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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 2. 5. 2019/13:15 HODIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Krajská zdravotní uspořádala v mostecké nemocnici Krajskou konferenci sester 2019 
 
V kinosále Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., proběhla ve čtvrtek 25. dubna 2019 Krajská 
konference sester 2019. Mottem letošního ročníku bylo: „Společně a s jedním cílem“. Záštitu nad regionální 
konferencí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. 

„Nesmírně si vážím práce každého pracovníka ve zdravotnictví, sester ještě o to více, protože jejich práce je 
velmi specifická a právě od jejich přístupu se mnohdy odvíjí i rekonvalescence pacientů. Od své ženy, která 
toto zaměstnání léta vykonávala, vím, jak je tato práce náročná. Proto mohu slíbit, že i do budoucna se 
budeme snažit připravit sestrám, co nejlepší podmínky pro jejich pro práci, ale také nalákat budoucí studenty 
například formou stipendií, které jsme před pár lety zavedli,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. 
 
Předsedu představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka na konferenci zastoupil místopředseda 
představenstva společnosti Mgr. Radek Scherfer. „Nemocnice v Mostě je druhou největší v rámci pěti 
nemocnic, které sdružuje společnost Krajská zdravotní. V posledních letech prošla za plného provozu 
několika etapami revitalizace od nového opláštění pavilonů až po moderní vybavení vnitřních interiérů 
jednotlivých oddělení. Při této příležitosti musím poděkovat všem zaměstnancům mostecké nemocnice, bez 
nichž by revitalizace nebyla možná. Nové představenstvo pod vedením Ing. Jiřího Nováka nastartovalo etapu 
rozvoje všech pěti nemocnic společnosti Krajská zdravotní, za což si mimo jiné vysloužila ocenění v TOP 100 
nejstabilnějších firem v České republice v loňském roce. Poděkování rovněž patří našemu jedinému akcionáři, 
kterým je Ústecký kraj,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer. 
 
Krajské konference sester 2019 se zúčastnilo přes sto šedesát účastníků - hlavně zdravotních sester. 
„Záměrem přednášek bylo poukázat na společný cíl všech zdravotnických pracovišť v rámci společnosti 
Krajská zdravotní, kterým je úspěšné zakončení právě probíhajícího akreditačního šetření. Jednotlivá témata 
přednášek se zaměřila na cestu pacienta nemocnicí od jeho přijetí až po propuštění do domácí péče. Akce se 
zúčastnili zdravotníci nejen z nemocnic společnosti Krajská zdravotní, ale také z dalších okolních 
zdravotnických zařízení napříč Ústeckým krajem. Účastníci si pochvalovali organizaci konference i kvalitu 
jednotlivých přednášek,“ zhodnotila konferenci Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra mostecké nemocnice. 
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