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Vážení přátelé,

v těchto dnech je tomu právě rok, kdy bylo pět nemocnic, pří-
spěvkových organizací Ústeckého kraje sloučeno a transfor-
mováno na akciovou společnost Krajská zdravotní. Zrod to-
hoto unikátního projektu nebyl jednoduchý. Předcházela mu 
jednak spousta právních, organizačních i technických kroků; 
řada jednání, diskusí a debat. Mnozí Ústecký kraj od převodu 
nemocnic na akciovou společnost zrazovali. Odpůrci transfor-
mace hovořili o tunelování, o pokusu nenápadně nemocnice 
zprivatizovat, hrozili krachem. 

Krajská zdravotní je projekt nesporně unikátní a jeho rozběhnutí s sebou pochopitelně při-
neslo celou řadu problémů. Přes ně přese všechny je po roce hospodaření Krajské zdravotní 
vyrovnané, daří se plnit dohody, které byly uzavřeny se zaměstnaneckými odbory ještě před 
vznikem společnosti. Ústecký kraj bere svou úlohu jediného akcionáře s plnou vážností a v le-
tošním roce uvolnil bezmála půl miliardy korun na zkvalitnění prostředí, ve kterém se pohybují 
pacienti a zdravotnický personál. V neposlední řadě je třeba uvést také nákup v naší zemi je-
dinečného robotického centra Da Vinci, na jehož pořízení kraj vynaložil 72 milionů korun. Vše 
uvedené má sloužit většímu komfortu pacientů a také zatraktivnit práci lékařů tak, aby od nás 
z kraje neodcházeli za prací do Prahy nebo do zahraničí. 

Ve světle těchto bezpochyby pozitivních zpráv mě potom velmi mrzí uměle vyvolané kauzy 
kolem Krajské zdravotní, které se v poslední době objevují. Mám na mysli například v médi-
ích skandalizovaný pronájem laboratoří Krajské zdravotní. Jako hejtmana kraje a zároveň tedy 
představitele jediného akcionáře KZ mě pochopitelně zprávy o pronájmu laboratoří a jeho okol-
nostech zneklidnily a zevrubně jsem se celou záležitostí zabýval a zabývám. Jak jsem si ověřil, 
věc laboratoří je stále otevřená a nebyly v ní učiněny žádné závěry. Všechna jednání a postupy 
se vedou se všemi zúčastněnými subjekty, v souladu s platnou legislativou, interními předpisy 
a s ohledem na kolektivní smlouvu, uzavřenou s odbory. S nejvyšší pravděpodobností tu tedy 
ani tak nejde o laboratoře, jako o podzimní volby do krajského zastupitelstva. Pokud tomu tak 
skutečně je, pak je mi nesmírně líto, že právě takové téma jako zdravotnictví se v předvolební 
kampani zneužívá. Je mi to líto zejména s ohledem na poctivou a záslužnou práci zdravotnic-
kých pracovníků. 

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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Celý   život se věnujete svému oboru, 
proč jste si jej vybral?

Interna a zvláště gastroenterologie mne 
zaujala již během studií na lékařské fa-
kultě. Pracoval jsem jako studentská vě-
decká síla na centrálním endoskopickém 
pracovišti II. interní kliniky LF UP Olo-
mouc. Po ukončení studií jsem opustil 
rodnou Ostravu a nastoupil na interní od-
dělení nemocnice s poliklinikou v Mos-
tě. V Mostě jsem se pod vedením pana 
primáře Vokráčky podílel na budování 
centrálního endoskopického pracoviště 
a pak pracoval jako vedoucí lékař. Nyní 
pracuji v Nemocnici Teplice, o.z.. 

Gastroenterologie je obor velmi zajímavý, 
který umožňuje využití zručnosti a manu-
álních dovedností při endoskopických 
výkonech.

 Co je pro náš region a nemocnice  
v rámci vašeho oboru typické?

Druhou nejběžnější diagnosou vedoucí 
k hospitalizaci, po chorobách oběhové-

ho systému, je onemocnění zažívacího 
traktu. Ústecký kraj vykazuje nejvíce hos-
pitalizací na 100 000 obyvatel. 

Lékařská péče je kvalitní a dobře dostup-
ná. Nemocnice se více či méně potýkají 
s personálními problémy. Bude nutné 
technicky omladit endoskopická praco-
viště některých nemocnic. 

Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve va- 
šem oboru v rámci krajských nemoc-
nic?

Situaci nemám ještě kompletně zmapo-
vanou. Přístroje při plném využití velmi 
rychle stárnou, zvyšuje se počet oprav 
a mnohdy by bylo účelnější zakoupení 
přístroje nového.

Pokrok v endoskopii je dynamický. Pří-
stroje jsou stále jemnější a šetrnější, lépe 
vybavené, umožňující rychlejší a přesněj-
ší diagnostiku a také miniinvasivní endo-
skopickou léčbu.

V současné době je našim nejlépe vyba-
veným pracovištěm gastroenterologické 
oddělení Masarykovy nemocnice, které 
také nabízí nejširší nabídku diagnostic-
kých metod i terapie. Je jedním z center 
biologické léčby nespecifických střevních 
zánětů.

Jak vnímáte funkci Krajského odborní- 
ka v kontextu zdravotnictví v Ústeckém 
kraji?

Tým Krajských odborníků by měl koor-
dinovat rozvoj pracovišť v jednotlivých 
nemocnicích, nákup techniky a její opti-
mální využití. 

Měli bychom se pokusit o určitou „kon-
cepci“ zdravotní péče Ústeckého kraje. 
Našich pět kvalitních nemocnic nabízí 
své služby občanům a ostatním zdra-
votnickým subjektům v kraji v takovém 
rozsahu a kvalitě, aby pacienti nemuseli 
cestovat za hranice regionu pro potřeb-
nou i superspecializovanou péči. 

 Co vidíte v rámci krajského zdravot- 
nictví jako Krajský odborník ve vašem 
oboru jako prioritu?

Jednak přístrojové vybavení nemocnic 
tak aby technika byla využita optimálně 
a návaznosti na personální možnosti 
pracovišť. Požadavky o techniku musí být 
racionálně zdůvodněny. Je potřeba zkrá-
tit dlouhé čekací doby na některá vyšet-
ření. 

Dalším problémem je nedostatek per-
sonálu. Je potřeba získat lékaře a absol-
venty LF pro naše nemocnice například 
presentací práce nemocnic Krajské zdra-
votní, a.s. i na lékařských fakultách.

Jak si představujete kooperaci jednot- 
livých oborů napříč KZ?

Mezioborová spolupráce probíhala již 
před vznikem KZ, a.s. a bude probíhat 
nadále. Vyšetřujeme pacienty z Chomu-
tova a Mostu. Sami odesíláme pacienty 
například k chirurgickým výkonům na 
slinivce břišní, nebo na vyšetření endo-
sonografické do Masarykovy nemocnice. 
Těch příkladů je mnoho. 

Důležité je, aby pacienti KZ, a.s. nečeka-
li dlouho na potřebná vyšetření či výkon 
a nemuseli vyjíždět za „hranice“ KZ, a.s. 
Vybavením nových center, nákupem 
techniky a získáním personálu lze toto 
všechno zajistit.

Redakce Infolistů

Představujeme zástupce Krajských odborníků Krajské zdravotní, a.s.
MUDr. Vlastimil Woznica – zástupce Krajského odborníka KZ, a.s. pro interní obory I.

MUDr. Vlastimil Woznica
Primář interny II.  
Nemocnice Teplice, o.z.

Jmenování Krajských odborníků KZ, a.s. 
a jejich zástupců. 
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Interní oddělení tvoří neoddělitelnou součást 
Nemocnice Děčín, o.z., v rámci které poskytu-
je komplexní zdravotní péči v oboru vnitřního 
lékařství a jednotlivých podoborů. Je tvořeno 
částí lůžkovou, která je umístěna v novějším 
pavilonu I a částí ambulantní, která je od roku 
2007 provozována v nově zrekonstruovaných 
prostorách bývalé „staré“ interny.

Lůžková část se dělí na standardní lůžková 
oddělení A, B, C a jednotku intenzivní péče, 
které jsou umístěny samostatně v jednot-
livých podlažích. Celkový počet lůžek je 80 
standardních a 6 lůžek intenzivních. Vedle 
toho je součástí interního oddělení také sta-
nice ošetřovatelských lůžek v počtu 22, která 
slouží k doléčování a rehabilitaci pacientů 
nejen z interního, ale i z jiných oddělení ne-
mocnice.

Většina standardních pokojů je třílůžkových, 
vybavena sociálním zařízením společným 
vždy pro dva pokoje. Zároveň jsou na každé 
stanici k dispozici nadstandardně vybavené 
jednolůžkové pokoje. Na stanici A a B byla 
vybudována anténní síť za účelem telemetric-
kého přenosu dat od pacientů. V současnosti 
máme k dispozici 4 telemetrické jednotky, 
které umožňují nepřetržitý monitoring srdeč-
ního rytmu u vybraných pacientů.

Jednotka intenzivní péče slouží pro posky-
tování akutní péče u pacientů v ohrožení 
vitálních funkcí či vyžadující jejich zvýšené 
sledování. Je tvořena šesti monitorovanými 
lůžky, ale vzhledem k reálné potřebě by bylo 
vhodné do budoucna její rozšíření, což bude 
ovšem záležet na jednáních s pojišťovnou. 
V minulých letech zde proběhla rozsáhlá ob-
měna přístrojové techniky a byl nainstalován 
nový monitorovací systém firmy Spacelab 
s možností výše uvedeného telemetrického 
snímání pacientů.

V přízemí pavilonu se dále nachází endosko-
pické pracoviště poskytující základní spekt-
rum zobrazovacích a endoskopických vyšet-
ření trávicího traktu, ať již u akutních stavů 
především u akutních krvácení do GIT, tak 
u plánovaných vyšetření. Do spektra vyšet-
řovacích metod patří ERCP a endoskopické 
zavádění perkutánních gastrostomií – PEG. 
Počátkem tohoto roku jsme uvedli do pro-
vozu argonovou jednotku tzv. argon beamer 
na ošetřování slizničních lézí, což umožňuje 
provést výkon s minimálním rizikem perfora-
ce či krvácení. V rámci gastroenterologické 
ambulance poskytujeme i sledování pacien-
tů na domácí enterální nutriční podpoře. 

Ambulantní část interního oddělení je umís-
těna v nově zrekonstruovaných prostorách 
bývalé „staré“ interny, čímž se zvýšil komfort 
poskytovaných služeb klientům a zároveň 
se zlepšila i dostupnost pro hůře mobilní 
pacienty díky bezbariérovému přístupu, kte-
rý v  původních prostorách chyběl. Novým 
umístěním ambulancí se zlepšila i návaznost 
laboratorních vyšetření na komplementární 
služby a ústavní lékárnu. Komplex speciali-
zovaných interních ambulancí tvoří:

Diabetologická a endokrinologická ambulan-
ce – největší co do počtu evidovaných klien-
tů, která poskytuje léčebnou péči o nemoc-
né s poruchami metabolismu glycidů a žláz 
s vnitřní sekrecí. Provádí se zde screening 
a dispenzarizace těhotných diabetiček a dále 
pacientů na inzulínové pumpě.

Kardiologická a angiologická ambulance 
zajišťuje léčebně diagnostickou péči o ne-
mocné s kardiovaskulárním postižením a po-
skytuje následnou dispenzarizaci pacientů 
po revaskularizačních zákrocích. K diagnos-
tickým metodám patří Holterovské monito-
rování tlaku a EKG, duplexní a dopplerovské 
vyšetření cévního systému, echo srdce. V mi-
nulém roce byl pořízen nový echokardiograf 
fy. Philips, což zkvalitnilo výtěžnost tohoto 
vyšetření.

Alergologická ambulance se věnuje pacien-
tům s lehčími poruchami imunitního systé-
mu hlavně s projevy postižení dýchacích cest 
a všeobecná interní ambulance zajišťuje kon-
ziliární služby v oboru především pro klienty 
z primární péče a případně následnou  po-
hospitalizační  péči u interních pacientů. 

Nefrologická ambulance je součástí Hemo-
dialyzačního střediska, které je umístěno sa-
mostatně mimo areál nemocnice. V součas-

nosti je v třísměnném provozu poskytována 
na osmi dialyzačních monitorech eliminační 
léčba u pacientů s akutním a chronickým se-
lháním ledvin. Vedle této metody je několika 
klientům poskytována ambulantní peritone-
ální dialýza, jako alternativa k hemodialýze. 
Vzhledem k tomu, že počet pacientů na dia-
lýze rok od roku neustále narůstá, tak se plá-
nuje v budoucnu rekonstrukce pracoviště za 
účelem rozšíření kapacity. 

V roce 2007 bylo na interní oddělení přija-
to k ošetření celkem 4083 pacientů, úhrnná 
celoroční obložnost byla 80,63 % a průměr-
ná ošetřovací doba činila 5,4 dne. V prvním 
čtvrtletí roku 2008 došlo k mírnému poklesu 
přijatých klientů (cca 8% pokles), což zřejmě 
může souviset se zavedením regulačních 
poplatků. Zda-li  se jedná o dlouhodobější 
trend, to ukáží až následující měsíce.

Závěrem bych rád dodal, že naše pracoviště 
získalo akreditaci od Ministerstva zdravotnic-
tví na postgraduální vzdělávání v oborech: 
Vnitřní lékařství, Gastroenterologie a Nef-
rologie a byli jsme vybráni k účasti v někte-
rých klinických studiích např. studie STABIL 
s novým erytropoetinem či na klinických 
zkouškách nového antiobezika rimonabantu 
u pacientů s metabolickým syndromem. Kon-
tinuálně probíhá na oddělení proces změn 
v organizaci řízení a vedení dokumentace 
před plánovanou akreditací nemocnice tak, 
abychom tento proces úspěšně završili, což 
klade nemalé nároky na celý personál oddě-
lení. A právě personál a jeho erudice, osobní 
kvality a přístup k pacientům nakonec roz-
hodují o tom, jaký dojem si klient z našeho 
pracoviště odnese. Doufám, že i v tomto se 
nám již mnohé podařilo zlepšit a všem, kteří 
se na tomto vylepšení image aktivně podílí, 
patří mé poděkování.

MUDr. Michal Hondl
Primář interního odd., Nemocnice Děčín, o.z.

Interní oddělení Nemocnice Děčín, o.z. se představuje
Nemocnice Nemocnice DěčínDěčín

MUDr. Michal Hondl
Primář interního oddělení

Karolína Bobotová
Sestra interního oddělení
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Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace
Nemocnice Nemocnice MostMost

Obě stanice prošly v letech 2001 – 2004 
rekonstrukcí. Podařilo se organizačně i pro-
vozně, tato dříve dvě samostatná oddělení, 
sjednotit. Získali jsme dvě stanice na vysoké 
přístrojové úrovni a splňující náročná hygie-
nicko epidemiologická kritéria.

Stanice COS
Je umístěna v přízemí hlavní budovy, v přímé 
návaznosti na Stanici pro zotavení po anes-
tézii, jež je součástí oddělení ARO.

Operujeme na šesti operačních sálech, • 
které jsou stavebně uspořádány do dvou 
provozně odloučených traktů v rámci jed-
noho oddělení.
 2 operační sály pro superaseptické výko-• 
ny traumatologické, ortopedické a cévní.
 4 sály pro zbývající operační výkony chi-• 
rurgické, gynekologické, urologické, ORL.
Propojení navenek pouze prostřednic-• 
tvím filtrů – personálního, pacientského, 
materiálového a filtru pro akutní stavy.
Doprava pacienta přes překladové zaříze-• 
ní, bezbariérový vstup.
Bezprostřední návaznost na dospávací • 
pokoj minimalizuje množství komplikací.

Dostatek prostoru na sálech pro náročné • 
výkony, dostatek skladového prostoru, 
prostoru pro odpočinek personálu.
Nové přístrojové vybavení – operační sto-• 
ly MAQUET, lampy ALM, přístroje na sta-
vění krvácení ERBE, centrální rozvody me-
dicinálních plynů, vzduchu DANIŠEVSKÝ, 
kostní banka HLUBOKOMRAZÍCÍ PŘÍSTROJ 
SANYO, laparoskopické a artroskopické 
sestavy OLYMPUS.
Používání jednorázového rouškování jako • 
bariery vstupu infekce do operační rány.
Optimalizace filtroventilačního zařízení • 
s laminárním prouděním na všech ope-
račních sálech.
Začlenění kontejnerového systému do • 
oběhu mezi COS a CS.
Ke zvládání náročné činnosti přispívá • 
vzdělaný, erudovaný personál.
COS zajišťují nepřetržitou službu.• 
Uspořádání a vybavení dovolilo výrazně • 
zlepšit i zajištění bezpečnosti pacienta 
nejen při samostatném operačním vý-
konu, ale i při transportu na COS, pohyb 
a přípravu pacienta před operací a také 
bezprostředně v pooperačním období.

Stanice CS
Centrální sterilizace je umístěna v suterénu 
půdorysně pod oddělením centrálních ope-
račních sálů. Existuje bezprostřední návaz-
nost na provoz operačních sálů pomocí dvou 
výtahů, z čehož jeden je i osobní.

Sterilizujeme jak pro operační sály, tak • 
i pro ostatní oddělení nemocnice i pro 
soukromé subjekty.
Zajišťujeme kompletní zásobení nemoc-• 
nice sterilním zdravotním materiálem.
Moderní přístrojové vybavení – mycí au-• 
tomaty MIELLE, parní sterilizační přístroje 
BMT, Formaldehydové přístroje, ultrazvu-
ková myčka, průběžné svářečky sterili-

začních obalů s elektronickou tiskárnou 
pro dvouřádkový zápis.
Kontrolu sterilizační techniky provádí od-• 
borný hygienický pracovník nemocnice, 
který při kontrole postupuje v souladu 
s vyhláškou č. 195/2005 Sb., příloha 3.
1x ročně provádí kontrolu sterilizační • 
techniky akreditované pracoviště (ZÚ Ústí 
nad Labem, územní pracoviště Most). 
CS zaručuje kvalitu a validaci sterilizace • 
na úrovni států EU a jí odpovídajících le-
gislativních nařízení. 
Abychom tyto kvality mohli stále nabí-• 
zet, personál se neustále ve svém oboru 
vzdělává. 
Provádíme kompletní nabídku služeb – • 
dekontaminaci a následné mytí nástrojů, 
setování nástrojů, speciálních sad, pří-
pravu a sterilizaci ZM, nástrojů, prádla, to 
vše dle přání zákazníka. Jako sterilizační 
média využíváme páru a formaldehyd, 
tudíž nabízíme sterilizaci i pro termolabil-
ní nástroje. Tato média používáme vždy 
podle doporučení výrobce. 
Provoz zajišťujeme ve všední dny po dobu • 
24 hodin, víkendy v denních službách.

Hana Remutová
Vrchní sestra COS a CS

Operační sál

Operační sál superaseptický

Pokoj pro zotavování po anestézii

Balení nástrojů, příprava ZM

Příslušenství do mycího automatu
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Personální změny v KZ, a.s.
Bc. Karel Krois se stal 
vedoucím Odboru 
kanceláře ředitele.

Lenka Benešová
Vedoucí personálního a mzdového odboru KZ, a.s.

Jiři Vondra se stal 
vedoucím Tiskového 
a organizačního od-
dělení a současně je 
Tiskovým mluvčím.

Kateřina Trojáčková 
se stala vedoucí Se-
kretariátu ředitele.

Personální změny v Nemocnici Teplice, o.z.

Personální změny v Nemocnici Chomutov, o.z.

Ing. Ivan Kundla se stal vedoucím  Úseku provozně technického.

Zdena Soukupová se stala Manažerkou kvality. 
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Rozhovor s Ing. Milanem Moučkou 
ředitelem pobočky ZP MV ČR v Ústí nad Labem

Jaký je vztah Zdravotní pojišťovny  
ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) k ne-
mocnicím spadajícím pod Krajskou 
zdravotní, a.s.?
Za léta činnosti v pozici ředitele krajské 
pobočky VoZP ČR a nyní ředitele krajské 
pobočky ZP MV ČR jsem získal nejen 
profesionální, ale i osobní vztah k řadě 
vedoucích i jiných pracovníků uvede-
ných nemocnic i k nemocnicím jako ta-
kovým. Každá z mého pohledu hrála ve 
svém spádu roli klíčového seriozního 

smluvního partnera ZP MV ČR, Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem potom byla otázkou strategického partnerství. Spo-
jením nemocnic v Teplicích, Mostě, Chomutově, Děčíně a Ústí 
nad Labem do jednoho celku vznikl jeden z nejvýznamnějších 
smluvních partnerů ZP MV ČR na celém území naší republiky.

Jak hodnotíte spolupráci s KZ, a.s.? 
Ve spolupráci jsme plynule navázali na léta minulá – na prvním 
místě je pro nás spokojený klient a ten, alespoň podle odezvy 
z terénu, i díky našemu oboustrannému včasnému vyjednávání 
se zástupci nově vytvářené společnosti, při čerpání zdravotní 

péče vznik nové společnosti vůbec nepocítil. 
Spolupráce s bývalými nemocnicemi i nyní 
KZ, a.s. hodnotím jako vysoce nadstandard-
ní a odpovídající významu našeho smluvního 
vztahu. Základem je kvalitní obousměrná ko-
munikace a vysoká profesionální úroveň na-
šich zástupců. Za svého působení v ZP MV ČR 
nepamatuji, že bychom na citlivá témata spo-
jená s poskytováním a kvalitou zdravotní péče 
nenašli vhodná řešení.

Zní to příliš optimálně – nemyslíte? 
Není důvod hovořit jinak.  Výrazem oboustranné spokojenos-
ti jsou v nedávné minulosti i současnosti realizované společ-
né pilotní projekty např. na úseku přímého nákupu zdravotní 
péče formou balíčkových cen – např. na zkrácení čekacích lhůt 
u operací kyčlí a kolen, které přinesly KZ, a.s. i nezanedbatelné 
finanční prostředky nad rámec standardních cenových ujed-
nání.  Rovněž požadavky na změnu spektra poskytované péče 
v návaznosti na rozvoj personálního obsazení a technického 
vybavení pracovišť jsou řešeny k oboustranné spokojenosti.
Přeji KZ, a.s. do dalšího období hodně úspěchů.

Redakce Infolistů

Ing. Milan Moučka
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V Ústí nad Labem se uskutečnila unikátní operace mozku
Masarykova nemocniceMasarykova nemocnice

Minulý týden uskutečnil tým neurochi-
rurgů Masarykovy nemocnice, vedený 
doc. MUDr. Martinem Samešem, unikátní 
operaci nádoru mozku za pomoci revoluč-
ní technologie identifikace a vizualizace 
důležitých nervových drah pomocí metod 
magnetické rezonance. Šlo o vůbec první 
využití technologie StealthDTI v neurona-
vigaci ve střední a východní Evropě. 
Nejnovější medicínské technologie za-
ložené na nedávno objevené metodě 
přesné lokalizace nervových drah v bílé 
hmotě nám nyní umožňují provádět i ty 
nejnáročnější zákroky mnohem rychleji, 
bezpečněji a efektivněji. To je důleži-
té obzvláště u léčby primárních tumorů 
vznikajících přímo z buněk nervové tká-
ně, jejichž hranice proti zdravé a funkční 
mozkové tkáni není snadno identifikova-
telná. Zejména pokud se takovýto nádor 
nachází v blízkosti funkčních okrsků bílé 
hmoty kontrolujících hybnost končetin, 
řeč nebo zrak, je tato nová technologie 
nedocenitelná“, vysvětlil doc. Sameš, 
přednosta neurochirurgické kliniky Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně a Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Padesátiletý pacient měl ještě počát-
kem týdne v mozku nádor velikosti vět-
šího pomeranče. Během operace mu byl 
zhoubný tumor odstraněn a pacient se 
nyní rychle zotavuje.  
Nová technologie vizualizace nervových 
drah v mozku a použití těchto dat v neu-
ronavigaci je založena na přístrojích 
StealthStation a StealthDTI. Technologie 
nejen umožňuje chirurgům nahlédnout 
do mozku a lokalizovat důležité nervové 
dráhy, ale také pomáhá naplánovat roz-
sah operace a chirurgický přístup k tumo-
ru. Lékaři tak operují nádor v těsné blíz-
kosti funkčních center s mnohem nižším 
rizikem poškození důležitých funkcí moz-
ku, jakými jsou například motorika, řeč, 
nebo zrak.
„Velice mě těší, že naše technologie moh-
la pomoci týmu bezpečněji provést tuto 
unikátní operaci. Unikátní zákrok jen do-
kazuje, že česká neurochirurgická centra 
představují evropskou špičku,“ řekl Mar-
tin Bureš, vedoucí českého zastoupení 
společnosti Medtronic, Inc. Ústecká neu-
rochirurgie je jedním ze tří referenčních 
center v Evropě a podílí se na přípravě 
a vývoji tohoto programu pro běžné me-
dicínské využití. 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Doplňkové informace

O Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Nemocnice s bohatou tradicí a minulostí, 
v současné době jedno z nejmoderněj-
ších zdravotnických zařízení v ČR otevře-
né v novém areálu v roce 2004. Zajišťu-
je komplexní a specializovanou péči ve 
všech medicínských oborech pro Ústecký 
kraj.

O mozkovém nádoru
Nádory mozku se dělí na primární (ná-
dory vznikající přímo z mozkové tkáně) 
a sekundární, tedy metastázy zhoubných 
nádorů jiných orgánů. Z hlediska mož-
ností léčby a prognózy pacienta je dů-

ležitá zejména velikost tumoru, typ bu-
něk, z nichž je tvořen, a jeho lokalizace 
v mozku. „Nejobtížnější je v našem obo-
ru léčba primárních tumorů v blízkosti 
důležitých funkčních center – tyto tumory 
vznikají přímo z buněk mozkové tkáně, 
a vzhledem se tedy od zdravé mozkové 
tkáně příliš neliší. Hranici mezi tumorem 
a funkčními okrsky mozku tak často není 
jen podle vzhledu možné určit. Přitom 
případné poškození důležitých funkčních 
center může mít pro pacienta nedozír-
né následky – ať už ve smyslu poruchy 
hybnosti končetin, porozumění nebo 
produkce řeči nebo rozsáhlého omezení 
zraku. Za pomoci nejnovějších technolo-
gií, jakou je tato nová metoda lokalizace 
nervových drah v bílé hmotě, je možné 
důležité okrsky mozkové tkáně během 
operace identifikovat a odstranit nádor 
v co největším možném rozsahu bez rizi-
ka jejich poškození.“

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
Narozen 1963 v Jablonci nad Nisou, vy-
studoval Fakultu dětského lékařství Uni-
versity Karlovy Praha (nyní 2. LF UK). Od 
roku 1997 je primářem neurochirurgic-
kého oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí n/L.  Je autorem více než 50 odbor-
ných článků a statí v monografiích, dále 
více než 250 přednášek a odborných 
sdělení, členem mnoha českých i za-
hraničních odborných společností. Mezi 
oblasti jeho vědeckého zájmu patří ze-
jména problematika mozkových tumorů, 
cévní neurochirurgie a chirurgie operač-
ních přístupů k bazi lební. 

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
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Když normální anatomie přestává platit
Ústí nad Labem - Lidem v Ústeckém kraji, kte-
rý ve výskytu rakoviny hlavně v pánevních ob-
lastech patří k těm nejhorším, svitla naděje. 
Neurochirurgická klinika v ústecké Masaryko-
vě nemocnici se zařadila ke světové špičce. 
Díky přístroji StealthDTI je jedním z mála cen-
ter v celé Evropě, které umí operovat techni-
kou vizualizace důležitých nervových drah. 

Již nyní ústeckému týmu neurochirurgů patří 
v České republice třetí příčka v počtu operací, 
nejen mozku, ale i páteře a periferních nervů. 

„Nová technologie je důležitá hlavně u léčby 
primárních nádorů vznikajících přímo z buněk 
nervové tkáně, jejichž hranice je proti zdravé 
mozkové tkáni špatně rozpoznatelná. Pak 
jsou ještě nádory sekundární, tedy metastázy 
zhoubných nádorů z jiných orgánů,“ říká neu-
rochirurg Amír Zolal, jeden z členů týmu, který 
má za sebou úspěšnou operaci mozkového 
nádoru novou technikou. 

 Jak vznikají ty špatně rozpoznatelné pri- 
mární nádory a existují nějaké rizikové 
faktory jejich vzniku? 

Určité mozkové buňky prostě začnou nekont-
rolovaně růst. Dlouhodobě se diskutuje o tom, 
že jejich rizikovým faktorem může být použí-
vání mobilních telefonů. Ovšem jejich vývoji 
se věnuje velká energie a pozornost, takže na 
takovou spojitost, pokud by existovala, by se 
už dávno přišlo. Takže to vypadá, že zřejmě 
žádný takový vliv nemají. Ale celou skupinu 
primárních nádorů lze těžko obecně charakte-
rizovat, protože se dále dělí na velké množství 
typů lišících se projevy i prognózou. 

Lépe rozpoznatelné jsou pro chirurgy tedy  
sekundární nádory. Proč, mají jinou bar-
vu? 

Nejde ani tak o barvu, ale spíše o to, že jde 
o nádor z jiné tkáně, než je mozková. Meta-
stázy - na rozdíl od primárních nádorů - mají 
tendenci mozek spíše roztlačovat než do něho 
vrůstat a při operaci je tedy proti mozku vidět 
jejich jasná hranice. 

Když jsou tyto metastázy lépe rozpoznatel- 
né, znamená to, že na jejich operaci nový 
přístroj používat nebudete? 

I u těchto takzvaně sekundárních tumorů je 
zobrazení mozkových drah často výhodné, 
minimálně pro určení operačního přístupu. 

Jaký typ nádorů je nejlépe odstranitelný?  
Právě metastázy. Dokonce pod určitou veli-
kost je lze ozářit gamanožem a riziková ope-
race poté zcela odpadá. U větších metastáz 
pak při operaci pomáhá jasná hranice mezi 
tkání nádoru a mozkem. 

Jak hluboko do mozku vůbec můžete sáh- 
nout? 

Operace mozku nejsou omezeny hloubkou 
pod povrchem, ale funkčností jednotlivých 
okrsků. Operovat se dá i uprostřed mozku, to 
je věc operačního přístupu. Například opera-
ce tumorů hypofýzy uložených ve střední čáře 
prakticky pod mozkem se nejčastěji provádějí 
přes nos pacienta. Na druhou stranu i poško-
zení povrchu mozku v milimetrové tloušťce 
v oblasti důležitého funkčního centra může 
vést k nenávratnému poškození dané funkce. 

Vám se podařilo pacientovi vyoperovat  
nádor velikosti pomeranče. Už někdo ně-
kdy vyoperoval větší? 

Určitě ano. 

Když jste nádor vyoperovali, co pak, jak se  
ten prostor zaplní? 

Dutina, která vznikne po odstranění tumoru, 
se už jen rozepnutím utlačené zdravé mozko-
vé tkáně zřetelně zmenší. Mozek za normál-
ních okolností také plave v ochranné lázni, 
takzvaném mozkomíšním moku, a ten po 
operaci vyplní i zbytek dutiny. 

Jaké bylo největší riziko operace, která ži- 
votně důležitá centra byla blízko nádoru? 

Obecně je vždy největší riziko poškození ner-
vových drah samozřejmě tam, kde je nádor 
velký a svým objemem odtlačuje zdravou tkáň. 
V té chvíli přestává platit normální anatomie 
tak, jak jsme se jí učili na fakultách a pozice 
důležitých nervových drah je konvenčními 

zobrazovacími metodami nezjistitelná. Pokud 
pak dráha stojí v cestě operačního přístupu 
nebo je z jedné strany „nalepená“ na nádor, 
plyne z toho riziko jejího přetětí nebo poško-
zení při operaci. Důsledkem může být podle 
typu poškozené dráhy, že pacient ochrne na 
polovinu těla, nemluví nebo řeči nerozumí 
nebo dojde k těžké poruše zraku. 

Přístroj jste používali při operaci poprvé.  
Byly někdy chvilky, že jste se zapotili? 
V které fázi už bylo vyhráno? 

Kouzlo této technologie je právě v tom, že 
nám umožní ještě před operací zjistit, jak 
blízko důležité nervové dráhy se budeme 
pohybovat a při operaci si svoji pozici vzhle-
dem k dráze bezpečně ověřit. Operujeme pak 
podle předem určeného plánu a se zřetelně 
sníženým rizikem. Chvilky napětí, kdy bychom 
čekali, zda pacient po operaci zůstane nemo-
houcí a neschopen samostatné existence, 
tedy i díky použití tohoto přístroje naštěstí do 
značné míry odpadají. 

Za jak dlouho po operaci jste věděli, že je  
pacient v pořádku? 

Obecně se dá říct, že u tohoto typu operací 
jsou nejrizikovějším obdobím zhruba první tři 
až čtyři dny po operaci. 

Operace mozku je asi vždy velké riziko. Dá  
se říci, o jaké procento se s novou techno-
logií zmenší? 

Tato metoda je opravdu nová a přesné in-
formace o jejím vlivu na riziko pooperačních 
deficitů by musely být získány z většího po-
čtu pacientů. Dosavadní vědecké publikace 
popisující malé soubory pacientů. Ale hovoří 
příznivě, tedy jak ve smyslu rozšíření možnos-
tí operační léčby, tak ve smyslu bezpečnosti 
takové operace pro pacienta. 

Kde a jak dlouho se váš tým tuto techniku  
učil? 

Zkušenosti jsme získali během dlouhodobých 
zahraničních stáží. Stěžejní byly zejména kon-
takty s neurochirurgickou klinikou v Erlange-
nu v Německu, jež je zavedením této metody 
světově proslulá. 

Co všechno přístroj StealthDTI umí a k ja- 
kým typům operace ho budete využívat? 

Jedná se o poměrně univerzální vizualizační 
nástroj použitelný v předoperačním plánová-
ní u velké části našich pacientů. Z hlediska 
mozkových nádorů je výhodné jeho využití 
jak u primárních nádorů mozku, tak u nádo-
rů sekundárních. Dále je výhodné i použití 
u cévních anomálií. Jednou z hlavních výhod 

MUDr. Amír Zolal
lékař Neurochirurgické kliniky MNUL, o.z.
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přístroje je schopnost zobrazení důležitých drah již v předoperač-
ní fázi, je tedy možné již před operací určit optimální operační pří-
stup. Další zásadní výhodou je rozšíření možností operační léčby 
i u pacientů s tumory ve velmi těsné blízkosti důležitých center, 
u nichž bychom se bez informací získaných za pomoci tohoto pří-
stroje z obav o jejich nenávratné poškození rozhodovali spíše pro 
pouhou neoperační léčbu. 

Plánujete další podobné operace?  
Přístroj budeme používat u všech pacientů s „nešikovně“ ulože-
ným tumorem v blízkosti důležitých funkčních center bílé hmoty. 

Co lékaři vidí 

Tak takovouhle pro laiky změť „čmáranic“ lékaři díky novému pří-
stroji StelthDTI na magnetické rezonanci vidí. Na horním snímku je 
vidět bíle ohraničený kulatý nádor. Aby byl lépe vidět, okraj se bíle 
barví kontrastní látkou podanou do žíly. Zelené a modré čáry jsou 
obrazy motorických drah. A jak je z obrázků vidět, v tomto přípa-
dě byla zelená dráha přímo za nádorem. Na druhém obrázku, při 
pohledu na temeno hlavy, je nádor zobrazen jako červená koule. 
Kromě toho je zde vidět i tmavší šedý lem kolem bíle ohraničené-
ho tumoru, což je otok mozku způsobený nádorem. Díky přístroji 
lékaři mohou nahlédnout do mozku nejen před operací, ale i při 
ní. Kdyby při této operaci došlo k porušení motorických drah, hro-
zilo by, že by pacient přestal hýbat nohou, velmi pravděpodobně 
by nemohl chodit a ani by nemusel hýbat rukou. 

Zdroj.: MF DNES
Autorka: Andrea Angermannová

Artroskopický kurs
traumatologického oddělení MNÚL

Se zvyšujícím se počtem těžkých úrazů hlezna a nohy přibývá i množství 
poúrazových komplikací, kterým nelze zabránit ani používáním nejmoder-
nějších implantátů a operačních postupů. Jednou z cest, jak tyto komplika-
ce (bolest, omezení hybnosti, snížená pracovní schopnost) léčit, je artro-
skopická revize hlezenného a subtalárního kloubu s možností odstranění 
kostních výrůstků a nerovností či rozrušení srůstů kolem šlach a v klou-
bech.     

Abychom mohli tuto me-
todu zavést do praxe na 
našem oddělení, bylo 
třeba vyškolit co největší 
množství lékařů a před-
vést ji i sestrám operač-
ních sálů.  Nejefektivnější 
možností bylo uspořádá-
ní kursu přímo na našem 
pracovišti a operačních 
sálech.  Tento kurs se 
uskutečnil  dne 20. červ-
na 2008,  školitelem byl 
doc. Libor Paša, PhD., 
primář traumatologické 
kliniky Úrazové nemocnice v Brně, přední český odborník na artroskopic-
kou operativu. Vlastnímu kursu předcházel výběr pacientů konzultovaný 
s pozvaným operatérem.  Operačním výkonům přihlíželi všichni, kteří se 
na našem oddělení této problematice hodlají věnovat, část lékařů se vy-
střídala při asistování a sálové sestry za instrumentačním stolkem. Ocenili 
jsme operační techniku a zkušenost doktora Paši, stejně jako jeho ochotu 
rozdělit se s námi o triky umožňující usnadnění této operační techniky. 
Diskuse k jednotlivým případům probíhaly během přestávek mezi operace-
mi.  Posledním přidaným bodem operačního programu byla složitá rekon-
strukční artroskopie ramenního kloubu, kterou rovněž operatér elegantně 

zvládl, přestože v již odpoledních 
hodinách. Za možnost přetáhnout 
čas operačního programu a bez-
problémový průběh operací je tře-
ba poděkovat anestesiologickému 
týmu v čele s MUDr. Bejšovcem.

Doprovodným programem našeho 
hosta bylo rybářské „safari“ na 
velkých labských jezech. I zde nám 
přálo štěstí. Během odpoledne se 
podařilo chytit 15 velkých bolenů 
(dravá ryba), které jsme z velké 
většiny vrátili vodě. Menší část 
jich skončila ve skvělé úpravě na 
talířích při večerním  posezení.

Kurs jsme zhodnotili jako velmi 
povedený v části odborné i spole-
čenské a doufáme, že v dohledné 
době budou mít prospěch z našich 
nových možností i naši pacienti.

MUDr. Petr Obruba
Úrazové centrum MNÚL, o.z.

Tým lékařů při artroskopické operaci

Doc. MUDr. Libor Paša, PhD. 
při „rybářském safari“
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Kulturní info Statutární m sto Most po ádá
12. setkání hornických m st a obcí a Mostecká slavnost 

5. - 7. zá í 2008

6. zá í 2008 
Nám stí Velké mostecké stávky

 9.30  Pr vod m stem (po t . Budovatel  do areálu kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie)

 13.00 - 17.30  P ehlídka hornických kapel

Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
 11.00 Slavnostní zahájení  primátorem m sta Mostu
 11.15 - 11.45  Hornický ceremoniál
  Slavnostní salva 
  P edání putovní vlajky primátorovi m sta Mostu starostkou 

m sta Horní Slavkov, po adatelem 11. setkání hornických 
m st a obcí 2007

  Sv cení tupláku

Odpolední program
 13.10 - 22.30 Moderují Vojt ch Bernatský a Petr Sv cený,
  echomor, Anna K., Rangers, Tomáš Klus, 
  D da Mládek Ilegal Band, Buty, Lenka Filipová
  Ewa Farna, Gipsy.cz 
 22.10 Oh ostroj

Kostel sv. Ducha
  15.00 Clavis cordium – ženský p vecký sbor 
  D tské atrakce a sout že, koloto e, houpa ky v areálu koste-

la, vstup do kostela zdarma

Doprovodný program

 6. zá í 2008
Vrch Ressl: Permoní kova Cesta za sladkým tajemstvím – akce pro rodi e 
s d tmi, Bá ská záchranná služba – prohlídka techniky  bá ské záchranné 

služby, výstavy M stská knihovna Most – Ostravaci, fotografie Borise Rennera,  
Oblastní muzeum v Most  – obrazy Bohdana Kopeckého

7. zá í 2008 
Za areálem kostela Nanebevzetí Panny Marie, Projd te se starým Mostem

Generální sponzo i: Severo eské doly, a. s., Mostecká uhelná, a. s., Czech Coal Group              

Podkrušnohorský zoopark v Chomutov  
chová více než 180 druh  zví at Eurasie 
a rozkládá se území o rozloze 112 
ha. P i jeho návšt v  m žete využít 
Lokálku Amálku, která Vás proveze 
areálem zooparku, nebo Eurosafari, 
ze kterého m žete pozorovat zví ata 
z bezprost ední blízkosti. Sou ástí 
zooparku je také statek s domácími 
zví aty a skanzen Stará Ves.

Skanzen Stará Ves

Za íná již p i výjezdu z Eurosafari, 
kde vyr stá rann  st edov ká osada 
staroslovanských a starogermánských 
obydlí. V areálu je nap . i hrázd ná kaple, 
zrestaurovaný sloup Nejsv t jší trojice, 
hrázd ný statek a funk ní v trný mlýn.

Otevírací doba
duben – zá í 9:00 - 18:00
íjen – b ezen 9:00 – 18:00
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Letní foto soutěžLetní foto soutěž
Letní foto soutěž o hodnotné věcné ceny. Zasílejte své zajímavé fotografie s letní tématikou, 
pět autorů nejnápaditějších fotografií získá zajímavou odměnu. 

Pravidla soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká veřejnost. Soutěž trvá • 
od 1. 8. 2008 do 30. 9. 2008.
Fotografie ve vytištěné podobě (na zadní straně jméno, příjmení a adresa autora) odesí-• 
lejte na adresu Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
obálku označte heslem „Infolisty - Letní soutěž“. Fotografie v elektronické podobě zasílej-
te na e-mail: josef.rajchert@kzcr.eu.
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií v časopise Infolisty a na • 
webu KZ, a.s.

Soustředění - MUDr. Jan Lami

Skrz zeď - MUDr. Ivana DoležalováLetní motýlek - MUDr. Ivana Doležalová

Historická klenba
Marie Skalická

Sladký bodlák
Helena Rajchertová

Toulavé boty - Jan Rajchert

Za bukem - Eva NovákováKde je bystrozraký? - Vojtěch Jež

Potopená - MUDr. Jan Lami



Odborné, vzdělávací a společenské akce 
Krajské zdravotní, a.s.

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: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477112030, e-mail: jirina.sucha@mnul.cz

Oznámení Odboru vzdělávání
Prostřednictvím oddělení Centra výchovy a dalšího vzdělávání, které zpracovalo a podalo žádost, získala Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. k 1. 8. 2008 akreditaci k uskutečňování praktické části specializačního vzdě-
lávacího programu Perioperační péče dle § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb. zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních.
Označení specialistky po absolvování celého specializačního vzdělávání je Sestra pro perioperační péči.
Teoretická část bude realizována v NCO NZO Brno.
Informace o organizaci studia, její praktické části, vám podá oddělení CVDV Masarykovy nemocnice na tel. číslech 475682047 
A. Bartiková, 475682048 Mgr. L. Šubrtová, 475682044 E. Nápravníková.

Mgr. Hana Plachá
Vedoucí odboru vzdělávání, Krajská zdravotní, a.s.

datum místo konání
4. 9. 2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL - učebna III.

11. 9. 2008 Kardiologická konference sester CVDV MNUL - učebna III.
16. 9. 2008

ZRUŠENO
Regionální odborná konference NELZP: Diabetologie - eduka-
ce pacientů a jejich rodiny, časté chyby při aplikaci inzulínu 
a dietním režimu, DM I. a II. typu

KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 
- sál „O“

17. 9. 2008 Konference Novinky v dětské gynekologii CVDV MNUL - učebna III.
23. 9. 2008 Regionální Bezpečné podání intravenózního léčiva CVDV MNUL - učebna IV.
24. 9. 2008 XI. Regionální konference nelékařů: Nové trendy k kardiologii, 

DM
Kino OKO Chomutov

24. 9. 2008 Seminář Ošetřování ran CVDV MNUL - učebna V.
25. 9. 2008 - 11. 12. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář CVDV MNUL - učebna IV.

30. 9. 2008 Konference chirurgických sester CVDV MNUL - učebna III.
30. 9. 2008 Regionální odborná konference NELZP: Chirurgické obory KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z. 

- kinosál
1. 10. 2008 - 31. 10. 2008 Specializační kurz - Základy vnitřního lékařství CVDV MNUL - učebna I.

2. 10. 2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL - učebna III.
2. 10. 2008 Regionální konference Intervenční endoskopie v gastroentero-

logii II.
CVDV MNUL - učebna III.

6. 10. 2008 II. Konference „Hygiena zdravotnických zařízení“ CVDV MNUL - učebna III.
9. 10. 2008 Syndrom vyhoření - akce již naplněna CVDV MNUL - učebna III.

14. 10. 2008 Regionální Periferní žilní vstupy CVDV MNUL - učebna V.
14. 10. 2008 Seminář Hygiena ústní dutiny CVDV MNUL - učebna V.
10. 10. 2008 Den stomiků CVDV MNUL - učebna III.
16. 10. 2008 Seminář Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování CVDV MNUL - učebna III.
20. 10. 2008 Seminář  Parenterální výživa CVDV MNUL - učebna III.
21. 10. 2008 Regionální Centrální žilní vstupy CVDV MNUL - učebna V.
21. 10. 2008 Regionální konference „Ošetřování operačních ran“ CVDV MNUL - učebna III.
21. 10. 2008 Konference Péče o těhotnou ženu CVDV MNUL - učebna III.

22. 10. 2008 - 11. 2. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič dopravy nemocných 
a raněných

CVDV MNUL - učebna I.

22. 10. 2008 Seminář Ošetřování ran CVDV MNUL - učebna V.
13. 11. 2008

změna termínu
Regionální odborná konference sester: Děčínská nemocnice 
se představuje

Magistrát Města Děčín 

27. 10. 2008 Regionální odborná konference NELZP a lékařů: Ošetřovatel-
ská péče v urologii - specifika ošetřovatelské péče

KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 
- sál „O“

Mgr. Vlasta Mikšová - Odbor vzdělávání KZ, a.s.
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