-
rilní voda; k eventuální přípravě instant-
ních nápojů a polévek byla používána 
výhradně převařená voda; zdravotnické 
prostředky, přicházející do styku s dý-
chacími cestami, byly buď jednorázové, 
nebo se po dekontaminaci oplachovaly 
destilovanou sterilní vodou. Proběhla 
výměna vybraných vodovodních armatur 
(baterií) a sprchových růžic s přívodní ha-
dicí za nové a u zbývajících byla provádě-
na jejich sanitace a dekontaminace. 

Kontrolní odběry provedli pracovníci 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad 
Labem 5. 12. 2016 a 19. 12. 2016 Krajská 
hygienická stanice informovala Krajskou 
zdravotní, a. s., o výsledku měření, který 
potvrdil nulový výskyt bakterií legionella 
na oddělení JIP interního a chirurgického 
oddělení mostecké nemocnice.

Na základě rozhodnutí vedení společ-
nosti zintenzivní Krajská zdravotní, a. s., 
z vlastního podnětu prověrky kvality 
vody ve svých nemocnicích a bude pro-
vádět další preventivní kroky pro zajiš-
tění bezproblémového stavu. V rámci 
investičních akcí provede společnost 
v následujících letech postupné obměny 
starších rozvodů vody.

redakce Infolistů
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Stravovací provoz Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., v závěru roku 
2016 prošel rekonstrukcí. Modernizace provozu, který denně připraví na čtyři stovky 
obědů pro pacienty a zaměstnance Krajské zdravotní, spočívala v úpravě a rozšíření 
dosavadní technologie rozvodů vzduchotechniky, výměně digestoří v hlavní varně 
a montáži nových rozvodů v provedení SPIRO (kruhové) včetně posílení výkonným 
ventilátorem RM 250 na každé digestoři. 

Stravovací provoz prošel modernizací

Nemocnice Děčín

Kuchyně v děčínské nemocnici se pyšní moderním vybavením.  
Na snímku vedoucí Yvonna Pacovská.

Rekonstrukci stravovacího provozu v dě-
čínské nemocnici v ceně 636 642 Kč 
včetně DPH si vyžádal nevyhovující stav 
zastaralého zařízení. V souvislosti s re-
konstrukcí vzduchotechniky došlo také 
k dílčím stavebním úpravám, a to zejména 
k instalaci nového stropu, opravě povrchů 

stěn a také byla vyměněna všechna svíti-
dla, vše v celkové výši cca 230 tisíc včetně 
DPH. Modernizaci stravovacího provozu 
Nemocnice Děčín, o. z., financovala Kraj-
ská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů.
„Nová vzduchotechnika znamená ze-
jména zkvalitnění pracovních podmínek 

zaměstnanců. Je jedním ze základních 
parametrů pro to, abychom zachovali 
kvalitu produkce kuchyně. Protože když 
se neodsává pára, vlastně ani pořádně 
nevidíte, co vaříte. Zařízení už nesplňo-
valo hygienické podmínky a s vlhkostí se 
tvořila plíseň. Oproti stavu před rekon-
strukcí tak došlo ke zlepšení o dvě stě 
procent, digestoře konečně vypadají, jak 
by se dnes v takovém provozu předpoklá-
dalo,“ s nadsázkou si pochvaluje Yvonna 
Pacovská, vedoucí Střediska léčebné vý-
živy a stravování Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z.

„Instalace nové vzduchotechniky je jed-
nou z menších, ale pro chod nemocnice 
důležitých akcí. Pro naše zdravotnické 
zařízení v Děčíně ale chystáme v nejbliž-
ší době i větší investiční akce, jako je 
revitalizace pavilonu „I“ v roce letošním, 
zásadní dostavbu nových operačních 
sálů včetně emergenčního příjmu v roce 
následujícím a již letos také výměna více 
než stovky oken na chirurgii, v budově 
„E“, informoval Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Od 1. 1. 2017 byl navýšen počet sys-
témových míst tohoto oddělení na 21. 
V současnosti má vedoucí střediska 
k dispozici 17 zaměstnanců.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Pacient na iktové jednotce Nemocnice Děčín
Iktová jednotka je vysoce specializované pracoviště, kde se v podobě tzv. iktového 
týmu soustřeďuje odborný zdravotnický personál a veškeré, především technické 
zázemí nutné k léčbě pacientů s tímto zdravotním postižením. Takových specializo-
vaných pracovišť je v České republice 30.

Protože právě čas hraje obrovskou roli 
při obnově funkcí, k jejichž poškození 
došlo v důsledku cévní mozkové přího-
dy (CMP), je zde pacientovi věnována 
soustředěná intenzivní komplexní péče 
v co nejširším rozsahu a v co nejrychlej-
ším možném čase. Po příjezdu pacienta 
se okamžitě provádějí diagnostické tes-
ty a vyšetření, a poté neurolog iktového 
týmu rozhodne o specifické léčbě.
V naprosté většině případů je pacient 
přivezen rovnou z terénu RZP nebo RLP 
přímo na CT pracoviště. Vyšetřením moz-
ku se zjistí typ CMP a rozsah postižení. 
Neurolog zde pacienta vyšetří a rozhod-
ne o dalším postupu a léčbě.
Na iktové jednotce je pacient uložen 
na polohovací lůžko s pasivní či aktivní 
matrací. Změří se vitální funkce a pokud 

je pacient ještě nemá, zajistí se mu ale-
spoň jeden intravenózní přístup. Stan-
dardně se odebírá biologický materiál 
k laboratornímu vyšetření, natočí se 
EKG, dle potřeby a ordinace lékaře se 
zajistí další vyšetření jako EEG, RTG plic, 
UZ karotid, interní vyšetření, ECHO srdce 
a další.
V průběhu pobytu pacienta na iktové 
jednotce jsou monitorovány jeho životní 
funkce a neurologický deficit a v případě 
nutnosti iktový tým podniká preventivní 
kroky, aby zabránil případným komplika-
cím (např. infekcím či komplikacím kar-
diovaskulárního původu), popř. zahajuje 
jejich včasnou léčbu.
Téměř okamžitě se také začíná s rehabi-
litací pacienta s cílem snížit následky po-
stižení na minimum. Rehabilitace bývá 

zaměřená na pohybové a řečové funkce 
a podílí se na ní celý tým odborníků. 
Kromě fyzioterapeuta je v něm i logo-
ped. Někdy pomáhá pacientovi s návra-
tem k normálnímu soběstačnému životu 
také ergoterapeut, psycholog i sociální 
pracovník.
Na iktové jednotce jsou hospitalizováni 
nejen pacienti s CMP, ale i s jinými neu-
rologickými diagnózami, při kterých je 
třeba monitorovat životní funkce a věno-
vat jim intenzivní péči, jako jsou křečové 
stavy, nádory CNS, poruchy vědomí, Gui-
llainův-Barréův syndrom (zánětlivé one-
mocnění nervových kořenů) a jiné.
Přístrojové vybavení iktové jednotky se 
neliší od ostatních jednotek intenzivní 
péče. Jsou zde monitory, monitorovací 
centrála, infuzní pumpy, injektomaty, 
ventilátory, odsávačky, defibrilátory. 
I když zde pacienti většinou nejsou bez-
prostředně ohroženi na životě, musí i zde 
být veškeré pomůcky a léky k obnově ži-
votních funkcí.

KAZUISTIKA

Pacientka H. S. *1940
• OA: CMP dosud neprodělala
• od r. 2008 se léčí pro ICHS (FS) 

s oboustrannou srdeční insuficiencí
• otoky DK a levostranným 

fluidothoraxem
• má chronický ekzém
• FA: trvale užívá Furon tbl 1-0-0, Be-

talok ZOK 50 mg tbl ½-0-0, Inhibace 
2,5 mg tbl 1-0-0, Anopyrin 100 mg 
tbl 0-1-0, Milurit 100 mg tbl 0-1-0. 
Na chronický ekzém neužívá nic.

• TA: nekouří, alkohol 0, pije kávu 
2–3 denně

• SA: žije s dcerou, dříve pracovala 
jako pomocná dělnice

15. 1. 2016 Ve 20.30 hodin volána RZP 
rodinou pro náhle vzniklou poruchu ko-
munikace a pravostrannou hemiparézu. 
Pacientka přivezena RZP na CT praco-
viště, kam přivolán neurolog. Pacient-
ka při vědomí, s těžkou pravostrannou 

lateralizací a smíšenou fatickou poru-
chou (jen nesrozumitelně mumlá). Prove-
deno CT mozku a CT angio, kde diagnos-
tikován uzávěr ACM vlevo.
Před transportem do ústecké Masaryko-
vy nemocnice byly u pacientky provede-
ny standardní odběry před trombolýzou, 
zajištěné invazivní vstupy (intravenóz-
ní kanyly, močový katétr) a aplikováno 
60 mg Actilyse.
Ve 22.10 hodin příjezd do MNUL 
a ve 22.45 hodin byla pacientka odveze-
na na angiolinku, kde provedena úspěš-
ná embolektomie s kompletní rekana-
lizací z ACM sin. Pro neklid pacientky 
během výkonu byla provedena intubace 
při nutné sedaci jako prevence aspira-
ce. Spontánně ventilující byla po výkonu 
přeložena na JIP.
16. 1. Provedeno kontrolní CT mozku, 
které bez průkazu ischemie či intrakra-
niálního krvácení. Na RTG plic suspektní 
aspirační pneumonie. CRP 158. Úpra-
va neurologického stavu do frustní 

pravo stranné lateralizace a lehké fatické 
poruchy. Extubována.
17. 1. Pacientka přeložena na neuro-
logický JIP Děčín. Při příjmu pacientka 
při vědomí, GCS 14, zahleněná, hypo-
saturuje, s lehkou smíšenou fatickou 
poruchou (snaží se něco říci), snaží se 
spolupracovat. Na PHK lehké oslabení, 
zvedne do Mingu s poklesem 5–10 cm, 
PDK v Mingu pokles až o 15 cm. Pacient-
ka živena NGS, infuzní terapie, nasazena 
ATB (Augmentin 1,2 g po 8 hod.), podpo-
ra diurézy furosemidem, fraxiparin 0,6 ml 
po 12 hod., kyslíková terapie O2 maskou 
3–6 l/min. + nebulizace s Atroventem 
po 6 hod. Chronický ekzém promazán In-
fadolanem ung.
18. 1. Na kontrolním rentgenu plic měst-
navé změny. Logopedické vyšetření po-
lykání se závěrem dysfagie (porucha 
polykání), doporučeno nadále nic per 
os. Vzestup TT, odebrán bakteriologický 
screening (moč a sputum na K+C, he-
mokultury), přidán Gentamicin 240 mg 
po 24 hod.

19. 1. Pacientka se cítí dobře, dýchá se 
jí lépe, má lehce zpomalené psychomo-
torické tempo (PMT), spolupracuje, trvá 
smíšená fatická porucha, neurologický 
nález stejný, pokles CRP na 139.

20. 1. Pacientka se cítí dobře, odkašlává, 
dýchání zlepšeno, rozumí, snaží se vy-
hovět. Na PHK jen frustní oslabení, PDK 
nestabilně udrží. S RHC sestrami nácvik 
chůze v chodítku. Zavedená léčba stejná. 

Bakteriologický screening negativní, 
chronický ekzém výrazně zlepšen.

21. 1. Pacientka se cítí dobře, rozumí, 
spolupracuje, je bez teplot, pokles CRP 
na 64, má stále lehce zpomalené PMT, 
smíšená fatická porucha přetrvává. Pod-
pora kyslíkové terapie na 2 l/min. Opět 
provedeno logopedické vyšetření s do-
poručením nadále nic nepřijímat ústy. 
Zavedená léčba stejná (mukolytika, ATB, 

nebulizace, fraxiparin, betablokátory, 
Infadolan ung. lokálně na exantém). Ži-
vena NGS (6x denně Isosource + čaj). Po-
krok v rehabilitaci – chůze o holi s RHC 
sestrami.
22. 1. Pacientka přeložena na standardní 
oddělení.

Pavlína Kočová, zdravotní sestra 
Neurologické oddělení JIP 

Nemocnice Děčín, o. z.
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Hračky zpříjemní dětem pobyt v nemocnici 

Nemocnice Chomutov
Jako každý rok i letos přišlo období Vánoc a kdy jindy než v tomto období udělat 
nějaký dobrý skutek. Ty je samozřejmě dobré konat po celý rok, ale na Vánoce je to 
ještě krásnější. Lidé pořádají různé sbírky na pejsky, obdarovávají děti v dětských 
domovech apod. Já a moji kamarádi, kterým bych chtěla moc poděkovat, se snažíme 
pomáhat celoročně a vždy si vybereme oblast, kde je to nejvíc potřeba.

Společnými silami jsme udělali v mi-
nulých letech sbírku pro dětský domov, 
na léčbu nemocného chlapečka, který 
ale bohužel své nemoci podlehl. Díky 
dalším dobrým lidem jsme uspořádali 
sbírku na dárečky pro nemocného Ma-
týska, který trpí vážným onemocněním, 
a my jsme mu chtěli splnit jeho tajné 
přání, kterým bylo špičkové vybavení 
k hernímu počítači, jelikož se kvůli ne-
moci musí zdržovat většinu času doma. 
Z dárků měl ohromnou radost. A to mě 
a mé přátele nesmírně naplňuje. Není 
nic lepšího než vidět spokojené a roz-
zářené oči dítěte, které je šťastné díky 
lidem, kterým záleží na ostatních. Letos 
jsme si řekli, že by bylo potřeba se za-
měřit na dětský pokoj na chirurgickém 
oddělení C v Chomutově. Tento pokoj při 
vstupu působí velmi smutně a depresiv-
ně a neumím si představit, že bych tam, 
já osobně, strávila i jen jedinou noc. Vím, 

že personál se dětským pacientům sna-
ží dát maximum a dělá vše pro to, aby 
jejich úzkost z nedobrovolného pobytu 
v nemocnici byla menší, ale jde i o pro-
středí, ve kterém děti jsou. Jelikož pracuji 
několik let na tomto oddělení a vím, že 
tento pokoj prošel pouze změnou bar-
vy, řekla jsem si, proč by to nešlo nějak 
vylepšit. Oslovila jsem své přátele, kte-
ří bez váhání souhlasili. Během měsíce 
se rozjela akce, kde mohl každý přispět 
svou troškou. Upřímně jsem nečekala 
takový ohlas a množství dárků. Vybrali 
jsme spoustu plyšáků, hraček, naučných 
a pohádkových knížek a spoustu dalších 
pěkných věcí. Cílem této akce bylo, aby 
děti při pobytu v nemocnici měly mož-
nost se zabavit, a to jak samostatně, tak 
při kolektivních hrách. Není nic horšího 
než vidět, jak jsou děti pasivní, že si spo-
lu na pokoji nepovídají a celá jejich zába-
va je omezena pouze na hry v mobilu či 

notebooku. Bohužel poslední roky to je 
přesně tak. To mě mrzelo nejvíce a dou-
fám, že díky našim dárkům se to alespoň 
trochu zlepší. Na začátek příštího roku 
máme naplánovanou ještě jednu změnu 
tohoto pokoje, ale to si necháme jako 
překvapení.

Bc. Michaela Kostelejová 
Chirurgické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Adventní setkání dětí nemocných leukémií

Masarykova nemocnice
Uvolnění a sváteční atmosféru v předvánočním shonu navodilo v ústeckém rodin-
ném centru Domeček u Rondelu tradiční adventní setkání dětí léčících se s leukémií 
na Dětské klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a jejich blízkých. Na akci, která proběhla 16. a 19. prosince 2016, se podí-
lely občanské sdružení „Vlaďka dětem“ a hokejový klub HC Slovan Ústí nad Labem.

První část setkání proběhla v pátek 16. 
prosince v rodinném centru Domeček 
u Rondelu, kde se sešly děti, které již 
léčbou prošly nebo jsou v udržovací léč-
bě, a jejich blízcí. Na setkání dorazila 
se svým týmem patronka občanského 
sdružení „Vlaďka dětem“ Vlaďka Erbová 

a zástupci A týmu hokejového klubu HC 
Slovan Ústí nad Labem, kteří letos na ad-
ventní setkání přispěli částkou 15 ti-
síc Kč. Druhá část setkání dětí, které 
nemohly přijít do Domečku na Ronde-
lu, proběhla v pondělí 19. prosince pří-
mo v ústeckém centru hematologické 

onkologie pro děti a dorost, kam za ma-
lými pacienty zavítali ústečtí hokejisté.
„Peníze pro malé pacienty jsem letos 
získala díky výtěžku z prvního ročníku 
projektu „Hvězdy dětem“, kdy mediálně 
známé osobnosti vyráběly pod vedením 
oceněných floristů adventní věnce, které 
jsme následně prodávali. Centrum he-
matologické onkologie pro děti a dorost 
v ústecké Masarykově nemocnici má 
oproti jiným centrům v České republice tu 
výhodu, že se k němu chová vedení Kraj-
ské zdravotní zodpovědně, a tak nemu-
síme ze získaných prostředků nakupovat 
vybavení jako jsou lůžkoviny, zdravotnic-
ké a hygienické potřeby a podobně. Vy-
brané peníze tak putují přímo na plnění 
dětských přání. Samozřejmě, že každé je 
jiné, proto vždy požádám zdravotní sest-
ry, které vědí, co si děti nejvíce přejí, aby 
s nákupem dárků pomohly. U vás jsou to 
konkrétně zdravotní sestry Dana Sokolo-
vá a Jaroslava Jahelková,“ řekla patronka 
občanského sdružení „Vlaďka dětem“ 
Vlaďka Erbová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Setkání v centru Domeček u Rondelu Předávání dárků na oddělení

Den dětství

Nemocnice Most

Předání knih

Hračky pro děti pěkně zaplnily 
skříňky
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SESTRA

Středa  od 8:00 do 16:008. 2. 2017
Středa  od 8:00 do 16:005. 4. 2017

Firemní ekonomika, Právní asistence
Sociálně právní činnost,
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Budova A – Zd. Fibicha 2778, Most
Všeobecná diplomovaná sestra, 
Diplomovaný nutriční terapeut
Budova B – J. E. Purkyně 272, Most

NABÍDKA OBORŮ VOŠ

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vzdělání:

Titul:

Školné:
Zakončení:

Vyšší odborné tříleté, denní, 

Diplomovaný specialista (DiS.)

2 500 Kč – 3 000 Kč za rok
Absolutorium

*akreditováno MŠMT, ve schvalovacím řízení

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

kombinované, dálkové

KDE NÁS NAJDETE

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola 
a Střední zdravotnická škola, Most, p.o. 
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
Tel.: 417 637 477, e-mail: skola@vos-sosmost.cz
Web: www.vos-sosmost.cz
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11. prosince 1946 byla založena organizace UNICEF – dětský fond Organi-
zace spojených národů, jenž si za hlavní cíle svého působení klade ochranu 
a zlepšování životních podmínek dětí a podporu jejich všestranného rozvo-
je. Organizace UNICEF podporuje právo dětí na kvalitní vzdělávání, zdravý 
život a bezpečné dětství, ale též i právo vyjádřit svůj názor. Za svoji činnost 
byla organizace UNICEF oceněna Nobelovou cenou za mír. Datum založení 
této organizace – 11. prosinec – se tak po celém světě připomíná jako Svě-
tový den dětství.

Při příležitosti oslav tohoto významného dne navštívily 15. 12. 2016 Nemoc-
nici Most, o. z., studentky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, aby předaly malým pacientům dětského a do-
rostového oddělení dárek v podobě dětských knih. Tyto knihy byly součástí 
sbírky, kterou zorganizovali studenti jmenované fakulty při příležitosti oslav 
Světového dne dětství. 

Mgr. Alena Boková, hlavní sestra 
Nemocnice Most, o. z.
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Výroční setkání východosaské sítě traumacenter s českou účastí

Masarykova nemocnice
V Drážďanech proběhlo 3. listopadu 2016 již 3. výroční setkání členů východosaské sítě 
traumacenter. Tato síť pokrývá východní polovinu Spolkového státu Sasko a zahrnuje 
celkem 15 pracovišť, zajišťujících péči o vážně poraněné. Díky dlouholetým intenzivním 
kontaktům kolektivů Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a Centra pro ortopedii a úrazovou chirurgii Univerzitní nemocnice Carl-
-Gustava Caruse v Drážďanech je i Traumacentrum Masarykovy nemocnice jedním s při-
družených členů této sítě. Masarykova nemocnice je tak jediným zdravotnickým zařízením 
ze zemí bývalého východního bloku, které navázalo tento typ spolupráce s německou sítí 
traumacenter.

Za Traumacentrum Masarykovy nemoc-
nice se setkání účastnil i MUDr. Lubomír 
Kopp, Ph.D. V projednávaných tématech 
dominovala sdělení o přípravě a realizaci 
traumaplánů pro případ hromadného ne-
štěstí se zvláštním důrazem na teroristické 
útoky. Vystoupil i pozvaný prof. Biberthaler 
z Kliniky úrazové chirurgie Technické univer-
zity Mnichov se zprávou o zvládnutí násled-
ků útoku šíleného střelce z Mnichova 2016. 
V panelové diskuzi se konzultovaly plány 

přípravy nácviku na hromadná neštěstí a ko-
ordinace se složkami místního záchranného 
systému, jednání byl přítomen i ministr vnit-
ra Svobodného státu Sasko.
Přednostům obou hlavních nadregionálních 
drážďanských traumacenter, prof. Schase-
rovi za Univerzitní nemocnici Carl-Gusta-
va Caruse v Drážďanech i prof. Bonnairovi 
za Městskou nemocnici Drážďany-Friedrich-
stadt, byla nabídnuta možnost účastnit se 
nácviku zvládání následků hromadného 

neštěstí v podmínkách Traumacentra Masa-
rykovy nemocnice. S reálným nácvikem po-
stupů totiž tamní traumacentra teprve začí-
nají, neboť systém centralizace péče o těžce 
poraněné nemá překvapivě v Německu tak 
dlouhou historii jako v České republice. 
Díky velmi vstřícnému přístupu vedení 
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého 
kraje (ZZS ÚK) nabídneme pozorovatelům 
možnost sledovat celý proces zvládání re-
alisticky modelovaného hromadného ne-
štěstí. ZZS ÚK pravidelně s ostatními slož-
kami integrovaného systému provádí nácvik 
přednemocniční fáze hromadného neštěstí 
a ve spolupráci s traumacentrem i nácvik 
časné nemocniční fáze. 
Je velmi příjemné, že i česká strana má 
know-how, které je pro německé kolegy 
atraktivní, což svědčí o vysoké úrovni pro-
fesionality pracovišť Masarykovy nemocnice 
i Integrovaného záchranného systému Ús-
teckého kraje. 
Za kolektiv Kliniky úrazové chirurgie Fakul-
ty 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.

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny  
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,  
pořádá ve spolupráci s anesteziologicko-resuscitačními odděleními děčínské, teplické, mostecké 
a chomutovské nemocnice

Krajský seminář sester intenzivní péče
Téma: Cévní vstupy, psychosociální aspekty práce v intenzivní péči,  
 nové ošetřovatelské postupy
čtvrtek 23. února 2017, 10:00—16:00 h
Záštitu převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala.
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,  
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.

Odborný garant:
MUDr. Daniel Nalos,
Klinika anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: daniel.nalos@kzcr.eu. 

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/aro2017 

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146.

Konference je zařazena 
do kreditního systému dle platné 
legislativy pro nelékaře.  
Účast je bez poplatku.
Přihlásit se je možné nejpozději 
do 20. února 2017.

Kontaktní osoby: 
Bc. Libuše Čočková,
Klinika anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: libuse.cockova@kzcr.eu. 

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční  
a marketingové podpory,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu, 
tel.: +420 477 114 146.

doporučuje Lenka Kocmanová Taussigová

Kontakt:
VIKZ, Ludmila Hyklová , e-mail: , tel.: 412 705 215

MORAL DISTRESS
Přednáška o tísni, kterou zažívají zdravotníci, nemohouou-u-li jednat Přednáška o tísn
eticky správně.

středa 1. února 2017 od 13:00 h
V aule Nemocnice Děčín, o. z.
Přednášející: Mgr. Jitka Rusová
Přednáška je určena lékařům a nelékařskému zdravotnickému personálu.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Krajská zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Děčín, o.z., 
Vás zve na přednášku

Ludmila.hyklova@kzcr.eu

DĚČÍN – ÚSTÍ NAD LABEM – TEPLICE – MOST – CHOMUTOV

Oddělení laboratorního komplementu 
Krajské zdravotní, a.s.  
– Nemocnice Most, o.z.,  
pořádá odbornou konferenci

Bez laboratoře se neobejdete II.
středa 22. února 2017, 9:00—14:00 h  
kinosál Nemocnice Most, o.z.
Záštitu převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala.

Odborný garant: 
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., 
Oddělení laboratorního 
komplementu Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Most, o.z., 
e-mail: eva.herkommerova@kzcr.eu.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/laboratore2017

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146.

Kontaktní osoby: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
vedoucí Střediska konferenční  
a marketingové podpory,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,  
tel.: +420 477 114 146.

Účastnický poplatek: 
Aktivní účastníci a zaměstnanci 
KZ, a.s.: bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 200 Kč vč. DPH. 
Poplatek se vybírá při registraci 
v hotovosti. 

Konference je zařazena 
do kreditního systému  
dle platné legislativy pro lékaře, 
nelékaře a vysokoškolsky 
vzdělané odborné pracovníky 
ve zdravotnictví ČR. 

Přihlášky k pasivní účasti do 19. února 2017.
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Pacienti na ortopedickém oddělení si pochvalují nová lůžka Nemocnice Chomutov
lůžka významně přispěla ke zvý-
šení komfortu pacientů, což ocení 
hlavně imobilní pacienti a v nepo-
slední řadě ošetřující personál. 
Jaké jsou plány na rok 2017? Roz-
víjet současné nové metody a záro-
veň pokračovat v předatestačních 
stážích. Vytvářet příjemné prostře-
dí pro zaměstnance a pacienty. Do-
plnit pooperační pokoje infuzními 
pumpami. Optimální by bylo vyba-
vit oddělení nemocničními stolky 
pro pacienty.

Bc. Monika Šroubová 
vrchní sestra  

prim. MUDr. Ota Staňo 
Ortopedické oddělení  

Nemocnice Chomutov, o. z.

Pokoj s novými lůžky a monitory vitálních funkcí

Nové, moderní zázemí pro zdravotnický personál

Nadstandardní pokoj

Ortopedické oddělení je jedním ze základních oddělení v Nemocnici Chomutov, o. z. 
Ročně je na oddělení hospitalizováno cca 1 000 pacientů, v ambulanci je vyšetřeno 
přes 8 000 pacientů. 

Lůžková část oddělení se nachází v 2. pa-
tře budovy C. K dispozici má celkem 
22 lůžek. Součástí ortopedického oddě-
lení jsou dva dvoulůžkové pokoje slouží-
cí k monitoringu vitálních funkcí pacientů 
po operačním výkonu. K dispozici jsou 
rovněž dva jednolůžkové pokoje s nad-
standardním vybavením.
Ambulantní složka oddělení poskytuje 
péči diagnostickou a léčbu konzervativ-
ní. Součástí je ambulance dětské ortope-
die. Pod oddělení patří i detašované pra-
coviště ortopedické ambulance v městě 
Vejprty.
Zabýváme se převážně elektivní operati-
vou celého pohybového aparátu. Posky-
tujeme komplexní, tedy operační a kon-
zervativní léčbu onemocnění a úrazů 
pohybového ústrojí dospělých a dětské 
ortopedie. Spolupracujeme se spondy-
lochirurgickým oddělením v Masarykově 
nemocnici Ústí nad Labem, o. z., které 
je jak materiálně, tak personálně velmi 
dobře vybavené k ošetřování těchto one-
mocnění a úrazů. Udržujeme současný 
světový i evropský trend vývoje ortopedie 
zaváděním nových moderních metod. 

Spolupracujeme též s lůžkovou částí Re-
habilitačního oddělení Nemocnice Cho-
mutov, o. z., kde pacienti po ortopedic-
kých operacích pobývají deset až čtrnáct 
dní.
Provádíme diagnostické a léčebné 
ASK, složité rekonstrukční ASK (kolene, 

ramene), rekonstrukční operace v rámci 
chirurgie nohy, paliativní operace onko-
logické, náhrady kloubů (totální endo-
protézy kyčle, kolene, ramene, hlez-
na), pánevní osteotomie podle Saltera 
a Steela, UNI kolena, resurfacing, revizní 
náhrady ramene a ostatní operace včet-
ně ambulantních výkonů. Kolektiv léka-
řů oddělení je relativně mladý, vedený 
prim. MUDr. Otou Staňem.
V roce 2016 podstoupilo operační léčbu 
celkem 847 pacientů, z toho:
• 109 TEP kyčelního kloubu
• 90 TEP kolenního kloubu
• 12 TEP revizních
• 10 UNI kolena
• 12 CKP
• ostatní operace
Naším cílem je zvýšení komfortu hos-
pitalizovaných pacientů. V roce 2016 
bylo oddělení vybaveno čtyřmi monitory 

vitálních funkcí. Velkým přínosem pro 
pacienty ortopedického oddělení byl dar 
od Ústeckého kraje, který poskytl 17 elek-
tricky polohovacích lůžek. Lůžko pacien-
tům umožňuje nastavit výšku lůžka, pod-
hlavníku a končetin. Při nebezpečí pádu 
je možné zvednout postranice. Nová 

22 23

POZVÁNKA

Vyšší odborná škola zdravotnická a  
Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem, p. o.,  

ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s., vás srdečně zve na konferenci

MÍSTO KONÁNÍ AKCE: 
přednáškové prostory  
Vzdělávacího institutu  
Krajské zdravotní, a. s.,  
Sociální péče 3316/12A,  
budova B (s heliportem),  
5. podlaží, Ústí nad Labem

informace:  
www.szsvzs.cz

XII. ÚSTECKÝ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ
INFEKČNÍ NEMOCI NEJEN V DĚTSTVÍ

25. 1. 2017
Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední škola zdravotnická  
v Ústí nad Labem, p. o.
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Pan Jaroslav Tlapák žije v Ústí nad Labem a patří k ústeckým patriotům. Podniká 
a v současnosti pracuje ve funkci předsedy představenstva firmy Energetické a do-
pravní stavby a.s. Rozvíjí, podporuje a se skupinou blízkých kamarádů organizuje ve-
řejně prospěšné akce, výstavy, vernisáže i jiné akce s kulturně osvětovým podtextem 
k popularizaci regionu Ústí nad Labem. 

V roce 2013 se skupinou podobně smýš-
lejících lidí přišel s nápadem a myšlen-
kou na rozvoj přímé finanční podpory pro 
potřebné lidi v Ústí nad Labem, zdravot-
ně postižené občany nebo zdravotně po-
stižené děti. Tito lidé pravidelně věnují 
výtěžky z dobročinných akcí potřebným 
lidem. Podle jeho slov každoročně věnují 
částku kolem 40–50 tisíc Kč na pomoc 
dětským domovům nebo konkrétním 
postiženým rodinám i jedincům. Cel-
kově již věnovali finanční dary ve výši 
276 760 Kč. Velmi zdařilou akcí, která je 
stále ještě v povědomí veřejnosti, kde se 
pan Tlapák osobně angažoval, byla akce 
v Masarykově nemocnici na dětské klini-
ce pod názvem „Krása pomáhá dětem“. 
Ve prospěch novorozeneckého oddělení 
byl předán šek na 150 000 Kč. 
V náhorní plošině a obci Krásný Les žije 
rodina, kde zejména matka paní Iva pe-
čuje o těžce postiženého synka Patrika. 
Chlapec, kterému je 18 let, je od narození 
velmi těžce postižen tělesně i mentálně. 

Život bohužel tráví na invalidním vozíku 
nebo na upravené posteli. Právě tato 
rodina a především chlapec byli v roce 
2016 vybráni k poskytnutí finančního 
daru. Rodina obdrží v roce 2017 výtěžek 
z výstavní akce ve výši okolo 50 000 Kč. 
Peníze jsou přímo určeny na zakoupení 
speciálních kompenzačních pomůcek, 
které i přes úhradu zdravotní pojišťovny 
mají vysoký doplatek. Dne 7. 12. 2016 
se uskutečnilo i setkání postiženého 
chlapce a jeho rodiny s dárcem panem 
Tlapákem. Je na místě také zveřejnit dal-
ší lidi, kteří nezištně celou sponzorskou 
akci zajistili. Mgr. Lenka Černá, ředitelka 
dobrovolnického centra celou událost 
zprostředkovala. Ing. Lenka Kocmanová 
Taussigová, vedoucí Střediska komerční 
a marketingové podpory Krajské zdravot-
ní, a. s., celou akci převzala pod patrona-
ci a zprostředkovala osobní setkání s ro-
dinou a zajišťuje i publicitu. Především 
však děkujeme panu Jaroslavu Tlapákovi, 
který se dlouhodobě angažuje při finan-
cování potřebných osob.

Mgr. Josef Kočí, DiS 
Rehabilitační oddělení 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Lidé s dobrou vůlí a velkým srdcem žijí i v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice

Slavnostní setkání

Finanční dar ve prospěch Komplexního onkologického centra

Masarykova nemocnice

Prodané kabelky pomohou Nadaci pro transplantace kostní dřeně

Masarykova nemocnice
Charitativní bazar kabelek „Kabelkomá-
nie“ v Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 
proběhl 1. prosince 2016 v rámci ad-
ventního koncertu v atriu nemocnice 
a skončil velkým úspěchem. Ve prospěch 
Nadace pro transplantace kostní dřeně 
putovala částka 59 123 Kč, když se před-
tím organizačnímu týmu z ústeckého 
transfuzního oddělení podařilo nashro-
máždit od dárců přes dva tisíce kabelek. 
V roce 2017 uplyne 25 let od vzniku 
Českého národního registru dárců dře-
ně (ČNRDD). Transfuzní oddělení ústec-
ké Masarykovy nemocnice a nemocnice 
v Mostě s ním od počátku spolupracují 
jako dárcovská centra. S ústeckým dár-
covským centrem kooperují náběro-
vá střediska v nemocnicích v Teplicích 
a v Děčíně. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Výtěžek pro ústecké onkologické oddělení. Na snímku primářka MUDr. Martina 
Chodacká (vpravo) a módní návrhářka Liběna Rochová.

Kolektiv ústecké transfuzní stanice

Ústecká kapela The Boom, která letos slaví 26. výročí vzniku, uspořádala v sobotu 
17. prosince 2016 v Domě kultury města Ústí nad Labem tradiční vánoční charitativ-
ní koncert. Na organizaci akce se podílela, stejně jako v minulých letech, společnost 
Adler Czech, a. s., která letos věnovala Onkologickému oddělení Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., 100 tisíc Kč.

Peněžní částku společnost Adler 
Czech, a. s., získala mimo jiné prode-
jem triček, která nesla poselství zná-
mé módní návrhářky Liběny Rochové 
„Nebe nezná vyvolených“ a její pod-
pis. Paní Liběna Rochová navštívila 
před koncertem ústecké onkologické 
oddělení a pozdravila se s pacienty. 
MUDr. Martina Chodacká, primář-
ka Onkologického oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., uvedla, 
že stejně jako v minulých letech vyu-
žijí získané peníze na zlepšení záze-
mí pro pacienty.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z., pořádá VIII. ročník celostátní 
odborné konference

EMERGENCY 2017
středa 22. března 2017, 9:00—18:00 h
Záštitu převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.

Odborný garant: 
MUDr. Jana Bednářová,
Oddělení Emergency 
Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: jana.bednarova@kzcr.eu, 
tel.: +420 723 164 480.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/emery2017

Pořadatel konference: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.  
– Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146.

Možná exkurze po oddělení emergency. Přihlášky k pasivní účasti do 19. března 2017.

Kontaktní osoby: 
Mgr. Anna Valterová, 
Oddělení Emergency
Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: anna.valterova@kzcr.eu,  
tel.: + 420 731 535 615. 

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční  
a marketingové podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

Účastnický poplatek: 
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s., 
bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH. 
Konference je zařazena do kreditního 
systému dle platné legislativy 
pro lékaře i nelékaře.
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Odborné a vzdělávací akce 

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

8. 2. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
9. 2. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)

13. 2. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
14. 2. 2017 Problematické komunikační modely  

vs. asertivita a efektivní komunikace
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

15. 2. 2017 Osobnosti české medicíny  
„Komunikace“ – prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 

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

15. 2. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
20. 2. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 2. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 2. 2017 Periferní žilní vstupy Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II
21. 2. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
21. 2. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
22. 2. 2017 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
22. 2. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
23. 2. 2017 Workshop PowerPoint Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
27. 2. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
28. 2. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře 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

22. 2. 2017 Bez laboratoře se neobejdete II. Kinosál Nemocnice Most, o. z.
23. 2. 2017 Krajský seminář sester intenzivní péče Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
22. 3. 2017 VIII. ročník konference Emergency 2017 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I, II, III, IV
31. 3. 2017 4. Krajská dermatovenerologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III

31. 3.–1. 4.2017 23. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny  
na Červeném Hrádku

Červený Hrádek Jirkov

11. 4. 2017 XX. ústecké sympozium ENDO LIVE VII. Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
12. 4. 2017 6. Ústecký radiologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
19. 4. 2017 IV. Krajská konference sester 2017 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
20. 4. 2017 Paliativní péče v novorozeneckém  

a dětském věku
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny II, III

28. 4. 2017 Ústecký hematologický den Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III, IV
17. 5. 2017 Výroční vědecká konference MNUL Hotel Clarion, Ústí nad Labem
26. 5. 2017 17. Ústecká rehabilitační konference,  

téma Rehabilitace ruky
Kampus UJEP, Ústí nad Labem

26.–27. 5. 2017 Sympozium severočeských psychiatrů 2017 Hotel Port, Doksy
7. 6. 2017 INTERLAB 2017 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III

8.–9. 6. 2017 II. Konference COS a CS Kampus UJEP, Ústí nad Labem
15.–16. 6. 2017 Perinatologické dny Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Tisá

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

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

placená inzerce Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY   |   SÍLA TERMÁLNÍ VODY

Poruchy pohybového aparátu 
zánětlivého a degenerativního 
původu, vertebrogenní syndromy, 
onemocnění svalů, vazů a povázek, 
stavy po úrazech a operacích pohy-
bového ústrojí, vrozené ortopedické 
vady, skoliózy, juvenilní chronická 
artritida.

Choroby periferních cév, stavy po 
zánětech žil a chronického lymfatické-
ho otoku, stavy po operacích cévního 
systému, profesionální vazoneurózy, 
hypertenzní choroba I. – III. stupně, 
oběhové poruchy v důsledku onemoc-
nění cukrovkou.

Stavy po mozkových příhodách, 
stavy po operacích páteře a mozku, 
roztroušená skleróza, vrozená obrna, 
dětská mozková obrna, hybné poru-
chy po zánětech mozku a míchy, 
svalová onemocnění, nervové poru-
chy v důsledku onemocnění cukrov-
kou.

Léčíme 
pohybové ústrojí

Léčíme 
cévní onemocnění

Léčíme 
nervová onemocnění
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P O Z V Á N K A

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol

• Přednáška se koná 15. února 2017 od 15:30 hodin v učebně 3 Vzdělávacího institutu KZ, a.s., 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro.

• Účast na akci je pro lékaře ohodnocena 2 kredity.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., 
si Vás dovolují pozvat na přednášku osobnosti české medicíny.

Téma přednášky

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

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

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

Vejprty Most

Louny

Zahražany

Teplice

Děčín

Ryjice

Ústí nad Labem

Chomutov

tel.: +420 412 705 111
fax: +420 412 527 016
 U Nemocnice 1
 405 99 Děčín II

tel.: +420 417 519 111
fax: +420 417 539 033
 Duchcovská 53
 415 29 Teplice

tel.: +420 474 447 111
fax: +420 474 626 196
 Kochova 1185
 430 12 Chomutov

tel.: +420 478 031 111
fax: +420 476 708 683
 J. E. Purkyně 270
 434 64 Most

tel.: +420 477 111 111
fax: +420 472 774 286
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY,  
ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY

Požadujeme:
◊ vzdělání – SZŠ, VZŠ nebo VŠ 
◊ odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
◊ bezúhonnost a zdravotní způsobilost
◊ spolehlivost, flexibilnost
◊ schopnost samostatné a týmové práce
◊ znalost práce na PC (Word, Excel)
◊ ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
◊ pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
◊ možnost okamžitého nástupu 
◊ zázemí úspěšné a stabilní společnosti
◊ moderní a příjemné pracovní prostředí 
◊ možnost stabilizačního příspěvku
◊ možnost dalšího vzdělávání financovaného  
 zaměstnavatelem
◊ podpora dalšího profesního rozvoje
◊ 5 týdnů dovolené
◊ závodní stravování 
◊ dobrá dopravní dostupnost 

Informace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání
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Kontakt: Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,  
telefon: 477 117 952, e-mail: martina.placatova@kzcr.eu

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
◊ možnost stabilizačního příspěvku
◊ pro studenty stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.  
 (http://www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)
◊ 5 týdnů dovolené
◊ závodní stravování
◊ dobrou dopravní dostupnost

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


