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Vánoční a noVoroční přání  
hejtmana oldřicha BuBeníčka 

Vážení a milí čtenáři, 

rok 2013 se pomalu chýlí ke svému konci, 
a proto bych vám rád, prostřednictvím Info-
listů Krajské zdravotní, a. s., která sdružuje 
pět největších nemocnic v Ústeckém kraji 
– tedy v Děčíně, Mostě, Chomutově, Tepli-
cích a Ústí nad Labem, popřál klidné prožití 
vánočních svátků bez zbytečného stresu 
a shonu a především v kruhu vašich blíz-
kých. Užijte si každý moment, odpočívejte 
a rozjímejte. 
I když vím, že lékaři Krajské zdravotní jsou 
zde pro vás 24 hodin denně, pevně dou-
fám, že jejich pomoc a péči nebudete mu-

set během svátků vyhledávat. Moc dobře každý z nás ví, jak je zdraví a být zdravý 
důležité. Proto buďte na sebe opatrní a snažte se o své zdraví pečovat.
Do nového roku 2014 vám přeji především pevné zdraví a mnoho radosti ze života. 
Ať žije rok 2014! 

Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje 

INFOLISTY
číslo 12 / 2013
2. 12. 2013

Vydala: 
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem 
IČ: 25488627
Evidenční číslo MK ČR E 17355
ISSN 1802-4297

Časopis vychází jednou měsíčně 
v nákladu 5000 ks.
Neprodejné.

Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem

Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail:  infolistykz@kzcr.eu

Redakční rada:
Předseda: 
Ing. Petr Fiala

Vedoucí redaktor:
Mgr. Josef Rajchert

Členové:
Jiří Vondra
Mgr. Ludmila Šubrtová
Mgr. Anna-Marie Malá
Marcela Šárová
Mgr. Barbora Mudrová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová

Odborný supervizor:
MUDr. Jan Lami

Koordinátorka: 
Jiřina Suchá

Sazba a grafická úprava: 
Jasnet, spol. s r.o.

Design a tisk:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3  
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie: 
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie 
použity z archivů jednotlivých nemocnic 
KZ, a. s. 
Za obsahovou správnost příspěvků plně 
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě  
tohoto vydání. 

Obsah
Významný den neurochirurgie v Ústí nad Labem 3

XXIX. Neonatologické dny v Ústí nad Labem 4

Péče o rány na ARO 6

1. Děčínský den komplexní interní péče 6

Kryoablace 7

Slavnostní ustavení Gynekologicko-porodnické kliniky 8

2. Internistický den  10

Nová služba onkologickým pacientům – paliativní péče doma 10

Přeshraniční traumatologické sympozium v Ústí nad Labem 11

Prevence syndromu vyhoření 12

Firemní mateřská školka Krajské zdravotní, a. s. 13

Jak vám sociální pracovnice mohou nejčastěji pomoci? 14

MUDr. Josef Novotný oslaví 90 let 15

Po roce Vánoce... 16

Profily: Ing. Jiří Humpl a Jana Soběslavová  17

Odborné sociální poradenství – „paragrafík“ 
Bezbariérové úpravy bytů a obydlí 18

Odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. 20

Otevření výdeje zdravotnických potřeb 20

2 3

Dne 27. 11. 2013 se uskutečnil na Neu-
rochirurgické klinice v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem mezinárodní 
interaktivní workshop s hostujícím pro-
fesorem Helmutem Bertalanffym z INI 
(International Neuroscience Institute) 
v Hannoveru. 
Součástí workshopu byly dvě ukázkové 
demonstrační operace mozkového kme-
ne s využitím moderních technologií mo-
nitorace pacienta, počítačové navigace 
a mikrochirurgických nástrojů. Následo-
vala i konference s přednáškami o ana-
tomii mozkového kmene, o výsledcích 
těchto náročných operací a video sekce, 
na níž profesor Bertalannfy představil 
důležité zásady pro správnou indika-
ci těchto výkonů, specifické přístupy 
do mozkového kmene a zásady fyziolo-
gického operování. 
Pozvání profesora Bertalanffyho a me-
zinárodní workshop se konaly ve dnech 
45. výročí založení neurochirurgie v Ústí 
nad Labem, primářem Zdeňkem Malým 
(1. 11. 1968). Mezinárodního seminá-
ře se zúčastnili i významné osobnosti 
a předchozí primáři ústecké neurochirur-
gie.
Dr. Helmut Bertalanffy je profesorem 
neurochirurgie a přednostou Centra vas-
kulární neurochirurgie v Mezinárodním 
neurovědeckém centru (INI) v německém 
Hannoveru.

Neurochirurgickou rezidenturu absolvo-
val na Univerzitě Albert-Ludwig v Breis-
gau, kde i dokončil neurochirurgickou 
specializaci. Více než dva roky, v letech 
1990–1992, působil na Keio University 
v Tokiu v Japonsku. Od roku 1992 do roku 
1997 byl zástupcem přednosty na Neu-
rochirurgické klinice Technické univer-
zity v Aachenu. V roce 1994 získal cenu 
od Fridrich-Wilhelm nadace za vynikající 
vědeckou práci. V roce 1997 se stal pro-
fesorem a přednostou Neurochirurgické 
kliniky Philipps University v Marburgu 
a kliniku zde vedl po dobu 10 let. Od čer-
vence 2007 byl jmenován přednostou 
slavné Neurochirurgické kliniky v Zurichu 
ve Švýcarsku. Od listopadu 2010 přijal 
novou pozici v prestižní INI v Hannoveru.

Profesor Bertalanffy je členem řady svě-
tových akademií a společností, je vedou-
cím editorem časopisu Neurosurgical 
Review. Publikoval více než 150 vědec-
kých prací v prestižních časopisech, 
přispěl odbornými kapitolami do více 
než 50 knih a přednesl 300 přednášek 
na světových fórech a sympoziích. Je že-
natý a má dvě dcery.
Významně přispívá ve světovém vývo-
ji chirurgie baze lební, mikrochirurgie 
a právě mikrochirurgie mozkového kme-
ne.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
přednosta Neurochirurgické kliniky  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Významný den neurochirurgie v Ústí nad Labem

poznámka:
Mozkový kmen je částí mozku, která nava-
zuje na krční míchu a patří k vývojově nej-
starším částem mozku, řadíme sem pro-
dlouženou míchu, Varolův most a střední 
mozek. Mozkový kmen kontroluje a řídí 
základní životní funkce – dýchání, oběh, 
obranné reflexy kašlací, polykací a rychlé 
nepodmíněné reflexy v situaci ohrožení. 
V mozkovém kmeni jsou dále uložena 
jádra hlavových nervů koordinující po-
hyb očí, mimiku tváře, sluch, rovnováhu 
a pohyby jazyka. Poškození mozkového 
kmene vede k ohrožení těchto základních 
funkcí a není slučitelné se životem. Neu-
rochirurgické operace v této oblasti jsou 
proto považovány za jedny z nejobtížněj-
ších a nejriskantnějších.

Profesor Helmut Bertalanffy

Operační sál
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Semináře, Sympózia, Kongresy

k poslechu a tanci. Večer zpestřila módní 
přehlídka dobových zdravotnických stej-
nokrojů zakončená přehlídkou spodního 
prádla.
Již v závěru kongresu jsme zaznamena-
li pozitivní ohlasy na odborný program, 
společenský a kulturní program i celko-
vou organizaci. Kongres přispěl k zís-
kávání nových poznatků, vzájemnému 
předávání nových zkušeností na celo-
republikové i mezinárodní úrovni, což 
umožní zlepšení kvality péče o naši 
nejmenší populaci. Dalším přínosem je 
zvyšování kvalifikace, aplikace nových 
metod a poznatků v praxi a zvyšování 
odborné způsobilosti k výkonu povolá-
ní. Novorozenecké oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem tak využilo 
příležitost prezentovat výsledky své prá-
ce, které jsou srovnatelné s ostatními 
perinatologickými centry České republiky 

a ukázat, že celé perinatologické cent-
rum má ambice a potenciál zařadit se 
mezi centra nejlepší. 
Poděkování za podporu, bez které by 
kongres nebylo možné uskutečnit, patří 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Ma-

gistrátu města Ústí nad Labem, Univerzi-
tě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, všem 
našim partnerům a vystavovatelům. 
Za organizační zajištění patří poděková-
ní Tiskovému a organizačnímu oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. především bych 
chtěl poděkovat Evě Urbanové a Jiřině 
Suché a za technickou podporu Středis-
ku multimediálních služeb. 

MUDr. Petr Janec, MHA 
primář Novorozeneckého oddělení 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Záštitu nad konferencí převzali náměs-
tek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Sta-
nislav Rybák, děkan Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem doc. MUDr. Miroslav 
Tichý, CSc. a vedoucí lékař Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Josef 
Liehne.
Čestnými hosty byli vedoucí odboru zdra-
votnictví Krajského úřadu Ústeckého 
kraje Ing. Petr Severa a předseda před-
stavenstva akciové společnosti Krajská 
zdravotní, a. s. Mgr. Radek Scherfer.
Akce se zúčastnilo kolem 330 účastní-
ků – pediatrů, neonatologů i ostatních 
nelékařských profesí v oboru neonatolo-
gie z České republiky a ze Slovenska. 
Úvodní dvě presympozia firem, dne 6. 11. 
2013, byla umístěna do nově zrekonstru-
ovaných prostor Hotelu a restaurantu 

Větruše. Presympozium firmy Medisap 
bylo koncipováno jako praktické školení 
v resuscitaci novorozenců dle doporu-
čení Evropské rady pro resuscitaci. Pre-
sympoziu generálního sponzora firmy 
Nutricia předcházel doprovodný program 
„Pekelný stroj na Větruši.“ 
Pro hlavní odborný program, ve dnech 
7.–8. 11. 2013, jsme zvolili nové moderní 
prostředí multifunkčního centra Univerzi-
ty Jana Evangelisty Purkyně. Program byl 
zaměřen na péči o novorozence s důra-
zem na péči o děti předčasně narozené. 
Pro konferenci se podařilo získat i za-
hraniční řečníky prof. Lunu ze Španělska 
a prof. F. van Bela z Nizozemí. Milé a do-
jemné bylo vystoupení dětí, které prošly 
novorozeneckým oddělením v Ústí nad 
Labem, coby nejmenší pacienti. V rám-
ci programu byly pokřtěny dvě odborné 
publikace, první z nich kniha „Čekáme 

děťátko“, autorů Martina Gregory a Milo-
še Velemínského ml., nakl. Grada a dru-
há monografie „Neonatologie“, autorů 
Jana Janoty, Zbyňka Straňáka a kolektivu, 
nakladatelství Mladá fronta.

Účastníkům kongresu byla v přilehlých 
kongresových prostorách k dispozici sek-
ce posterů a početná výstava zdravotnic-
kých firem.

Účastníci a hosté měli možnost zúčastnit 
se také doprovodného kulturního progra-
mu, prohlídky výstavy „Bitva u Chlumce – 
200 let od válečných událostí u Chlumce 
a Varvažova“ v Muzeu města Ústí nad La-
bem. Společenský večer v Best Western 
hotelu Vladimir byl zahájen přednáškou 
VIP hosta – Prof. Dr. Maria Rüdigera 
z Universitätsklinikum Carl Gustav Ca-
rusz z Drážďan. Společenská část večera 
potom pokračovala za doprovodu hudby 

Prim. MUDr. Petr Janec, MHA
8 trpaslíků zahájilo XXIX. Neonatologické dny – vystoupení dětí, které prošly 
novorozeneckým oddělením v Ústí nad Labem

VIP host ze SRN  
Prof. Dr. Mario Rüdiger 

Novorozenecké oddělení Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. pořádalo ve dnech 
6.–8. 11. 2013 „XXIX. Neona-
tologické dny“, kongres s mezi-
národní účastí. Akce se konala 
ve spolupráci s Českou neona-
tologickou společností České 
lékařské společnosti Jana Evan-
gelisty Purkyně, Fakultou zdra-
votnických studií Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem, Okresním sdru-
žením České lékařské komory 
v Ústí nad Labem a Profesní 
a odborovou unií zdravotnic-
kých pracovníků.

Diskuze v sále

Ústí nad Labem 
Kampus uJep

6.–8. 11. 2013
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do srdce přes stehenní žílu, pravou síň, 
mezisíňovou přepážku až do levé síně.
Kardiologická klinika Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem je jedním 
z prvních pracovišť v České republice, 
které zavedlo kryoablační léčbu fibrilace 
síní do klinické praxe. Ve spolupráci s lé-
kaři z Nemocnice Na Homolce podstoupi-
li tuto léčbu první 2 nemocní. 

Nefarmakologická radiofrekvenční abla-
ce arytmií je v ústecké kardiologické kli-
nice dostupná již 10 let. Dosud byla mož-
nost léčit touto metodou pouze některé 
typy srdečních arytmií. Zavedení kryo-
ablační techniky do léčby levostranných 
srdečních arytmií znamená další zkvalit-
nění kardiologické péče v Ústeckém kraji 
a nemocní již nebudou nuceni podstupo-
vat tyto zákroky na jiných pracovištích. 

Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI  

Kardiologická klinika 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Tomuto tématu je v poslední době věno-
vána velká pozornost. Odborné společ-
nosti pořádají specializované semináře 
a workshopy, kterých se snažíme aktivně 
účastnit, abychom se dozvěděli novinky 
v péči o rány, používání nových materiálů 
apod. Ať už jde o prostředky moderního 
krytí ran s alginátem, stříbrem, k vlhkému 
hojení ran nebo podtlakovou terapii, zá-
kladem „umění“ kvalitního ošetření rány 
je správná diagnostika typu rány a fáze 
jejího hojení, neboť každá fáze hojení vy-
žaduje odlišné přístupy ošetření a výběr 
materiálu. 
Rozlišujeme rány akutní, vzniklé nejrůz-
nějším poraněním či popálením, nebo 
chronické, jako jsou proleženiny, bérco-
vé vředy, nehojící se operační rány apod. 
U chronické rány je důležité klasifikovat, 
zda se jedná o povrchové poranění nebo 
v horším případě poranění velkých du-
tin jako jsou hluboké sakrální dekubity. 
Neméně důležité je rozeznat, v jakém 
stádiu hojení se rána nachází, abychom 
vhodně vybrali přípravek, kterým ránu 
budeme léčit. Rána se hojí ve třech fá-
zích, první je fáze čistící, poté následuje 

granulační fáze a poslední je fáze epite-
lizační. Co také ovlivňuje hojení ran, jsou 
tzv. vnitřní faktory, mezi které patří věk, 
pohlaví nebo různá přidružená onemoc-
nění a vnější faktory, které na nás působí 
z okolí. 
Po správné klasifikaci rány se můžeme 
pustit do samotného hojení. V dnešní 
době máme k dispozici mnoho různých 
materiálů, které pomáhají nejen pacien-
tovi, ale díky svým vlastnostem i zdra-
votnickému personálu. Jejich úkolem je 
urychlit proces hojení rány a hlavně zmír-
nit bolest pacienta při převazu na zákla-
dě vlhkého hojení ran nebo díky silikonu, 
který při vyměňování krytí nepřilne k ráně 
a nestrhne nové kožní buňky, které potře-
bujeme k samotnému hojení. Další skvě-
lou vlastností některých z těchto výrobků 
je, že vydrží až 14 dní na ráně, tím opět 
méně traumatizujeme pacienta. Na infi-
kované a povleklé rány je výhodné po-
užít krytí se stříbrem a alginátem, které 
mimo hojení rány dokáže zničit patogeny 
a mikroby v ráně během několika minut 
a vydrží na ráně až 8 dní. Alginát i stříbro 
mimo jiné dokáží i pohltit zápach z rány, 

což zvyšuje kvalitu života pacienta. 
Na rány, kde nepomáhají klasické převa-
zy ani žádný z výrobků moderního hojení 
ran, je dobré použít podtlakovou terapii, 
kde se díky podtlaku urychlí granulace 
nových kožních buněk, a tím i samotné 
hojení rány (tzv. VAC systém). 
Abychom předešli celému procesu hoje-
ní rány, nesmíme zapomínat na prevenci. 
Díky novým technologiím vznikly výrob-
ky, tzv. srdíčka a patičky, které lepíme 
na sacrum a paty, aby nevznikaly de-
kubity u dlouhodobě ležících pacientů. 
Nesmíme však zapomínat na pravidelné 
polohování pacienta po dvou hodinách 
a co nejméně používat tzv. střižnou sílu 
při manipulování s pacientem.
Co říci na závěr. Moderní hojení ran, ať už 
pomocí vlhkého hojení nebo silikonu, je 
sice dražší než převazy s tradičním kry-
tím, ale je výhodnější, protože urychluje 
hojení ran, snižuje bolest pacienta, sni-
žuje nároky na sílu zdravotnického per-
sonálu a v neposlední řadě zvyšuje kvali-
tu života pacienta. 

Bc. Lucie Kalinová a Petra Masařová 
všeobecné sestry 

anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.

Péče o rány na ARO
Nemocnice Děčín

V rámci operačního programu proběhla 
prezentace nové metody léčby srdečních 
arytmií pomocí tzv. kryoablace. Tento zá-
krok spočívá v zavedení speciálního ka-
tétru do míst v srdci, kde arytmie vzniká 
a zmražením tkáně hluboko pod bod mra-
zu, pomocí speciálního balónku. Akce se 
uskutečnila za účasti doc. MUDr. Pavla 
Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI a týmu kar-
diologů Masarykovy nemocnice.
Fibrilace síní je nejčastější poruchou sr-
dečního rytmu a nahrazuje fyziologický 
normální sinusový rytmus srdce. Výskyt 
této rizikové arytmie se udává okolo 2 % 
celkové populace a její výskyt se zvyšuje 
se stoupajícím věkem. Mezi nejčastější 
projevy arytmie patří pocity nepravidel-
nosti tepu, bušení srdce, bolest na hrudi, 
zvýšená únava, nevýkonnost. 
Léčba této arytmie spočívá nejčastěji 
v podávání léků (antiarytmik). Nicmé-
ně, dlouhodobý efekt této léčby (udrže-
ní normálního – sinusového rytmu) je 
možno docílit jen u asi poloviny všech 
nemocných. 
Nejmodernější léčba fibrilace síní spo-
čívá v tzv. nefarmakologické neboli 

katétrové léčbě. Tato léčba spočívá v za-
vedení speciálních katétrů do míst v srd-
ci, kde arytmie vzniká (v tomto případě 
do levé síně srdeční) a aplikaci tepelné 
energie (radiofrekvenční ablace). Jinou 
možností je zmražení tkáně hluboko pod 
bod mrazu pomocí speciálního balónku 
(kryoablace). Tyto katétry jsou zaváděny 

Kryoablace
Masarykova nemocnice

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. zavedla do klinické praxe novou metodu léčby srdečních arytmií. 

Zavedení speciálního katétru přes stehenní žílu

Speciální balónek na zmražení tkáně

Profesor MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC 
z pražské Nemocnice Na Homolce 
při operaci. 

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Děčín, o. z., uspořádalo ve spolupráci s Okresním 
sdružením České lékařské komory (ČLK) a Profesní 
a odborovou unií (POUZP) „1. Děčínský den komplex-
ní interní péče“. 
Ze širokého spektra přednášek pořadatelé nabíze-
li zajímavá témata, která byla zaměřena na oblas-
ti a problémy týkající se tohoto lékařského oboru. 
Představeny byly nejen nové možnosti léčby, ale také 
využívání moderních zobrazovacích metod v dané ob-
lasti.
Odborným garantem akce byl MUDr. Antonín Novák, 
primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Děčín, o. z.

Mgr. Josef Rajchert  
vedoucí redaktor Infolistů

Zprava – František Pelant, primátor města Děčín,  
MUDr. Anna Briestenská, vedoucí lékařka léčebně preventivní péče, 
Mgr. Barbora Mudrová, hlavní sestra

1. Děčínský den komplexní interní péče

Hojení ran, věčné téma, se kterým se v nemocnici můžeme setkat na kterémkoliv od-
dělení, obzvlášť na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, které je mým pracovi-
štěm. Abychom našim pacientům mohli nabídnout co nejkvalitnější péči, sledujeme 
moderní trendy také v léčbě hojení ran. 
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Označení klinika jsme už používali za pů-
sobení docenta Richtera. Po 2. světové 
válce na gynekologii v Ústí působil pri-
mář Karel Vácha, po odchodu z Ústí vedl 
kliniku v Hradci Králové. Dalšími primáři 
byli MUDr. Miloš Pihera, doc. MUDr. Jiří 
Richter, CSc., MUDr. Josef Tomášek, CSc., 
MUDr. Pavel Kučera, od 1. 6. 2004 vede 
oddělení prim. MUDr. Ivo Blšťák.
Gynekologicko-porodnické oddělení se 
přestěhovalo z prostor bývalé krajské 
nemocnice v roce 1998.
Plány na novou nemocnici vznikaly ještě 
za socializmu. Tyto plány byly po revoluci 
několikrát změněny, využívala se volná 
kapacita v jednotlivých pavilonech. To 
vedlo k tomu, že gynekologicko-porod-
nické oddělení není v jedné budově. 
V pavilonu G je oddělení operační gyne-
kologie, JIP, JEGL, přijímací ambulance 
s vyšetřovnami a ultrazvukové pracovi-
ště. V pavilonu D porodní sál, oddělení 
šestinedělí, oddělení rizikového těhoten-
ství s 15 gynekologickými lůžky a 14 lůž-
ky pro gravidní pacientky, nadstandardní 
pokoje pro matky po porodu. V budově 
D 1 je ambulantní ultrazvuková vyšetřov-
na.
8. 6. 2011 bylo uzavřeno oddělení kon-
zervativní gynekologie v budově G. 
V březnu 2013 jsme otevřeli oddělení 

blíží celostátnímu průměru a je plně 
srovnatelná s výsledky ostatních perina-
tologických center v ČR. Od roku 2002 
má porodnice statut „Baby friendly hos-
pital“, probíhají zde předporodní kurzy, 
ženy mají možnost přirozeného porodu. 
Ve spolupráci s genetickým oddělením 
se specializujeme na prenatální diagnos-
tiku a detekci vrozených vývojových vad, 
v roce 2012 jsme provedli 793 amnio-
centéz.
Na oddělení funguje specializova-
ná poradna pro rizikové těhotenství, 
kterou vede MUDr. Klára Müllerová 
a doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Gynekologická operativa v roce 2012 
– bylo provedeno 1 082 velkých operací, 
1 603 malých výkonů.
Onkogynekologické centrum fungu-
je od roku 2004. V letošním roce jsme 
od MZ ČR obdrželi statut centra vysoce 
specializované péče v oblasti onkogyne-
kologie. V ČR je v současné době těchto 
center 14, převážně ve fakultních nemoc-
nicích. Koncentrace onkogynekologic-
ké péče do specializovaných center je 
správným systémovým krokem, zvyšuje 
šance pacientek na přežití. Každé praco-
viště musí ročně ošetřit minimálně 100 
nových záchytů gynekologických zhoub-
ných nádorů a provést minimálně 60 ra-
dikálních operací s lymfadenektomií. 
Tyto požadavky naše centrum splňuje, 
bohužel statut centra je udělen dočas-
ně a je podmíněn tím, že KZ obhájí sta-
tut komplexního onkologického centra 
(tzv. KOC) – zatím udělen podmíněně 
do 31. 12. 2014.
Operace gynekologických malignit má 
velkou tradici už od působení docenta 
Richtera, CSc., kterému se podařilo kon-
centrovat radikální gynekologickou ope-
rativu v rámci kraje.
Gynekologické malignity operujeme 
z klasického abdominálního přístupu, 
endoskopicky nebo roboticky.
V roce 2008 vzniklo v MN centrum ro-
botické chirurgie, prim. MUDr. Blšťák 
a MUDr. Vančo, Ph.D. absolvovali ško-
lení v robotické operativě ve Štrasburku 
v červnu 2008. 11. 9. 2008 jsme opero-
vali první gynekologickou pacientku. Do-
sud máme provedených 73 robotických 
výkonů. O výsledcích jsme referovali 

na mezinárodním kongresu gynekologic-
ké onkologie v Bělehradě v roce 2009, 
na kongresech gynekologické endosko-
pie, v odborné literatuře. Většímu rozší-
ření robotických výkonů brání neochota 
některých pojišťoven tyto výkony proplá-
cet. Bohužel v současnosti nefunguje 
zcela dobře koncentrace pacientek s gy-
nekologickou malignitou v rámci Ústec-
kého kraje. 

V oblasti vzdělávání a výuky spolupra-
cujeme s Lékařskou fakultou UK v Plzni, 
pravidelně školíme mediky z 5. ročníku. 
Docent Binder vyučuje na Fakultě zdra-
votnických studií UJEP v Ústí nad Labem.
Oddělení spolu s výukovým centrem 
KZ organizuje regionální gynekologické 
konference, pravidelné krajské perinato-
logické semináře s rozborem výsledků, 
semináře pro zdravotní sestry. 1. 1. 2013 
byla MZ udělena akreditace pro praktic-
kou část specializačního vzdělávacího 
programu „Porodní asistentka pro inten-
zivní péči“.
Doc. Binder je autorem monografie učeb-
nice Porodnictví, monografie Hemato-
logické nemoci a poruchy v porodnictví, 
monografie Těhotná v ordinaci negyne-
kologa a spoluautor kapitol v dalších 
8 celostátních učebnicích porodnictví 
a hematologie. Je autorem 108 odbor-
ných publikací v oponovaných odborných 

časopisech a 5 publikací jako hlavní 
autor v časopisech s impakt faktorem. 
MUDr. Gerych je spoluautor monografie 
Porodnictví.
V současnosti má klinika zastoupení 
v redakčních radách odborných časopisů 
Česká gynekologie a Neonatologické lis-
ty, doc. Binder je členem oborové gran-
tové komise MZ ČR a výborů odborných 
sekcí (perinatologické a infekčních ne-
mocí) České gynekologicko-porodnické 
společnosti JEP. Je rovněž členem výbo-
ru Sdružení nemocničních gynekologů 
a porodníků. Na všech těchto fórech je 
příležitost prezentovat problematiku ús-
teckého regionu a zároveň reprezentovat 
kliniku a její zájmy.
Doc. Binder je osvědčením ministra zdra-
votnictví ČR ustanoven jako zkoušející 
pro atestace z oboru gynekologie a po-
rodnictví a nadstavbové atestace z oboru 
feto-maternální medicíny. 
Jaké jsou úkoly a perspektivy nově usta-
vené Gynekologicko-porodnické kliniky? 
Samozřejmostí je úzká spolupráce se 
spoluzakladatelem kliniky – Univerzitou 
J. E. Purkyně, především s Fakultou zdra-
votnických studií. Klinika bude usilovat 
o prohloubení spolupráce s Lékařskou 
fakultou UK v Plzni a to jak při realiza-
ci pregraduální výuky studentů, tak při 
zapojení vybraných pracovníků kliniky 
do doktorandského studia. Klinikou po-
skytované spektrum léčebně-preventivní 
péče poskytuje již nyní dostatek materi-
álu pro prezentaci kliniky ve formě pub-
likací v odborných časopisech. Jedním 
z prvních úkolů nově vzniklé kliniky bude 
rychle doplnit portfolio poskytovaných 
služeb tak, aby pacientky Ústeckého kra-
je nemusely dojíždět na specializovaná 
vyšetření jinam. Toto doplnění posky-
tovaných služeb umožní do budoucna 
klinice zažádat o akreditaci pro postgra-
duální předatestační přípravu lékařů. 
Klinika bude nejen aktivně vyhledávat 
spolupráci s ostatními klinikami v ČR 
i v zahraničí ve formě realizace multicen-
trických studií, ale bude se snažit připra-
vit i vlastní grantové projekty.

prim. MUDr. Ivo Blšťák
Gynekologicko-porodnická klinika
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Slavnostní ustavení Gynekologicko-porodnické kliniky

18. 11. 2013 byly za účasti vedení KZ, a. s. – Masarykovy nemocnice v UL, o. z., před-
stavitelů FZS UJEP v Ústí nad Labem a 1. náměstka hejtmana RSDr. Stanislava Rybáka 
předány jmenovací listiny pro vznik Gynekologicko-porodnické kliniky. Kliniku pove-
de doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., primářem oddělení zůstává MUDr. Ivo Blšťák.

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. 
přebírá jmenovací listiny.

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., za UJEP doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., 
doc. ak. mal. Vladimír Švec a za KZ, a. s. Ing. Petr Fiala

Prim. MUDr. Ivo Blšťák

jednodenní gynekologie (JEGL), proběh-
la rekonstrukce sálku pro malé zákroky, 
aby vyhovoval hygienickým předpisům. 
Zřídila se moderní vyšetřovna, přijímací 
ambulance a ultrazvukové pracoviště.
Oddělení momentálně disponuje 93 lůž-
ky, z toho jsou 3 intenzivní porodnická 
lůžka, 5 lůžek na gynekologickém JIPU.
Práci na oddělení zajišťuje 17 léka-
řů na plný úvazek (10 s atestací, 7 bez 
atestace). Pan docent MUDr. Tomáš Bin-
der, CSc. vede perinatologická centra 
v Ústí nad Labem a v Mostě, v MN má 
poloviční úvazek. Na zajišťování ÚPS se 

podílejí externisté. Na oddělení pracuje 
81 zdravotních sester, psycholožka a PZP 
(15 pracovníků). 
Klinika funguje v režimu nepřetržitého 
provozu, při ÚPS jsou na pracovišti 3 lé-
kaři.
V roce 2012 bylo na našem oddělení hos-
pitalizováno 5 516 pacientek, průměrná 
ošetřovací doba 3,7 dne, počet ošetřova-
cích dnů 20 619. Zajišťujeme provoz řady 
specializovaných ambulancí, jenom ult-
razvukových vyšetření bylo v roce 2012 
deset tisíc.
Perinatologické centrum poskytuje péči 
o pacientky s rizikovým a patologickým 
průběhem gravidity. Koncentrujeme po-
rody s nízkou porodní hmotností. Spádo-
vá oblast zahrnuje Ústecký kraj, přilehlé 
okresy okolních krajů (Libereckého, Kar-
lovarského, Středočeského).
 V roce 2012 bylo na naší porodnici pro-
vedeno 1 910 porodů, narozeno 1 969 

dětí. Oproti roku 2011 se navýšil počet 
o 173 porodů. K listopadu 2013 je po-
čet porodů 1 500, pokles počtu porodů 
odpovídá demografickému vývoji v celé 
ČR. V roce 2012 bylo provedeno 526 cí-
sařských řezů (27,7 % všech porodů). 
Narodilo se 323 novorozenců s nízkou 
porodní hmotností pod 2 500 g, což před-
stavuje 16,4 % všech narozených dětí. 
Tím překračujeme vysoce celostátní prů-
měr. Tato skutečnost se promítá do vý-
sledků perinatální úmrtnosti, která v roce 
2012 činila 10,6 ‰, bez VVV 8,1 ‰. 
Avšak po odečtení mrtvorozených plodů 
se ústavní perinatální úmrtnost (4 ‰) 
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Dne 12. listopadu 2013 byl uspořádán 
ve výukovém centru Masarykovy ne-
mocnice 2. Internistický den. Regionál-
ní odbornou konferenci zahájil primář 
Interního oddělení Masarykovy nemoc-
nice MUDr. Jiří Laštůvka, který zdůraz-
nil význam Internistického dne jako 

vzdělávací akce v řadě oborů interny pro 
lékaře Ústeckého kraje. 
Letošní den byl v první části zaměřen 
na problémy diabetu mellitu. Stěžejní 
přednášku přednesl předseda České dia-
betologické společnosti prof. MUDr. Mi-
lan Kvapil, CSc., MBA (FN Praha – Motol), 
který se zaměřil na možné příčiny selhání 
terapie diabetu. MUDr. M. Fejfuša, CSc. 
uvedl závažnost ischemické choroby sr-
deční u diabetiků. 
MUDr. Karel Kubát z Městské nemocnice 
Litoměřice zdůraznil podstatu mitochon-
driálního působení metforminu, o pro-
blematice diabetického onemocnění 
ledvin hovořila prim. MUDr. Z. Bitterová. 
Prim. MUDr. A. Novák (Interní odděle-
ní, nemocnice Děčín, o. z.) doplnil blok 
přednášek přehledem srdečního selhání 
jako příčiny časté hospitalizace mj. dia-
betických pacientů.
Odpolední přednášky zahájil předse-
da České aterosklerotické společnosti 
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (VFN 
Praha), který uvedl některé nové 

skutečnosti při odhadování kardiovasku-
lárního rizika.
O diferenciální diagnóze trombocytope-
nií přednášela prim. MUDr. Jana Ullry-
chová. 
Relativně vzácnější, ale potenciálně 
nebezpečné angioedémy indukované 
bradykininem popsal MUDr. D. Jílek, 
CSc. (Interní oddělení a ZÚ Ústí nad La-
bem). Incidentalomy nadledvin byly 
předmětem sdělení MUDr. M. Budíkové 
a další přednášející MUDr. Z. Burianová 
a MUDr. J. Kourek hovořili o akutní kom-
plikaci systémového lupus erytematodes 
a zdůraznili nutnost multidisciplinární-
ho přístupu. Možnosti biologické léčby 
přednášel prim. MUDr. J. Laštůvka.
Úspěšný den zakončil prim. MUDr. J. Laš-
tůvka přednáškou o problematice proti-
srážlivé léčby v souvislosti s invazivními 
výkony a pozval přítomné na další pokra-
čování Internistických dnů v příštím roce.

MUDr. M. Fejfuša, CSc. 
interní oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

2. Internistický den 
Masarykova nemocnice

ObjeDNACí DObA: PO–Pá 8–12 hODIN 
TeL. č.  477 113 273 NebO 477 113 291

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem nabízí novou službu svým klientům s onkologickým onemocně-
ním – návštěvu lékaře onkologa se specializací v paliativní medicíně u pacienta v jeho domácím prostředí.
Tato služba je určena pro pacienty s nádorovým onemocněním v situaci, kdy jsou veškeré možnosti onkologické léčby vyčerpány 
a zhoršující se onemocnění i celkový stav pacienta neumožňuje dojíždět na kontroly do zdravotnického zařízení a sám pacient 
si přeje zůstat v domácím ošetření.

Nová služba onkologickým pacientům – paliativní péče doma
Masarykova nemocnice

Spektrum naBízených SlužeB paliatiVní péče:
• léčba bolesti
• léčba dušnosti
• léčba a prevence proleženin
• psychoterapie
• výživa onkologického pacienta (sipping)
• odlehčovací punkce tekutiny z dutiny břišní 

Výhody amBulantně poSkytoVaných SlužeB  
paliatiVní péče:
• poskytované služby jsou bezplatné, resp. hrazeny ZP
• zvýšený komfort onkologického pacienta pro pobyt 

v domácím prostředí
• individuální domluva termínu i četnosti návštěv dle stavu 

a potřeb pacienta

Kontaktní adresa:
Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem
Ambulance I přízemí
MUDr. Jana Dušánková redakce Infolistů
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pracovišť. Tyto přednášky byly zaměřeny 
na jednotlivé problémy léčby zlomenin 
pilonu a prezentovány většinou ve formě 
souborů kazuistik. Staly se tak vynikají-
cím doplňkem dopolední teoretické čás-
ti. To ocenil i Prof. Dr. med. Zwipp v závě-
rečném hodnocení celého setkání, když 
poukázal na neobvyklý jev, že prakticky 
všichni účastníci zůstali na svých mís-
tech až do konce sympozia i přes pokro-
čilý čas sobotního odpoledne.
Obě vzájemně propojené akce přispěly 
k další spolupráci českých a německých 
traumatologů a byly v následných ohla-
sech účastníků velmi dobře hodnoceny. 
To potvrdila i nabídka prof. Bartoníčka 
na pořádání dalšího ročníku opět v na-
šem městě.

MUDr. Petr Obruba

Páteční večer patřil „Setkání odborníků 
z obou stran hranic“ s tématem Zlome-
niny pilonu tibie. Tato akce byla uspořá-
dána v rámci realizace projektu „Podpora 
přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví 
v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifika-
ce a odborné spolupráce“, č. 100080150, 
podpořeného z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. 
Mimo nosného odborného tématu se 
zde řešily otázky možností přeshraniční 
spolupráce, zvláště mezi našimi a dráž-
ďanskými nemocnicemi. Výsledkem jed-
nání byl návrh na přiřazení našeho trau-
macentra k síti německých traumacenter. 
(V dalších týdnech jsme skutečně obdr-
želi rozsáhlý dotazník, který dr. Kopp vy-
pracoval, a očekáváme akreditační říze-
ní.)

V sobotu 5. října pokračovalo přeshra-
niční setkání mezinárodním sympoziem 
3. Česko-saské dny. Předchozí ročníky 
této akce pořádal prof. MUDr. Jan Barto-
níček, CSc., přednosta Kliniky traumato-
logie pohybového aparátu 1. LF a ÚVN 
Praha. Oba byly velice úspěšné a oceně-
né odbornou veřejností. Třetí ročník svěřil 
našemu pracovišti, ponechal si jen funk-
ci vědeckého sekretáře. Hlavním téma-
tem byly zvoleny zlomeniny pilonu tibie. 
V dopoledních přednáškových blocích 
prezentovali současné poznatky o léčbě 
zlomenin pilonu tibie přední evropští od-
borníci a naši milí hosté Prof. Dr. med. 
Hans Zwipp s Prof. Dr. med. Stefanem 
Rammeltem z Drážďan a Prof. Dr. Patrick 
Cronier z Angers.
Odpolední blok patřil přednášejícím 
z předních českých traumatologických 

Přeshraniční traumatologické sympozium v Ústí nad Labem

Ve dnech 4. a 5. října 2013 se v prostorách výletního zámečku Větruše uskutečnily 
dvě vzájemně se doplňující akce rozvíjející spolupráci českých a německých trauma-
tologů. 

Prof. Dr. med. Hans Zwipp s vědeckým 
sekretářem prof. MUDr. J. Bartoníč-
kem, CSc. a organizačním sekretářem 
MUDr. Petrem Obrubou

Prof. MUDr. Jan Bartoníček, CSc. Prof. Dr. Patrick Cronier z Angers

Prim. MUDr. J. Laštůvka
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Pokračování z minulého čísla
Syndrom vyhoření nevzniká jen z prosté 
přemíry práce, ale rozvoj burn-out syn-
dromu riskujete například, když: 
• shledáváte těžké říci “ne” k dalším 

a dalším úkolům nebo odpovědnos-
tem

• jste pod stálým tlakem náročných 
úkolů po delší dobu

• vaše vysoké nároky vám ztěžují podě-
lit se o práci s kolegy či podřízenými

• snažili jste se dosáhnout příliš mno-
ho cílů po dlouhou dobu

• dávali jste příliš velkou emocionální 
podporu po dlouhou dobu

jaké jSou možnoSti preVence 
Syndromu Vyhoření?
Snižte příliš vysoké nároky. Kdo na sebe 
i druhé klade neustále příliš vysoké ná-
roky, vystavuje se nebezpečí stresu. Při-
jměte skutečnost, že člověk může být ne-
dokonalý a chybující.
Nepropadejte syndromu pomocníka. Vy-
hněte se nadměrné citlivosti k potřebám 
druhých lidí. Pohybujte se v rozmezí mezi 
soucítěním a emocionálním odstupem. 
Nesnažte se být zodpovědní za všechny 
a za všechno. Čím více budete ostatním 
pomáhat, tím více budou bezmocní.
Naučte se říkat NE. Nenechávejte se pře-
těžovat. Řekněte ne, pokud budete cítit, 
že je toho na vás nakládáno příliš. Mysle-
te někdy také na sebe.
Stanovte si priority. Nemusíte být všude 
a vždy. Nevyplýtvejte svou energii na ne-
sčetné aktivity. Soustřeďte se na činnos-
ti, které si vyberte jako podstatné.
Dobrý plán ušetří polovinu času. Zachá-
zejte rozumně se svým časem. Rozdělte 
si rovnoměrně práci. Větší úkoly si roz-
dělte na dílčí etapy, které budete schop-
ni zvládnout. Snažte se vyhnout odkládá-
ní práce.
Dělejte přestávky. Uvědomte si, že vaše 
zásoba energie je omezená. Nežeňte se 
z jedné činnosti do druhé.

Prevence syndromu vyhoření
Nemocnice Most

Projekt vzniku firemní školky byl za-
měřen na podporu zaměstnanců/kyň 
KZ, a. s. – MNUL, o. z. (KZ MNUL) formou 
zajištění péče o své děti předškolního 
věku po dobu výkonu svého povolání. 
Cílem projektu bylo nastolit systém sla-
ďování rodinného a pracovního života 
zaměstnanců/kyň KZ MNUL, a to pro-
střednictvím zajištění služeb péče o děti 
předškolního věku, a zajistit tak možnost 
rychlého a plnohodnotného návratu 
do pracovního procesu pro jinak znevý-
hodněné skupiny osob – rodiče s dětmi 
předškolního věku.
V blízkosti KZ MNUL je velký nedostatek 
mateřských škol a školky v centru nebo 
na sídlištích, které jsou využívány i za-
městnanci/kyněmi KZ MNUL, nepokryjí 
svou otevírací dobou potřeby našich za-
městnanců/kyň ke svým pracovním zá-
vazkům.
Naše firemní školka je umístěna přímo 
v areálu nemocnice, čímž se maximálně 
redukuje časová náročnost předávání 
a přebírání dětí do/ze školky ve vazbě 
na pracovní rozvrhy zaměstnanců/kyň 
v nepřetržitých provozech.
Součástí školky je park, který děti vyu-
žívají při pobytu venku. Lesík vzrostlých 
borovic děti chrání v parném létě před 
sluncem a poskytuje velké množství 
přírodního materiálu ke hraní. Borové 
šišky, modřínové větvičky, kapradí, kla-
cíky, kůru, mech a drobné kamínky děti 
využívají ke stavbám lesních chaloupek. 
Mimo to mají k dispozici veliké pískovi-
ště, auta, lopaty, hrabičky a jiné hračky 
pro rozvoj tvořivé hry.

Klouzačka, hrazdičky, houpačky jsou 
dětmi využívány téměř celý školní rok. 
V zimě pak staví sněhuláka, který ráno 
děti ve školce vítá. 
Výchovně-vzdělávací program, zaměřený 
na zdravý životní styl, je sestavený přímo 
pro tuto MŠ a podle něj jsou vypracovány 
i jednotlivé třídní plány. Splňují všechny 
požadavky, které jsou předepsány MŠMT. 
Pobyt dětí ve školce je zpestřen rozmani-
tými akcemi pro děti i pro rodiče s dětmi. 
Po celou dobu projektu byly využívány 
pomůcky, hračky pro děvčátka i chlapce, 
metodické pomůcky a materiály pro pe-
dagogy. 

Děti jsou vedeny při hrách k šetrnému 
zacházení s hračkami, hezkému vzta-
hu k přírodě a k empatickému přístupu 
k sobě samým. 
Ve výchově je kladen důraz na úctu k ro-
dičům a starším lidem, ve vzdělávacích 
činnostech na harmonický rozvoj každé-
ho dítěte. 
Do školky chodí děti 3–6leté, a to 
do dvou tříd. „Berušky“ a „Šmoulové“ 
jsou kamarádi, kteří se dobře znají a hra-
jí si společně třeba na školním hřišti, 
na vycházkách a na výletech. 
Všichni zaměstnanci mateřské školky se 
snaží dětem vytvořit klidné a pohodové 
klima, aby se do školky těšily a bavily je 
činnosti, které jim s velkou důkladností 
učitelky a vychovatelky na každý den při-
pravují. 
Těší nás, že se děti rády vrací a s láskou 
na nás vzpomínají.
Jak je výše uvedeno, projekt byl k 31. říj-
nu 2013 ukončen. Vzhledem k vysokým 
nárokům na zajištění kvalitního chodu 
školky jak po stránce výchovné, tak i pro-
vozní a ve snaze školku stabilizovat a za-
jistit tak její provoz i v dalších letech, byla 
podána žádost o zápis do rejstříku škol 
a školských zařízení.
Po splnění všech náležitostí včetně pod-
kladů, potřebných pro podání žádosti, 
byla naše školka v souladu s § 143 odst. 1 
a podle § 148 zákona č. 561/2004 Sb. 
do rejstříku škol a školských zařízení za-
psána.

Helena Klatovská 
vedoucí Odboru služeb 

Bc. Hana Mastná 
ředitelka MŠ  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Firemní mateřská školka Krajské zdravotní, a. s.
Masarykova nemocnice

Realizace projektu „Firemní školka pro Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z.“, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/54.00272, byla k 31. říjnu 
2013 ukončena. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost – Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Vyjadřujte otevřeně své pocity. Pokud se 
vás cokoliv dotkne, dejte to najevo. Udě-
lejte to tak, abyste sami necitlivě neza-
sáhli druhého.

Hledejte emocionální podporu. Sděle-
ná bolest, poloviční bolest. Najděte si 
„vrbu“, důvěrníka, kterému můžete ote-
vřeně vylíčit svoje problémy.
Hledejte věcnou podporou. Všechny pro-
blémy nemůžete vyřešit sami. Není nut-
né lámat si se vším hlavu sám. Pohovořte 
si s kolegyněmi a kolegy, požádejte je 
o radu a o návrhy na řešení.
Vyvarujte se negativního myšlení. Jakmi-
le zabřednete do hloubání a sebelítosti, 
řekněte si “stop”. Položte si otázku: “Co 
je na mně dobrého?” Radujte se z toho, 
co umíte a dokážete. Užívejte také po-
zitivních stránek života. Vychutnávejte 
všechno, co podle vás má v životě něja-
kou hodnotu.
Vyhledávejte věcné výzvy. Buďte ote-
vření novým zkušenostem, dále se učte 
a vzdělávejte. Rozšiřování obzoru a re-
pertoáru komunikačních technik zlepšu-
je schopnost zvládat stres.

Využívejte nabídek pomoci. Jestliže máte 
pocit, že v kritických situacích nereaguje-
te dobře, měli byste se snažit změnit své 
chování. 
Zajímejte se o své zdraví. Berte vážně va-
rovné signály vašeho těla. Zmírněte pra-
covní nasazení, dopřávejte si dostatek 
spánku, zdravě se stravujte, sportujte, 
udělejte si radost.
Doplňujte energii. Vyrovnávejte pracovní 
zátěž potřebnou mírou odpočinku. Vě-
nujte se činnostem a vztahům, při kte-
rých se cítíte dobře a které vás naplňují. 
Osvojte si relaxační techniky.
Prvním krokem prevence vzniku syndro-
mu vyhoření je přesné zmapování svého 
života, svých pracovních a rodinných ak-
tivit, všech koníčků a povinností. Je třeba 
si ujasnit, které činnosti nám dodávají 
energii a které nám ji ubírají. Zároveň 
s tím by si měl člověk uvědomit, co je 
jeho nejsilnějším stresorem.
V léčbě syndromu vyhoření je důležité 
nepřehlížet počáteční varovné příznaky, 
včas rozpoznat rozvíjející se syndrom vy-
hoření, včas vyhledat odbornou pomoc, 
samoléčení většinou úspěch nepřináší. 
Léčba samotného, již rozvinutého, syn-
dromu vyhoření patří do rukou odborní-
ků psychologů, psychiatrů a psychotera-
peutů.
Prevence je vždy účinnější než následná 
léčba. To samozřejmě platí i u syndro-
mu vyhoření. Můžeme začít třeba tím, že 
nebudeme na své práci vyhledávat jen 
negativa. Zamyslete se, co pozitivního 
vám vaše práce přináší. Čas od času se 
zastavte a zeptejte se sami sebe a prav-
divě si na otázky odpovězte. Byl by váš ži-
vot bez vaší práce opravdu spokojenější? 
Nechyběly by vám vaše pracovní sociální 
kontakty? Nepostrádali byste některé své 
kolegy či kolegyně? Zkuste si vzpome-
nout, co vás na vaší profesi přitahovalo? 
V čem spatřujete smysl vaší práce?

Marcela Šárová 
hlavní sestra  

Nemocnice Most, o. z.
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MUDr. Josef Novotný oslaví 90 let
Masarykova nemocnice

pozvánKa

Traumatologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o. z  
–  Krajské zdravotní, a. s. pořádá odbornou konferenci

KrajsKý traumatologicKý seminář
Téma: „Komplikace a chyby v traumatologii“
6. prosince 2013 
ve Výukovém centru KZ, a. s. – Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.
PROGRAM
14:00 Lékařská sekce – učebna 3
14:00  Sesterská sekce – učebna 4
18:00  Společenský večer v restauraci Na Kopečku

Dne 30. 12. 2013 oslaví významné životní jubileum muDr. josef novotný. 
Nastoupil do nynější Masarykovy nemocnice v roce 1951 na chirurgické oddělení vedené profesorem Jiřím Rödlingem. Již v roce 
1956 byl pověřen vedením stanice chirurgického oddělení. V roce 1963 se mu podařilo založit první záchrannou službu v kraji, 
tehdy bez jakékoliv legislativní podpory. Vedle chirurgie se MUDr. Novotný věnoval také anesteziologii a v roce 1965 složil nástav-
bovou atestaci z anesteziologie. V roce 1974 se stal zástupcem primáře Žaluda na ARO a zároveň vedoucím lékařem záchranné 
služby. Od roku 1978 vedl jako primář záchrannou službu. Je třeba připomenout, že svými vizemi a organizačními schopnostmi 
předběhl dobu a položil základy k dnešní formě přednemocniční péče. 
Přejeme MUDr. Josefu Novotnému k jeho významnému výročí pevné zdraví a spokojenost v rodinném kruhu.

Za gratulanty 
MUDr. I. Deyl – ředitel ZS  

a MUDr. D. Nalos – primář ARO  
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Ke grATuLACI Se PřIPOjuje I veDeNí MASAryKOvy NeMOCNICe 
v ÚSTí NAD LAbeM, O. z. A KrAjSKé zDrAvOTNí, A. S.
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Ve kterých Situacích a jak Vám 
Sociální pracoVnice kz, a. S. – 
nemocnice moSt, o. z. mohou 
nejčaStěji pomoci?
Ve svém sdělení vám chceme přiblížit prá-
ci nelékařských zdravotnických pracovní-
ků na úseku zdravotně-sociální péče, kte-
rou poskytujeme v mostecké nemocnici 
našim pacientům. 
Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, 
kde se péče zdravotní prolíná s péčí so-
ciální a je nezbytnou součástí léčebného 
a ošetřovatelského procesu. Ke komplex-
nosti léčby tedy nevyhnutelně patří i po-
moc při řešení sociálních problémů paci-
enta v případech, kdy toho není schopen 
sám, rodina tuto péči poskytnout nemůže, 
nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá. 
Zdravotně-sociální pracovník se řídí v pro-
cesu sociální práce nejnovějšími metoda-
mi a používá nejnovější pracovní postupy 
při řešení problémové sociální situace 
včetně přístupu k pacientovi. Při své čin-
nosti dodržuje základní etické principy, re-
spektuje základní lidská práva pacientů, 
obecně závazné právní normy, respektuje 
základní lidská práva a svobody i k tomu 
přináležející odpovědnosti – respektuje 
rozhodnutí pacienta. 
Zdravotně-sociální pracovník zabezpeču-
je zdravotně-sociální péči pacientům s ši-
rokou specifickou problematikou s ohle-
dem na jeho zdravotní stav a s užitím 
informací získaných ze zdravotnické do-
kumentace. Podle závažnosti a kompliko-
vanosti problematiky sociální pracovník 
společně s pacientem stanovuje priority, 
postupy a cíle sociálního procesu. 
Zdravotně-sociální pracovník spolupracu-
je s orgány státní správy a samosprávy. 
Spolupracuje úzce s multidisciplinárním 
týmem (s ošetřujícím lékařem pacienta, 
vrchní sestrou, staniční sestrou, praktic-
kými lékaři), zapojuje do procesu sociál-
ní práce pacientovu rodinu, opatrovníky, 
osoby blízké a Dobrovolnické centrum – 
respektuje přitom udělení souhlasu paci-
enta k této spolupráci.
Zdravotně-sociální péče je zaměřena 
na individuální přístup k pacientovi. Mo-
tivuje pacienty k řešení vlastních problé-
mů. Napomáhá k zabezpečení a uspoko-
jení jejich biologických, psychologických 

a sociálních potřeb. Zdravotně-sociální 
péče zlepšuje kvalitu života a napomáhá 
lepšímu uplatnění pacientů ve společ-
nosti, napomáhá účelnému využití mate-
riálních a finančních prostředků i služeb 
sociální péče. Přispívá ke zkrácení doby 
hospitalizace a snižuje riziko rehospitali-
zace.
Prioritou v poskytování odborného soci-
álního poradenství je snaha pomoci zori-
entovat se pacientům a rodinným přísluš-
níkům v konkrétním problému, nabídnout 
jim účinné řešení jejich situace.
Zdravotně-sociální pracovník zabezpe-
čuje sociální pomoc pacientům a jejich 
rodinným příslušníkům v průběhu hospi-
talizace. Poskytuje sociální poradenství 
pacientům a jejich rodinným příslušní-
kům ve vztahu k onemocnění nebo jeho 
následkům. Rovněž zabezpečuje násled-
nou péči o pacienty po jejich propuštění 
ze zdravotnického zařízení.
Pacienti, kterým je pomoc poskytována, 
jsou nejčastěji osoby neschopné řešit 
své problémy z důvodu věku (ohroženou 
skupinou jsou hlavně senioři), z důvodu 
osamělosti, ztráty soběstačnosti (dlouho-
dobá nebo nevyléčitelná nemoc; tělesný 
handicap – pohybový, smyslový, mentál-
ní, aj.; psychická choroba; demence; zá-
vislosti – alkohol, drogy...), nezajištěné-
ho bydlení (osoby bez přístřeší), hmotné 
nouze.

pacientům a jejich rodinným 
příSlušníkům poSkytuje:
• Pomoc při vyřizování žádostí do za-

řízení pobytových sociálních služeb 
(např. domovy pro seniory, domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy se zvláštním režimem), dle 
individuálních potřeb a na základě 
domluvy s pacientem i jeho blízkými 
v souladu se zákonem č.372/2011 
Sb. o zdravotních službách.

• Předání kontaktů, ev. zajištění terén-
ních zdravotních nebo sociálních slu-
žeb před propuštěním pacienta z ne-
mocnice (pečovatelská služba, home 
care – agentura domácí ošetřovatel-
ská péče, osobní asistence apod.). 

• Zajištění lůžek následné péče (ne-
mocnice následné péče, LDN aj.) 

a pobytové sociální služby ve zdravot-
nictví (tzv. sociální lůžko). 

• Předání kontaktů a informací k vyří-
zení dávek státní sociální podpory, 
příspěvku na péči, příspěvku na mo-
bilitu, průkazu osob se zdravotním 
postižením, případně invalidního dů-
chodu.

• Pomoc při sepsání a podání žádosti 
o mimořádné výhody pro těžce zdra-
votně postižené občany.

• Zdravotně-sociální péči o pacienty bez 
domova – umístění do zařízení ná-
sledné péče, zprostředkování kontak-
tu se sociálním kurátorem dle místa 
bydliště. Zajištění ošacení a ubytování 
(azylový dům, ubytovna) pacientům 
bez domova. 

• Poradenství a pomoc při zajištění a za-
půjčení kompenzačních pomůcek. 

• Návrhy na kompenzaci důsledků zdra-
votního postižení (sociální dávky, so-
ciální služby, nemocenské a důchodo-
vé pojištění). 

• Informace o respitní (podpůrné) a hos-
picové péči, podání žádosti do hospi-
cu.

• V případě úmrtí pacienta poskytují 
pozůstalým odborné poradenství v so-
ciální oblasti. U osamělých zemřelých 
pacientů zajišťuje záležitosti spojené 
s úmrtím.

• Potřebné informace o možnostech ře-
šení nepříznivé sociální situace. 

• Informace o možnostech výběru druhu 
sociálních a zdravotních služeb podle 
potřeb pacienta.

• Informace o formách pomoci, na-
příklad dávky sociální péče, dávky 
v hmotné nouzi.

Pokud některé služby nemůže zajistit, po-
skytne v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách základní pora-
denství a předá kontakt na vhodného po-
skytovatele požadované sociální služby, 
případně informační materiály k dané 
problematice. 

Jiřina Abelesová 
Dana Jakubcová 

zdravotně-sociální pracovnice 
Nemocnice Most, o. z. 

Jak vám sociální pracovnice mohou nejčastěji pomoci?
Nemocnice Most
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profily

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů

jANA SOběSLAvOvá 
STANIčNí SeSTrA POOPerAčNí gyNeKOLOgIe 
NeMOCNICe TePLICe, o. z.
Co bylo vaším startem do zdravotnictví?
Zahajovala jsem absolvováním Střední 
zdravotní školy v Teplicích, obor všeobecná 
sestra a dále jsem při zaměstnání prošla 
úspěšně oborem porodní asistentky v Mos-
tě a pomaturitním specializačním studiem 
anestezie, resuscitace a intenzivní péče. 
Na oddělení pooperační gynekologie jsem 
nastoupila v roce 1990. 
V současnosti stále pracuji na oddělení 
pooperační gynekologie. Práce sestry mě 
i po 23 letech naplňuje a doufám, že bude 
i nadále. Náš kolektiv je při pracovních po-
vinnostech velice dobře sehraný a i mimo 
práci přátelský. 

Jste na oddělení již řadu let, jak vnímáte 
jeho proměny?
Zřídila se zde jednotka intenzivní péče 
a dva nadstandardní pokoje. Určitě nasta-
la velká změna v operačních postupech 
a následné pooperační péči. Myslím, že 
oddělení by si zasloužilo další, modernější 
vybavení.
Co se s vámi děje za „branami“ nemocnice?
Mým největším koníčkem je rodina, zahra-
da a cestování. Ráda bych však i nadále 
chtěla pokračovat ve své práci, stejně jak 
doposud, a mít spoustu spokojených paci-
entů.

INg. jIří huMPL
veDOuCí ODbOru PráDeLNíCh SLužeb v Kz, a. s.

Ve vydání prosincového čísla našich In-
folistů jsme oslovili někoho „mimo“ 
zdravotnickou profesi. Je jím člověk, pod 
jehož palcem je čisté prádlo řady z vás, 
Ing. Jiří Humpl.
Kudy vedla vaše cesta k prádelně?
Jsem absolventem Vysoké školy chemicko-
-technologické v Pardubicích (dnes Univer-
zita Pardubice). Po absolutoriu v roce 1981 
jsem nastoupil do tehdejšího n. p. Techno-
plyn, dnes Linde, jako technolog. Potom 
jsem dlouhá léta pracoval v Mostecké uhel-
né společnosti.

Po této praxi jsem nastoupil do tehdejší 
Masarykovy nemocnice a transformací ply-
nule přešel do Krajské zdravotní, a. s.
V současné době zastávám funkci vedou-
cího Odboru prádelních služeb v KZ, což 
znamená, že do mé působnosti spadají 
prádelny v nemocnicích v Ústí nad Labem, 
Teplicích a Děčíně. S tím souvisí i zabezpe-
čení veškeré logistiky pacientského a ope-
račního prádla ve všech o. z. Krajské zdra-
votní, a. s.
Kolektiv prádelen a středisek logistiky prá-
dla tvoří v drtivé převaze ženy. Je to práce 
fyzicky značně namáhavá, ale bohužel pla-
tově nedoceněná. Denně se v prádelnách 
KZ zpracovává cca 7 tun prádla, z toho jen 
v MNUL se jedná o 5 tun.
Jste v provozu již od roku 2002, jak vnímáte 
změny v chodu prádelen a nástup nových 
technologií?
V době mého nástupu do prádelny MNUL 
jsem se snažil hlavně o racionalizaci práce 
a snižování vstupních nákladů. Prádelen-
ství je neprávem považováno velkou řadou 
lidí za podřadnou práci, obor, kam není tře-
ba investovat, ale již málokdo si uvědomu-
je, že je páteřní činností servisních služeb 
všech nemocnic.
V době mého nástupu činila náklado-
vá cena v MNUL 28,40 Kč/kg, dnes, přes 

všechno zdražování vstupů, pereme pro 
MNUL za cenu 17,46 Kč. Značný podíl 
na tom měla změna toku prádla v prádelně, 
vytěžování praček, organizace práce, zabu-
dování úsporných systémů na rekuperaci 
tepla a úsporu vody, vybavení malé prádel-
ny novými sólo stroji v letech 2005–2007 
apod.
Zařízení velké prádelny a mandlovny je 
již jak morálně, tak technicky zastaralé, je 
za hranicí své životnosti a bylo by potřeba 
je obnovit a zvýšit jak úspory, produktivitu 
práce, ale i konkurenceschopnost na trhu.
Přes všechny problémy, které tady máme, 
plníme předepsané standardy pro zdra-
votnické prádlo, které jsou každoročně 
ověřovány zkušebními ústavy – TZÚ v Brně 
a v německém Hohensteinu.
Rád bych využil této možnosti a poděkoval 
všem pracovníkům mého odboru za odvá-
děný pořádný kus práce. Zvláště pak ve-
doucím na jednotlivých úsecích řízení, kte-
ří jsou mnohdy vystaveni velmi stresujícím 
situacím. 
Co vás baví v soukromí? 
Rád dělám turistiku, plavu, zajímá mě lite-
ratura faktu, ale u čeho se opravdu uvol-
ním, to je gastronomie. Skutečně a často 
rád vařím, dle mínění druhých snad i dobře.

PO rOCe váNOCe...
Vánoce a cukroVí
Dovedete si představit Vánoce bez sladkých cukrátek a pamlsků? Rozhodně asi na žádném vánočním stole cukroví ne-
chybí. Některé hospodyňky považují pečení cukroví za prestižní záležitost a již v tomto období zahajují maratón v počtu 
druhů a množství vánočního cukroví.
V některých rodinách je to záležitost pro babičky, tety a hlavně šance i pro malé pomocníky, kteří vánoční uždibování 
těst milují. Odborníci na slovo vzatí prozrazují své recepty a výběr vánočního cukroví vynikajících chutí je nekonečný.
Samozřejmě je dnes i snadné zadat pečení profesionálům a potom ho pouze vystavit na vánoční stůl. Redakce Infolistů 
vám připravila také jeden z velkého množství receptů. Tak neváhejte ani minutu a zkuste letos tento druh!

proStě Si Vánoce užíVejte, neStreSujte Se a kráSnou Vánoční atmoSféru Si zachoVejte co nejdéle.

Příprava:  20 minut

Pečení: 10 minut

 130 ml smetany na šlehání

 25 dkg másla

 25 dkg mandlí

 25 dkg moučkového cukru

 3 dkg hladké mouky

 13 dkg kandované kůry

1. Do kastrolku nalijeme smetanu, přidáme moučkový cukr 
a máslo.

2. Kastrolek postavíme na oheň a vše mícháme, nesmí se 
vařit.

3. Přidáme hladkou mouku a necháme zhoustnout. 
Sundáme z ohně, smícháme s nakrájenými 
mandlemi, pomerančovou kandovanou kůrou.

4. Když vše vychladne, lžicí děláme na plech s pečicím 
papírem kopečky, které lehce zmáčkneme a dáme 
péct.

5. Upečené je zespodu potřeme čokoládou.

Zdroj: Internet

marokánky

Redakce Infolistů vám přeje příjemné prožití  
svátků vánočních a hodně štěstí  
v novém roce 2014.
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TÝDENNÍ VSTUP ZDARMA
VČETNĚ ZAŠKOLENÍ OD TRENÉRKY!
PRO VYUŽITÍ TÝDNE ZDARMA SE PROSÍM OBJEDNEJTE NA PRVNÍ NÁVŠTĚVU.

Contours je pouze pro ženy – stroje jsou navrženy speciálně pro ženy.
Není zde překážkou jakýkoliv věk, váha či zdravotní stav.

Snižuje hmotnost, zpevňuje postavu a zrychluje metabolismus.
Úspěchu dosáhnete velice brzy. 

Ověřeno členkami ve 30 zemích světa.

                                                      BONUS PŘI OBJEDNÁNÍ – KE CVIČENÍ NÁPOJ ZDARMA.

Fitness pro ženy 
ve 30 minutách

Ústí nad Labem
Palác ZDAR
Dlouhá 1/12
  702 072 120

Chomutov 
Ruská 83

  720 434 386

www. contours.cz

Heslo: „KZ“

placená inzerce
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V průběhu života i několikrát střídáme byty. Snažíme se je dle svých možností kultivovat, upravit a rekonstruovat. Může 
ovšem přijít situace, kdy v důsledku pohybového, motorického nebo jiného postižení je nutné zajistit a provést bezbarié-
rové úpravy a usnadnit tak pohyb i snadnější užívání bytových prostor s ohledem na sníženou soběstačnost. Také s přibý-
vajícím věkem doporučujeme v rámci prevence tyto úpravy uskutečnit. V této oblasti existuje několik možností (i ze strany 
obce).

1. Soukromé BezBariéroVé úpraVy.
Úpravy ve vlastním bytě můžeme provádět dle svého uvážení, povinnost není právním 
předpisem stanovena. Samozřejmě pokud se jedná o větší rekonstrukce, je nutné počítat 
s tím, že se může jednat o stavební úpravu ve smyslu platných zákonů. Vždy však doporu-
čujeme vyhledat odborné poradenství, např. ergoterapeutické pracoviště RHC. K zajištění 
nutných bezbariérových úprav doporučujeme zejména následující:

 – Odstranění původních prahů a jejich nahrazení překlenovacími (nízkými) lištami.
 – Odstranění vysokých koberců (vzniká riziko klopýtnutí a pádu).
 – Podlahová krytina může být lino, plovoucí podlaha, dlažba nebo nízký koberec.
 – K WC je dobré instalovat opěrné madlo na zeď nebo kotvení do podlahy a zdi.
 – V koupelně je nutné instalovat u vany nebo ve sprchovém koutu taktéž madlo.
 – V koupelně doporučujeme protismykové podložky (je to mokrý a nebezpečný prostor).
 – Někdy je nutné rozšířit veřeje na WC a do koupelny (doporučujeme rozteč 70–80 cm).
 – Pohybu po bytě nemají bránit žádné překážky – podlaha musí být přehledná. 

Na základě poukazu příslušného lékaře je možné získat i zdravotnické kompenzační pomůcky určené do bytového inte-
riéru: sedačka na vanu, sedačka do sprchového koutu, nástavec na WC, interiérová chodítka různých typů. Pokud je to 
možné, vždy je dobré konzultovat s ergoterapeutem vhodnost pomůcky. Dobré je také vědět, že osobám těžce zdravotně 
postiženým je přiznávána Úřadem práce dávka – příspěvek na zvláštní pomůcku – bezbariérovou úpravu bytu dle zákona 
č. 329/2011 Sb.

2. Byty a domy zVláštního určení
Zákon č.132/2011 Sb. definuje byt zvláštního určení v § 685, odstavec 4 následovně: „Byty zvláštního určení jsou byty 
zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob a byty v domech zvláštního určení.“ Byt zvláštního určení se na-
chází v domech, kde většina bytů bezbariérová není, upravený je pouze jeden nebo několik málo bytů.
Druhou variantou jsou byty v tzv. domech zvláštního určení, které jsou bezbariérové kompletně. Jedná se domy s pečo-
vatelskou službou a domy s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany. Přesné technické požadavky na byt 
zvláštního určení pak upravuje vyhl. 398/2009 Sb.

3. upraVitelný Byt
Nařízení vlády 146/2003 Sb. definuje upravitelný byt v § 2, odst. d) následovně: 
Upravitelným bytem je byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit oso-
bám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiže-
ným pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., 
a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení.

Legislativa
 – Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

– „stavební zákon“
 – Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 – Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

ODbOrNé SOCIáLNí POrADeNSTví – „PArAgrAfíK“
bezbArIérOvé ÚPrAvy byTů A ObyDLí

§

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z., e-mail: Josef.Koci@MNUL.cz

PoraDenství 
Ergoterapie oddělení rehabilitace 
MNUL 
tel. 477 111 111, 477 113 314

Ing. Daniela Filipiová  
tel. 257 075 104 
e-mail: daniela@filipiova.cz

Ing. Jitka Kadlecová 
tel. 603 246 554, 271 913 358, 
e-mail: martiny@volny.cz 



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání
2. 12. 2013 Hojení ran KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV

2. 12. 2013 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

3. 12. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

3. 12. 2013 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou  
ve zdravotnictví

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

5. 12. 2013 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

6. 12. 2013 Krajský traumatologický seminář KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III–IV

9. 12. 2013 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

12. 12. 2013 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

17. 12. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

* všechny akce jsou naplněny
Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a. s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Nemocnice Most, o. z.
Romana Valentová 
vedoucí oddělení výkaznictví 
zdravotní péče 

Personální změny v Kz, a. s.
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Masarykova nemocnice  
v UL, o. z.
Marie Salcerová 
se stala vrchní sestrou  
oddělení urologie 

Nemocniční lékárna – Poliklinika Teplice 
Od 25. října tohoto roku mohou pacienti teplické nemocnice s poliklinikou využívat nově otevřené prostory výdejny zdravotnic-
kých potřeb, které navazují na naši část lékárny v poliklinice. Rozšiřujeme tak činnost naší veřejné části nemocniční lékárny. 
Výdejna má svůj vlastní vchod, který ústí do ulice U Nemocnice 3064. Otevřeno má od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00 hodin. 
V době od 15:00 do 17:00 je možné pomůcky vyzvednout v lékárně.
V současné době nabízíme již poměrně široký sortiment zdravotnických pomůcek (ortézy, berle, obvazový materiál, prostředky 
pro stomiky a inkontinenci, kompresní punčochy, tlakoměry, baterie do naslouchadel…) včetně zdravotní obuvi a vložek do bot, 
který plánujeme do budoucna dále rozšiřovat podle požadavků pacientů, klientů i oddělení nemocnice. Dále lze u nás zakoupit 
rehabilitační pomůcky, jako jsou balony, overbally či cvičicí gumy. V rámci služeb nabízíme k zapůjčení nemocniční typ odsávačky 
mateřského mléka značky MEDELA a společně máme v prodeji i dětský sortiment (BABY NOVA, AVENT, MEDELA). Ženy po ablaci 
prsu si u nás mohou vyzvednout na poukaz či zakoupit prsní epitézy 
a zdravotní podprsenky firmy AMOENA. 
Vaše další dotazy rádi zodpoví naši zaměstnanci Naďa Karlová a Kateři-
na Čumpelíková na telefonním čísle 417 519 677.

Mgr. Eva Vaňková 
Nemocniční lékárna – Poliklinika 

Nemocnice Teplice, o. z.

Otevření výdeje zdravotnických potřeb
Nemocnice Teplice

výDejNA zDrAvOTNICKýCh POTřeb:

PO–Pá 7:30–15:00 hODIN 
 (15:00–17:00 v LéKárNě)

TeL.: +420 417 519 677


