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Vážení čtenáři Infolistů,
v tomto vydání našeho firemního periodika nemohu ji-
nak, než se podělit o několik informací k tématu veřej-
né zakázky, kterou chce Krajská zdravotní řešit situaci 
v oblasti IT. Přes profesionálně a podrobně připravené 
výběrové řízení na IT služby v Krajské zdravotní, za účasti 
uznávaných odborníků, které sleduje hlavně nutnou mo-
dernizaci s co nejnižšími náklady, se bohužel v posled-
ní době objevila především ve sdělovacích prostředcích 
řada spekulací, mj. také o obavách zaměstnanců, zda 
bude na mzdy a zdravotní péči. 

Tvrzení, že by výběrové řízení na komplexní správu a obnovu IT, které Krajská 
zdravotní vypsala počátkem letošního března, mohlo ohrozit platy lékařů či léčbu 
pacientů, je hlubokým nesmyslem. 
Komplexní správa IT a investice bude představovat pro případného vítěze velké ná-
klady a velkou práci. Zaplacenou, ano. Ale výběrové řízení vypisuje Krajská zdravot-
ní proto, aby za správu IT ušetřila, nikoli zaplatila víc. Podrobná analýza IT oblasti 
jasně vymezila nezbytné prostředky, které se musí do podfinancované oblasti IT 
vložit. 
Outsourcing IT Krajské zdravotní, a. s. není nahodilý nápad managementu z po-
sledních týdnů. Odborníci firmy nutnou modernizaci Centra informačních technolo-
gií připravují už od konce roku 2010. Otázku ekonomické výhodnosti staví výběro-
vé řízení na první místo. 
Naším úkolem je léčit, a na to bychom se měli soustředit. To také nejlépe umíme, 
nikoli uklízet, péct pečivo a podobně. Snahou je, abychom spravovali takové pod-
půrné služby, které prokazatelně umíme dělat nejen levněji, ale i na odpovídající 
úrovni, jako specializované firmy. Naším cílem musí být špičková medicína, podpo-
rovaná mj. špičkovými informačními technologiemi.

Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Výroční vědecká konference – fotoreportáž
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

V minulém čísle Infolistů jsme vám slíbili fotoreportáž z Výroční vědecké konference Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, která proběhla 27. března v Clarion Congress Hotelu v Ústí 
nad Labem. Konference byla spojena s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy 
a výzkumu za rok 2011 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům této nemocnice. 

1. MUDr. Ivana Zdichyncová, 2. MUDr. František Schöbl, 3. prim. MUDr. Daniel Nalos, 4. doc. MUDr. Otto Trefný, CSc.,  

5. doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, 6. Marcela Kenezová a Svatava Nováková,  

7. Lenka Nováková a Kamila Pacáková, 8. kolektiv očního oddělení vedený MUDr. Ivanou Liehneovou,  

9. Květoslava Hlavatá a Iveta Porkertová, 10. Miloslava Hotová, 11. MUDr. Petr Vachata, Ph.D.,  

12. MUDr. Jan Houser, 13. zástupci vědecké rady a vedení KZ, a. s., 14. zaplněný sál hotelu Clarion.
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Krajská zdravotní, a. s. podporuje biomedicínský výzkum KZ, a. s. uspořádala odbornou konferenci Ústecký radiologický den

Na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem se ve dnech 12. a 13. dubna 2012 se-
šlo více než 120 lékařů, vědců, inženýrů a manažerů na 3. ročníku konference „Bio-
medicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. 

Konference, pořádaná Krajskou zdra-
votní, a. s. a Technologickým centrem 
Akademie věd ČR, ve spolupráci s Fa-
kultou zdravotnických studií Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad La-
bem a Českou společností zdravotnické 
informatiky a vědeckých informací ČLS 
JEP, představila možnosti rozvoje vědy 
a výzkumu v regionálních nemocnicích 
s podporou externích zdrojů financování, 
zejména rámcových programů Evropské 
komise pro podporu vědy a výzkumu 
a z národních grantových programů. No-
vinkou v letošním roce bylo představení 
připravovaného projektu EU na období 
2014 – 2020 HORIZONT 2020, se zamě-
řením na biomedicínský výzkum. 

„Jsem hrdý na to, že Krajská zdravot-
ní, a. s. tvoří spolu s Univerzitou Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
a ústeckým Zdravotním ústavem znalost-
ní, personální i technologickou základnu 
pro jakékoliv smysluplné počínání v ob-
lasti biomedicínského výzkumu v Ústec-
kém kraji. Za účelem žádoucího posílení 
vědeckovýzkumného potenciálu uvede-
ných pracovišť i celého regionu, s cílem 
účelného využití všech dostupných, přes-
to omezených kapacit, realizuje od letoš-
ního roku Krajská zdravotní spolu s nově 
vzniklou Fakultou zdravotnických studií 

ústecké univerzity projekt společného 
biomedicínského centra, jehož cílem je 
dosáhnout optimálního provázání zdra-
votnické výuky, zdravotní péče a biome-
dicínského výzkumu“, řekl mj. při zaháje-
ní konference předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Radek Scher-
fer. 
V duchu programu pokračovali v úvod-
ních proslovech MUDr. Jiří Madar, ná-
městek pro zdravotní péči Krajské zdra-
votní, a. s. a prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., 
prorektorka pro vědu a další tvůrčí čin-
nost Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem. Zmínili se o projektu univerzitní 
nemocnice a spolupráci ústecké Masary-
kovy nemocnice s nově vzniklou Fakultou 
zdravotnických studií UJEP, které ústecká 
nemocnice poskytuje klinické zázemí. 
Zmíněny byly i probíhající intenzivní spo-
lečné přípravné práce na vzniku biomedi-
cínského centra, které má ambice sdružit 
medicínský výzkum celého regionu.
V úvodu vystoupila také doc. RNDr. Ju-
dita Kinkorová, CSc., z Technologického 
centra Akademie věd ČR, která ocenila 
založení tradice pořádání konferencí 
s tematikou biomedicínského výzkumu 
v ústeckém regionu a v následujícím 
přednáškovém bloku představila mož-
nosti využití finančních prostředků, 

určených Evropskou unií pro danou ob-
last v následném období.
V samotných přednáškách, které byly 
rozděleny do tematických celků, byl před-
staven připravovaný projekt EU Horizont 
2020, který je zaměřen na biomedicínský 
výzkum. Dále byla představena podpora 
vědy a výzkumu v nemocnicích Ústecké-
ho kraje, samostatné přednášky se tý-
kaly vědeckovýzkumné činnosti Krajské 
zdravotní, a. s. či nabídky pro vědecko-
výzkumnou spolupráci nově vzniklé zdra-
votnické fakulty. 
V rámci přednášek vystoupil host konfe-
rence, náměstek ministra zdravotnictví 
pro zdravotní pojištění Ing. Petr Nosek, 
který se zmínil o perspektivách elektroni-
zace zdravotnictví v ČR. V pátečním bloku 
přednášek se hovořilo zvláště o priori-
tách v oblasti eHealth.

V průběhu celé konference probíhala de-
monstrace 3D Full HD záznamů robotické 
operativy Centra robotické chirurgie Kraj-
ské zdravotní, a. s. 
Paralelně s konferencí probíhal certifi-
kovaný kurz pro zdravotníky Masarykovy 
nemocnice s názvem „Správná klinická 
praxe (Good clinical practice), EU directi-
ve a Česká legislativa – základ pro vede-
ní klinického oddělení“.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí 

Krajská zdravotní, a. s.

Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
prorektorka UJEP

MUDr. Jiří Madar 
náměstek pro zdravotní péči KZ, a. s.Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Radiologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., uspořádalo dne 18. 4. 2012 na ústeckém zámečku Větruše odbornou konfe-
renci – Ústecký radiologický den. 
Radiologické oddělení uspořádalo odbornou konferenci ve spolupráci s Českou lékařskou 
komorou, Českou asociací sester a Společností radiologických asistentů ČR. Odborným 
garantem byl MUDr. Milouš Derner, primář radiologického oddělení Masarykovy nemoc-
nice, o. z. Konference se zúčastnilo na 65 lékařů, sester a radiologických asistentů nejen 
z ústecké, ale také teplické, chomutovské a děčínské nemocnice. 
Konference byla rozdělena do dvou přednáškových bloků, které oddělovala diskuze 
na téma „Co mě těší a trápí na radiologii v severních Čechách“. Přednášky byly zaměře-
ny na témata screeningu a zobrazovacích metod napříč obory, např. Minimální invazivní 
léčba degenerativních onemocnění páteře, Využití kontrastního UZ (indikace, zkušenos-
ti), Zobrazovací metody u náhlých příhod břišních, MR prsou, srdce či prostaty, Možnosti 

zobrazovacích metod u CMP či ana-
lýza a úprava intervenčních postupů 
na pracovišti intervenční radiologie.
Akce se setkala s velkým zájmem 
a byla účastníky velice kladně hod-
nocena.

redakce Infolistů

Účastníci konference 

MUDr. Milouš Derner 
primář radiologického oddělení 

Dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s. v Mostě, Teplicích a Děčíně obdržela 
17. dubna 2012 celkem 32 nových Apnea monitorů, které slouží k monitoro-
vání dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců, v celkové 
hodnotě 92 800 korun.
Prostřednictvím Nadace Křižovatka věnují nové Apnea monitory společnosti 
Česká rafinerská, a. s. – Litvínov, RWE Transgas Praha, a. s., RWE Energie, a. s. 
(Severočeská energetika) a Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 

Slavnostního předání  se zúčastnili primáři  jednotlivých oddělení nemocnic 
KZ, a. s. a zástupci sponzorů.
Za Nadaci Křižovatka, která každoročně uvede-
nou akci zaštiťuje, předával všechny přístroje, již 
tradičně, člen její správní rady Ing. Vlastimil No-
votný.

Mgr. Josef Rajchert 
vedoucí redaktor Infolistů

Tři nemocnice KZ, a. s. opět obdržely darem 32 monitorů dechu 
pro dětská oddělení

Prim. MUDr. Jaroslav Procházka  
a Ing. Vlastimil Novotný z Nadace 
Křižovatka 
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Linka duševní tísně – pohotovost pro bolavou duši
Nemocnice Most

Hlavní náplní činnosti Linky duševní tísně je telefonická krizová 
intervence. V praxi to znamená nabídka bezprostředního te-

lefonického kontaktu klientům, kteří se ocitli v tísni. Erudo-
vaní pracovníci jsou vždy připraveni vyslechnout klientovo 

trápení, pomoci rozebrat nastalou situaci, ukázat aktivní 
cestu k řešení problémů. Nabízí se i návaznost s mnoha 
dalšími organizacemi, které mohou poskytnout kom-
plexní péči (azylové domy, hospic, Bílý kruh bezpečí, 
Fond ohrožených dětí, Policie ČR apod.). Naprostá 
anonymita zakotvená v Etickém kodexu České asocia-
ce pracovníků linek důvěry dává klientovi záruku toho, 
že téma jeho hovoru nebude zneužito, stejně tak jako 

důvěra, kterou v dialogu s pracovníkem Linky duševní 
tísně očekává.

Za dobu 15 let, po kterou je Linka duševní tísně v provozu, 
prošla mnoha změnami. Nejpalčivější, doléhající v současné 

chvíli na klienty, je omezení provozu na čas od 8:00–22:00 hodin 

Nemoc, ztráta zaměstnání, existenční problémy, finanční tíseň, drogová problema-
tika,  gay/lesbická  orientace,  domácí  násilí,  alkoholismus  partnera,  ztráta  smyslu 
života… Témata, se kterými se většinou nesvěříme svým blízkým, necháváme si je 
zavřené uvnitř sama sebe, utápějíce se v zoufalství, smutku a pochybách. Přitom po-
moc je nablízku, anonymní a zcela bez rizika pro volajícího. Stačí využít pomoci Linky 
duševní tísně v Mostě, jež je důležitou součástí psychosociální sítě Ústeckého kraje.

sedm dní v týdnu. Na telefonním čísle 
476 701 444 je v tomto čase nabízena 
telefonická služba. Linka duševní tísně 
nabízí i možnost  skype  hovorů v tom-
to čase na adrese ldt.most. Klientům 
je poskytnuta i možnost e-mailového 
a dopisového poradenství. Tuto služ-
bu mohou využít zejména klienti, kte-
rým například ostych brání otevřeně 
hovořit o svých problémech. E-mailo-
vé poradenství je dostupné na adrese  
ldt.most@seznam.cz, pro dopisové po-
radenství je kontakt na adrese zřizovate-
le: Most k naději o.s., LDT, ulice Jilemnic-
kého 1929, 434 01 Most.
Jsme pohotovostí pro bolavou duši, na-
bízíme všem klientům pomoc, jen je po-
třeba sebrat odvahu, zvednout telefonní 
sluchátko a vytočit číslo 476  701  444. 
Nikdy se svým trápením není potřeba zů-
stávat sám.

Iveta Bejčková 
externí spolupracovník LDT Most 

Nemocnice Most, o. z.

Kdo je kaplan?
Nemocnice TepliceJednoduchá otázka, obtížná odpověď.

V našich 5 nemocnicích se kaplanská služba postupně začíná stávat běžnou součástí 
jejich chodu, kterou mohou využívat jak pacienti, tak i personál. Jejím hlavním poslá-
ním není šíření náboženství, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale pomoc lidem, 
kteří o ni stojí a kteří ji potřebují.

Co se většině lidí vybaví, když uslyší: 
„Dobrý den, já jsem nemocniční kap-
lan.“? Domnívám se, že se většina vyděsí 
a pokládá si otázku: „To je to se mnou tak 
zlé?“ Domnívám se, že slovo „kaplan“ je 
v myslích lidí spojené hlavně s „posled-
ním pomazáním“ – tedy něco jako „posel 
smrti“, nebo jinou negativní zprávou tý-
kající se života konkrétního člověka. Čím 
je to způsobeno? Pravděpodobně vlivem 
ústní tradice i filmů.
Ale opak je pravdou. Naše kaplany bych 
připodobnila k otci Mulcaymu ze známé-
ho amerického seriálu MASH. 
Jsou:
• Vrbou a uchem, které naslouchá. 

Vždy jsou připraveni vyslechnout 

Vaše trápení i Vaše problémy. Zacho-
vání mlčenlivosti je samozřejmostí.

• Pomocnou rukou, která je nabídnuta 
všem lidem, ať věřícím, tak nevěřícím, 

pacientům nebo personálu. Pomoc-
nou rukou může být vyslechnutí, rada, 
jiný pohled na problém, rozhovor, po-
vzbuzení, modlitba, nabídka svátostí 
doprovázení.

• Průvodci v těžkých chvílích, během 
kterých člověk nechce, neměl by být 
sám.

• Oporou, nejen pro pacienty, ale i pro 
jejich rodiny.

• Lidmi, kteří sdílí Vaše těžkosti 
a upřímně se s Vámi radují z každé 
dobré zprávy.

Jak vidíte, shrnout kaplany do jedné věty 
je velice obtížné.
Ale přesto, nyní i Vy víte, kdo je kaplan.

Bc. Kateřina Vágnerová  
hlavní sestra 

Nemocnice Teplice, o. z. 
foto zdroj internet

Již 7. ročník benefiční akce „Krása pomáhá dětem“, která se již stala tra-dicí, pořádala organizátorka tohoto projektu paní Ing. Lenka Kocmanová Taussigová. Jak nám sdělila, byl letošní ročník velice náročný z hlediska získávání  finančních  prostředků  od  sponzorů.  Důvod  ke  spokojenosti však nakonec byl, neboť výtěžek z této akce činil 222 tisíc korun. Součas-ně firma Zepter věnovala dětskou kosmetiku v hodnotě 43.836 Kč.

Před večerní módní přehlídkou paní 
Lenka Kocmanová navštívila Krajskou 
zdravotní, a. s. – Masarykovu nemoc-
nici v Ústí nad Labem, o. z., – konkrét-
ně Dětskou kliniku, dětskou chirurgii 
a novorozenecké oddělení. 
Návštěva proběhla za účasti předních 
českých modelek, které dětem při 
návštěvě nemocnice předaly drobné 
dárky a také vystoupily v rámci večerní 
benefice v Severočeském divadle ope-
ry a baletu v Ústí nad Labem. 
Celou akci, kromě modelek, podpořila 
svým vystoupením zpěvačka Bára Ba-
siková, zpěvák a klavírista David Deyl, 
chlumecký dětský sbor Koťata a další 
účinkující včetně pořadatelky, která 
zahájila módní přehlídku.
V závěru benefičního večera v ústec-
kém divadle převzal náměstek pro 
zdravotní péči MUDr. Josef Liehne 
šeky určené pro Masarykovu nemocni-
ci a velice ocenil práci paní Lenky Koc-
manové a vyslovil poděkování.
Ještě jednou velký dík organizátorce 
celé akce paní Lence Kocmanové Tau-
ssigové a všem sponzorům.

Jiřina Suchá 
redakce Infolistů 

foto Petr Berounský 
a redakce Infolistů 

„KráSa“ již Po SeDMé PoMáhaLa DěTeM!
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Význam magnetické rezonance pro nemocné s roztroušenou sklerózou Nemocnice Teplice
Úvod
Do teplické nemocnice míří pacienti z Kar-
lovarského, Libereckého i Ústeckého kraje 
– sídlí tu totiž MS centrum, které se pří-
mo zaměřuje na pacienty s roztroušenou 
sklerózou mozkomíšní (angl. Multiplescle-
rosis, MS). Při diagnostice roztroušené 
sklerózy hraje jednu z nejdůležitějších rolí 
magnetická rezonance. U nás na RDG od-
dělení Nemocnice Teplice postupujeme při 
vyšetření pacientů s podezřením na one-
mocnění roztroušenou sklerózou podle 
standardního protokolu, jehož jednotlivé 
části jsou popsány v tomto článku.

Co je to roztroušená skleróza
Roztroušená skleróza (RS) je onemocně-
ní centrálního nervového systému. Je to 
onemocnění, které vede často k invaliditě 
mladých lidí. Počátek choroby můžeme ob-
vykle pozorovat u člověka mezi 20.–40. ro-
kem života. Nemoc je nejlépe ovlivnitelná 
na začátku a jakékoli oddálení medikace 
vede ke snížené reakci na léčbu. Specific-
ký test, který by jednoznačně potvrdil či vy-
loučil RS, v současnosti neexistuje, a proto 
se při určování diagnózy vychází z klinic-
kých příznaků a pomocných vyšetřovacích 
metod.
Metodou 1. volby se stala s postupným 
vývojem techniky právě magnetická rezo-
nance (MR). Hlavním úkolem MR je podpo-
řit klinické podezření na RS a vyloučit jiná 
onemocnění.

Přínos Mr Pro diagnostiku rs:
1. podpora v diagnostice RS,
2. vyloučení jiných onemocnění,
3. možnost objektivně měřit změny v prů-

běhu choroby a tím sledovat úspěšnost 
léčby.

obraz rs a vyšetření Mr
RS se řadí mezi demyelinizační onemocně-
ní, které postihuje převážně bílou hmotu 
mozkovou.
MR zachytí v obraze výsev mnohočetných 
ložisek v prostoru a čase. Typicky se nachá-
zí ložisko zvýšené intenzity signálu v T2W 
obraze v oblasti bílé hmoty mozkové (viz 
obrázek 1).
Nejoptimálnější sekvence pro zobrazení 
ložisek je sekvence FLAIR, která potlačuje 
signál volné vody (likvoru) a tím zlepšuje 

bariéry můžeme pozorovat, že dochází 
ke zvýšení intenzity signálu po podání 
kontrastní látky (enhacement ložisek). 
Enhacement vypovídá o aktivitě choroby. 
Po podání kontrastní látky musí být časový 
odstup do počátku měření. Uvádí se, že ča-
sový odstup by měl být 5–30 min. od po-
dání kontrastní látky do spuštění měření.
U pacientů s RS se často vyskytují plaky 
i v míše. Nejčastěji jsou detekovány pla-
ky v krčním úseku míchy, ale lze je najít 
i v úseku hrudním. Proto k vyšetření MR 
docházejí pacienti s požadavkem na vyšet-
ření mozku a krční míchy. Vyšetření prová-
díme v sagitální rovině (viz obrázek 8 a 9).
Ložiska nepřesahují velikostí výšku 2 ob-
ratlových těl, na rozdíl od neuromyelitidy, 
kde velikost ložiska dosahuje výšky ales-
poň 3 obratlových těl.

shrnutí

1. T2W obraz – detekce ložisek přede-
vším v zadní jámě,

2. FLAIR – detekce periventrikulárně a ju-
xtakortikálně uložených plak,

3. FLAIR v sagitální rovině – detekce loži-
sek v corpus callosum,

4. postkontrastní T1W obraz – detekce 
porušené hemoencefalické bariéry.

Frekvence a interval opakování vyšetření 
RS na MR je dána nálezem na MR, ale i ná-
lezem z ostatních doplňujících vyšetření 
a hlavně klinickým stavem pacienta.

Použitá literatura
Seidl, Z. a Vaněčková, M.: Magnetická 
rezonance a roztroušená skleróza 
mozkomíšní. Praha: MF, 2010.

texty k obrázkůM
Obr. 1 – T2W v transversální rovině
Obr. 2 –  FLAIR v sagitální rovině
Obr. 3 –  T2W – obraz krční míchy s plakou
Obr. 4 –  T1W nativ
Obr. 5 –  T1W po aplikaci kontrastní látky
Obr. 6 –  FLAIR – periventrikulárně 

a juxtakortikálně uložená ložiska
Obr. 7 –  T2W – zachycení ložisek v oblasti 

mozkového kmene
Obr. 8 –  T2W krční a hrudní míchy – 

zachycení ložisek
Obr. 9 –  T2W hrudní míchy – zachycení 

ložisek u Th 8/9 a drobné ložisko 
u Th 8

Barbora Rybolová 
RDG oddělení  

Nemocnice Teplice, o. z.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Podkrušnohorské elektrofyziologické dny
Nemocnice Chomutov

přehlednost oblastí, kde je likvor. Sekven-
ci FLAIR provádíme jak v transversální, tak 
i v sagitální rovině. V sagitální rovině dete-
kujeme ložiska periventrikulární či ložiska 
v corpus callosum (viz obrázek 2). Pacienti 
mají často ložiska i v oblasti krční míchy 
(viz obrázek 3). 

Při vyšetření se podává pacientům kon-
trastní látka (Gadolinium). Po aplikaci kon-
trastní látky se mohou ložiska homogenně, 
tečkovitě nebo prstencovitě sytit. 

V T2W obraze mají ložiska (plaky) zvý-
šenou intenzitu signálu, ale ne vždy jde 
o plaky. Může jít i o korelát zánětu, gliozu, 
remyelinizaci či edém. U RS mají jednotli-
vé plaky nejčastěji velikost 5–10 mm, ale 

mohou být i drobnější. Typicky jsou protáh-
lého tvaru.
FLAIR je technika, která selektivně eliminu-
je signál volné vody, v tomto případě lik-
voru. Plaky mají ve FLAIR obraze zvýšenou 
intenzitu signálu (viz obrázek 6). Tato sek-
vence zachytí právě ložiska uložená peri-
ventrikulárně a juxtakortikálně, která jsou 
typická pro RS. Ne vždy jsou tato ložiska 
dobře detekovatelná právě v obraze T2W 
vzhledem k těsné blízkosti hypersignální-
ho likvoru.
Nevýhodou je nižší senzitivita v oblasti 
mozkového kmene a mozečku, více může 
ukázat právě T2W obraz (viz obrázek 7).
T1W obraz má význam po podání kontrast-
ní látky. Při porušení hemoencefalické 

V čele organizačního výboru stáli  
MUDr. P. Klepiš, MUDr. M. Hošek 
a prim. MUDr. J. Neumann. Odbor-
nými garanty semináře byli předse-
da České neurologické společnos-
ti doc. MUDr. O. Keller, CSc. a člen 
výboru České neurologické společnosti 
doc. MUDr. E. Ehler, CSc. Hlavním téma-
tem letošního ročníku byly metabolické 
neuropatie s akcentem na komplexní a me-
zioborový pohled na danou problematiku. 
Neuropatie je postižení nervových vláken 
a patří mezi velmi častá onemocnění. Po-
stiženy bývají nervy motorické, senzitivní 
i autonomní. Nejčastější příčinou metabo-
lických neuropatií je diabetes mellitus, ná-
sledovaný renální insuficiencí, hepatopatií, 
thyreopatií a řadou dalších metabolických 
a systémových onemocnění. Elektromyo-
grafické vyšetření je velmi cennou dia-
gnostickou metodou, protože objektivizuje 
neuropatii a určuje stupeň postižení. Pro-
blematika metabolických neuropatií byla 
prezentována jak z pohledu elektromyo-
grafického, tak i klinického. Na semináři 

zaznělo 18 přednášek a řada kazuistik. 
Po úvodním slovu přednosty neurologic-
kého oddělení prim. MUDr. J. Neumanna 
a MUDr. P. Klepiše následovala odborná 
sdělení. Úvodní dopolední blok byl vypl-
něn vynikajícími edukačními přednáškami. 
Jako první přednášel prof. MUDr. M. Kva-
pil, DrSc. (FN Motol), který výtečným způso-
bem shrnul současný pohled na diabetes 
mellitus a jeho léčbu. Na tuto přednášku 
navázal prof. MUDr. Z. Ambler, DrSc. (FN 
Plzeň) s precizním sdělením na téma dia-
betická polyneuropatie. Blok byl zakončen 
doc. MUDr. E. Ehlerem, CSc. (KN Pardubice) 
a as. MUDr. R. Mazancem, Ph.D. (FN Mo-
tol), kteří přehledně a uceleně prezentovali 
méně časté metabolické a systémové příči-
ny neuropatií. V odpoledním bloku volných 
sdělení dostala největší prostor sdělení 
z praxe a kazuistiky. Se zajímavou kazu-
istikou o fokální diabetické neuropatii se 
představil i MUDr. J. Kubík z neurologického 
oddělení. Druhý den semináře byl zaměřen 
na praktické demonstrace elektromyogra-
fických technik a léčebných výkonů včetně 

lokální aplikace botulotoxinu pod taktov-
kou doc. E. Ehlera. Novinkou, o kterou byl 
velký zájem, byl single fiber kurz pod vede-
ním as. MUDr. P. Ridzoně (FTN Praha-Krč). 
Single fiber EMG je specifickou metodou 
určenou k velmi přesné a citlivé detekci 
onemocnění nervosvalového přenosu. Jako 
každý rok, i letos, seminář přilákal více než 
160 odborníků z celé ČR. Za organizací 
kongresu stojí vedle neurologického oddě-
lení firma MH consulting. Poděkování patří 
též sponzorům a MUDr. P. Čelakovskému 
za zapůjčení přístrojové techniky. Celá akce 
se opět nesla v přátelském a neformálních 
duchu, za což je nutné poděkovat všem 
účastníkům. Možnost individuální prohlíd-
ky Červeného Hrádku a společenský večer 
v historických prostorách umocňovaly pří-
jemný dojem z vydařeného semináře.

prim. MUDr. Jiří Neumann  
a MUDr. Jan Kubík  
organizační výbor  

a neurologické oddělení 
Nemocnice Chomutov, o. z. 

V krásném prostředí zámku Červený Hrádek se ve dnech 30–31. 3. 2012 uskutečnil již 
18. ročník celostátního semináře „Podkrušnohorské elektrofyziologické dny“, který spo-
lupořádalo Neurologické oddělení, KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 
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Oční oddělení 
Nemocnice Děčín

Ambulantní část sestává ze 3 ambulancí 
pro léčebně preventivní péči. Tyto jsou 
vybaveny moderními vyšetřovacími pří-
stroji. Dále je v ambulantním traktu la-
serové pracoviště, pracoviště k vyšetření 
zorného pole počítačovým  perimetrem 
a  dále  přístrojem  k  analýze  zrakového 
nervu (GDx). V ambulancích se ročně vy-
šetří a léčí kolem 17 tisíc klientů. 
Na moderním operačním sále se provádí 
celá škála operací (např. operace šedého 
zákalu, zeleného zákalu, šilhání, plastic-
ké úpravy víček a další). Nejčastější jsou 
operace šedého zákalu, jichž se ročně 
provádí přes 900. Tyto operace jsou pro-
váděny nejmodernější metodou pomocí 
ultrazvuku tzv. fakoemulzifikací za pou-
žití moderního multifunkčního přístroje. 
Zmíněný typ operace je na očním odděle-
ní prováděn již od roku 1994 a touto me-
todou bylo již provedeno kolem 15 000 
zákroků. Zákrok je nebolestivý. Nedílnou 
součástí operace šedého zákalu je im-
plantace umělé měkké nitrooční čočky, 
která se vkládá do oka ve srolovaném 
stavu řezem kolem 2,5 mm. Tato umělá 
čočka se uvnitř oka rozvine do poža-
dované polohy. Pacient pak může začít 
kvalitně vidět během několika následu-
jících dnů. Umělé nitrooční čočky, u nás 
používané, jsou různých typů, podle po-
třeby daného pacienta. Nově je možnost 

Oční oddělení v děčínské nemocnici má dlouholetou tradici. Jsou zde léčeni pacienti 
celého děčínského okresu, ale i okresu Česká Lípa. Od roku 2004 se oddělení přestě-
hovalo do nově vybudovaných prostor v suterénu chirurgického pavilonu, kde  jsou 
odborné ambulance a operační sál. Oddělení  je personálně zajištěno 4 odbornými 
lékaři a 8 sestrami.

implantovat nadstandardní čočky různé-
ho typu a doplatkové ceny. 
Oddělení pracuje také s laserovou techni-
kou. Disponujeme dvěma typy laserů. 
První typ, tzv.  diodový  laser, je určen 
k léčení (fotokoagulaci) sítnice u cévních 
změn. Jeho využití je především u nemoc-
ných s cukrovkou a dále pak u cévních 
uzávěrů v sítnici.
Druhým typem laseru je tzv. Nd YAG laser. 
Tento přístroj léčí tzv. druhotný šedý zá-
kal. Druhotný neboli následný šedý zákal 
vzniká v určitém procentu u pacientů, kte-
ří již byli v minulosti operováni pro šedý 
zákal. Zákrok u druhotného šedého záka-
lu je velmi krátký, nebolestivý a efekt se 
dostaví okamžitě.
Druhé využití Nd YAG laseru je u někte-
rých typů zeleného zákalu (glaukomu). 
Oddělení se zabývá také diagnostikou 
zeleného zákalu (glaukomu). Toto one-
mocnění je léčeno převážně konzerva-
tivní metodou (kapkami), dále laserem 
a u komplikovaných stavů i operačně. Dia-
gnostika tohoto onemocnění je provádě-
na moderními přístroji (např. počítačový 
perimetr, GDx- analyzátor zrakového ner-
vu,  pachymetrie). Díky těmto přístrojům 
je onemocnění objeveno v počátečních 
stadiích a včasně léčeno. S diagnózou 

zelený zákal je na oddělení registrováno 
kolem 800 pacientů.
Oční oddělení v Děčíně provádí také řadu 
plastických operací. Z nich se nejčastěji 
provádí kosmetická úprava víček s od-
straněním kožního nadbytku. Dále prová-
díme chirurgické řešení zánětlivých afekcí 
víček, malých lézí (bradavičky, kožní ná-
dorky, apod.). 
V posledních 2 letech bylo oddělení mo-
dernizováno další přístrojovou technikou, 
která nám umožnuje ještě kvalitnější péči 
o klienty v našem regionu. 

prim. MUDr. Juraj Kostolný 
oční oddělení 

Nemocnice Děčín, o. z.

Simulace života pomůže porozumět financím 

A  skutečně  to  platí.  Když  ve  stáří  do-
stanete  9–12 000  korun  důchodu,  už 
nemáte čas naspořit. Nebo když v 62 le-
tech  zjistíte,  že  důchod  je  ještě  daleko 
(to  platí  například  pro  dnešní  třicátní-
ky),  ale vy už nemáte  ten elán  co dříve 
a  chtěli  byste  pracovně  zvolnit.  Jenže 
z čeho financovat domácnost? A z jiného 
soudku, například když zaviníte nehodu, 
auto už vám nikdo nepojistí. Leda by šlo 
o podvod. 

Jenže,  co  vše  by  si  měl  člověk  sjed-
nat,  co  odmítnout,  kam  peníze  uložit, 
kde  si  půjčit? Zatímco  lékařství můžete 

vystudovat, o tom, jak zacházet s peně-
zi, se nikde neučí. Každý nechť je svého 
štěstí  strůjcem?  Ne  tak  docela.  Existují 
totiž pravidla finančního plánování, kte-
rá když se správně aplikují na vaši situa-
ci, umožní vám proplout životem bez fi-
nanční újmy. A tato pravidla platí stejně 
v USA, v Německu i u nás.
A  právě  na  toto  téma  absolvuje  zhru-
ba  32  vašich  kolegů  dne  16.  5.  2012 
od 15 hodin zábavný seminář. Zástupci 

společnosti  Broker  Consulting, 
která je mimo jiné zakladatelem 
obecně  prospěšné  společnosti 
ABC  Finančního  vzdělávání  při-
vezou propracovanou hru, která 
dokáže  simulovat 30  let  života. 
Každý  na  semináři  si  tak  bude 
moci  bezpečně  vyzkoušet  chy-
by, které české domácnosti běž-
ně dělají. Naučí se základní pra-
vidla  investování.  Naučí  se,  jak 
pracovat  s  pojištěním,  aby  člo-

věk platil jen to, co potřebuje. 40 odváž-
livců také zakusí splácení úvěrů a zvlád-
nutí  různých životních zvratů,  které hra 

umí  nasimulovat.  Ať  už  pozitivní  nebo 
negativní. A nepůjde jen o události na fi-
nančních  trzích,  ale  zejména  o  změny 
v  osobní  situaci.  Jeden  rok  (v  jednom 
hracím  kole)  vám  zvýší  plat,  v  druhém 
roce  (v  dalším  hracím  kole)  ztratí  vaše 
akciová investice 20 % hodnoty. Co udě-
láte, zbavíte se akcií? Vydržíte? Nakoupí-
te naopak další? Budete na to mít nervy? 
Co když to položí rodinný rozpočet? Ješ-
tě  že  jde pouze o hru.  A  také o  to,  zví-
tězit.  Kdo dokáže  své  finance  řešit  tak, 
aby  měl  na  konci  hry  nejvíce,  vyhrává 
v konkurenci dalších soutěžících kolegů. 
O  vítězi  zde  nerozhoduje  ani  tak  štěstí 
jako správně provedené kroky. Kdo bude 
při  hře  muset  vyhlásit  osobní  bankrot 
a  splácet  od  mládí  půjčky,  zjistí,  že  to 
s  tím uměním hospodařit nemá růžové. 
„Naše zkušenosti s hraním hry ukazují, 
že mladším lidem se spíše otevírají oči, 
ale dříve narození občas s úsměvem či 
úšklebkem konstatují, že tohle už někdy 
zažili v reálném světě,“ říká Petr Hušek ze 
společnosti Broker Consulting.
Pořadatelé  hry  ale  nenechají  nikoho 
napospas. Průběh hry bude doprovázet 
odborný  analytický  komentář,  podaný 
stravitelným způsobem.

Jan Lener  
Broker Consulting, a.s.

O zdraví  je potřeba se starat. A asi každý bude souhlasit, že úspěšná preventivní 
péče udělá více radosti a pohody než nutná léčba ambulantní. Podle finančních od-
borníků je potřeba se starat také o zdraví rodinných peněz. Problém je ale v tom, že 
ve financích existuje jen prevence. Ambulantní léčbu vaší finanční situace seženete 
jen obtížně, pokud tedy za léčbu nebudete považovat půjčku s lichvářským úrokem.

ZáBavný SeMinář „SiMuLaCe živoTa 
PoMůže PoroZuMěT finanCíM“  
Se BuDe KonaT 16. 5. 2012  
oD 15 hoDin v ProSToráCh KZ, a. S. 
CvDv v učeBně č. ii.  
KonTaKT Pro PřihLášení:  
H. Hostašová, tel.: +420 477 11 20 46  
nebo e-mail: hana.hostasova@kzcr.eu

13.  5. 2012
Den matek

Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém 
světě. V České republice připadá Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým 
maminkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil 
svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.

V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.  
Po 2. světové válce byl zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami Mezinárodního dne žen,  
ve zkratce MDŽ (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal.  
Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. (zdroj wikipedia.cz)

Všem starostlivým a obětavým ženám přejeme k tomuto svátku vše nejlepší.

Vaše redakce Infolistů

Prim. MUDr. Juraj Kostolný

14. KVĚTNA 2012  

EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČR – 12. ročník 
,,KDYŽ SE CHCEŠ OPALOVAT, MUSÍŠ SE CHRÁNIT“

18. 6. 2012  

14. KvěTna 2012  
evroPSKý Den MeLanoMu v čr 
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Panenka Kiwanis
Masarykova nemocnice

Hra je nejpřirozenější a dětem vlastní 
prostředek k udržení a posílení dobré-
ho emočního stavu, je pro děti nezbytná 
a jednoznačně do jejich světa zapadající. 
Terapie hrou tak představuje způsob, jak 
psychice nemocných dětí účinně pomo-
ci a přitom využít „jejich“ svět a „jejich“ 
způsob komunikace i vnímání okolí.
Již od roku 2000 spolupracujeme s člen-
kami ústeckého Kiwanis klubu a jejich 
produktem Kiwanis panenkou. Právě 
ona panenka se ukázala jako chybějící 
a velmi potřebný článek v komunikaci 
s dětským pacientem. Tato panenka není 
pouze hračkou, ale především přítelem 
a kamarádem. To ona doprovází dětské-
ho pacienta na všechna vyšetření i lékař-
ské zákroky. To ona je stále s ním, a když 
je potřeba, je využita i k názornému vy-
světlení daného zákroku. A v neposled-
ní řadě je s ním i v době jeho odchodu 
domů, kdy s ním odchází jako správný 
kamarád. Je mu prostě stále nablízku.
Panenka je i nadále, stejně jako v době 
jejího vzniku, vyrobena z bavlny jednot-
né barvy ve velikosti 40 cm, je naplněna 
umělou střiží nebo bavlnou. Je standard-
ně nabízena dětem Dětské kliniky a dět-
ské chirurgie Masarykovy nemocnice při 
příjmu do zdravotnického zařízení, kde je 
plánován příjem k lékařskému zákroku. 

V rámci herní terapie, která se u nás v Masarykově nemocnici pro-
vádí  již od září  roku 2000,  jsme stále hledali způsob,  jak se co 
nejblíže přiblížit k dětskému pacientovi a jak sdělit i těm nejmen-
ším, co je v nemocnici čeká.

Každé dítě si pak může panenku vymalo-
vat podle svého přání a vyplnit tak lépe 

dlouhý čas strávený v nemocnici. Panen-
ku lze využít i v případě náhlé návštěvy 
na lékařské pohotovosti, zvláště když 
dítě nemá s sebou svou oblíbenou hrač-
ku. Herní specialista a zdravotničtí pra-
covníci ji tak využívají často ke své práci, 
kdy na ní demonstrují daný plánovaný 
výkon. Dětský pacient ji ale využívá i jako 
svůj doprovod a společníka při pobytu 
v nemocnici.
Na tuto panenku se lze dívat v podsta-
tě dvěma rovinami pohledu. Je nejen 
společníkem dítěte v nemocnici, ale je 
na druhé straně smysluplnou činností 

sklonku života seniorů, u kterých je jed-
nou z terapií a náplní volného času. Lidé 
z domovů pro seniory se na výrobě pane-
nek podílejí a na oplátku je jim pracov-
níky Masarykovy nemocnice a členkami 
Kiwanis klubu poskytována zpětná vazba 
o jejich potřebnosti formou pravidelných 
setkání. 
Od počátku spolupráce s Kiwanis klubem 
v Ústí nad Labem prošlo naším odděle-
ním mnoho dětí a mnoho panenek. Počet 
panenek se už dnes pohybuje kolem více 
než deseti tisíc, což je číslo velmi pěkné 
a vůbec ne zanedbatelné. Za celou dobu 
naší spolupráce se nestalo, že by některý 
dětský pacient panenku nedostal proto, 
že by jich byl nedostatek. Za to všechno 
si Kiwanis klub zaslouží poděkování, pro-
tože výroba panenky je jistě náročná ne-
jen organizačně, ale i ekonomická strán-
ka není zanedbatelná. 
Z toho všeho je patrné, že panenka se 
stala nedílnou součástí dětských oddě-
lení Masarykovy nemocnice a naprosto 
nepostradatelným společníkem dětí. 
Je kritériem spokojenosti, na jehož jed-
nom konci je spokojený dětský pacient 
a na druhém spokojený rodič a zcela jistě 
i zdravotnický personál. 

Mgr. Bc. Michaela Rothová  
vrchní sestra  

dětská chirurgie 
Masarykova nemocnice, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.  
Interní oddělení zve lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky  
na odbornou konferenci

Poplatek: do 15. 5. 2012  pro NLZP:   350 Kč, po uzávěrce 450 Kč 
    pro lékaře:  500 Kč, po uzávěrce 600 Kč

VI. INTERNISTICKÝ DEN
Motto  
,,Poruchy metabolismu a výživy“

8. 6. 2012
9.00–17.00 hod.
Zámek Červený Hrádek  
Jirkov

Přihláška a program ke stažení 
na intranetu KZ, a. s. a webových stránkách 
Nemocnice Chomutov, o. z.
Bližší informace: Bc. Jana Rejhonová, 
vrchní sestra interního odd.  
Nemocnice Chomutov, o. z. 
e-mail: jana.rejhonova@nspcv.cz 
tel. 474 447 461, 474 447 476
JE ZAŽáDáNO O SOUHLASNé STANOVISKO ČAS.
Ze širokého spektra přednášek nabízíme zajímavé kazuistiky 
onemocnění způsobených poruchami metabolismu, zaměříme se 
na výživu, která je nedílnou součástí léčby, dozvíte se o způsobech 
podávání výživy, jejích výhodách a úskalích a mnohé další. 

11. PERINATOLOGICKÝ DEN
ÚSTECKÉHO KRAJE
7.–8. června 2012

Hotel Ostrov 
v Ostrově u Tisé 

PROGRAM 
7. června 2012 – čtvrtek
14.00–15.00 hod. – Registrace 
15.00–19.10 hod. – Zahájení    

 a odborný program  
 (I. blok přednášek)

8. června 2012 – pátek
09.00–13.00 hod. – Odborný program  

 (II. blok přednášek)
13.00 hod.  – Závěr konference 

Perinatologická centra Ústeckého kraje 
ve spolupráci s OS ČLK a ČAS pořádají

KONTAKT: marketa.rybinova@kzcr.eu, eva.urbanova@kzcr.eu, tiskové a organizační oddělení Krajské zdravotní, a. s.

INTERLAB 2012
středa 6. 6. 2012
9.00–13.30 hod.
Ústí nad Labem

Přednáškové prostory Centra výchovy 
a dalšího vzdělávání KZ, a. s. v Ústí 
nad Labem, Sociální péče, nový areál 
na Bukově, budova B (s heliportem), 
5. patro, posluchárna č. 3
Konference byla zařazena do akcí kreditního systému 
a ohodnocena kredity u profesních organizací: OS ČLK, KVVOPZ 
a ČAS. 

Oddělení klinické biochemie Krajská zdravotní, a. s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
pořádá regionální mezioborovou odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří

INFORMACE: Eva Urbanová – Tel.: +420 477 114 145, e-mail.: eva.urbanova@kzcr.eu
PŘIHLášKY: Bc. Markéta Rybínová – Tel.: +420 477 114 104, e-mail.: marketa.rybinova@kzcr.eu

KONfERENCI A SEmINář
OšETřOVáNí RAN A DEfEKTů
24. 5. 2012 v Ústí nad Labem
Osobní záštitu převzala Jana Vaňhová,  
hejtmanka Ústeckého kraje

MíSTO  KONáNí: Učebny Centra výchovy a dalšího vzdělávání 
Krajské zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem.

KONTAKT PRO PŘIHLášKY:
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s.
Hana Hostašová, +420 477 112 046, hana.hostasova@kzcr.cz
B. Braun Medical s.r.o., Aesculap Akademie
Mgr. Michaela Vachková, +420 271 091 666,  
aesculap-akademie.cz@bbraun.com
www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Aesculap Akademie v rámci projektu MZ ČR 
v koordinaci s IPVZ
a Krajská zdravotní, a. s. – odbor Centra
výchovy a dalšího vzdělávání pořádá

PODPOROVÁNO EU
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Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

primář neurologického oddělení Nemocnice most, o. z.
s nástupem od 15. 6. 2012

Požadavky: 
 – VŠ vzdělání – lékařská fakulta 
 – specializovaná způsobilost příslušného směru
 – praxe min. 10 let v oboru
 – organizační, komunikační a řídící schopnosti
 – manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
 – zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopií dokla-
dů o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů, doplněné stručnou kon-
cepcí rozvoje a řízení oddělení, zašlete nejpozději do 15. 5. 2012 
na adresu: 
Krajská zdravotní, a. s. 
personální odbor Bc. Radka Šauerová 
Sociální péče 3316/12A 
400 11 Ústí nad Labem

Obálku označte 
Vř NEU mO

placená inzerce

Konec lázní hrazených pojišťovnou? 
KdepaK, i po novele vyhlášKy Komplexní 

lázeňsKá péče zůstává!
V poslední době se stále častěji objevují zprávy o připravovaných omezeních lázeňské péče hrazené 
ze zdravotního pojištění. Řada z nich dokonce tvrdí, že tzv. lázně na křížek úplně zaniknou. V záplavě 
často protichůdných vyjádření je pro pacienta i jeho lékaře těžké se v nich orientovat. Jak se tedy věc 
má doopravdy?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo zMěnu vyhlášky 
o lázeňské péči. navrhuje:

 – omezit počet opakování léčby,
 – některým diagnózám hradit pouze léčení (tzv. příspěvková lázeňská péče), 
 – a několik málo diagnóz z nároku na lázně vyřazuje. 

Žádný konec lázní od pojišťovny se tedy nekoná, jen pravidla se upraví podle závažnosti onemocnění. 
Zatím vše platí stejně jako v předchozích letech, tento návrh na změnu vyhlášky musí totiž ještě projít 
tzv. připomínkovým řízením a začne platit nejdříve v polovině letošního roku. V prvních měsících roku 
2012 se tedy v lázeňské léčbě, hrazené zdravotními pojišťovnami, nic nemění. A do budoucna rozhod-
ně platí, že komplexní lázeňská péče i po novele indikačního seznamu zůstane zachována! 

co tedy dělat pro pobyt v lázních?
 – Informujte se u svého lékaře a následně ve vaší zdravotní pojišťovně,
 – nebo oslovte přímo lázně, jsou k dispozici programy, které si můžete dopřát jako samoplátce bez 
závislosti na pojišťovně za zvýhodněných podmínek.

V Ústeckém kraji to jsou Lázně Teplice v Čechách, které připravily nový léčebný program Vitalita. Pobyt 
Vitalita představuje časově i finančně dostupnou lázeňskou péči, kterou může využít každý, jehož in-
dikace bude nějak dotčena novou vyhláškou. Podmínkou cenového zvýhodnění pro pojištěnce tuzem-
ských zdravotních pojišťoven je čerpání pobytu v délce minimálně dvou týdnů, které jsou z hlediska 
léčebných výsledků nutností. Bližší informace vám sdělí na tel.: 417 977 444.

Ing. Yveta Slišková 
členka představenstva Svazu léčebných lázní ČR

SeMinář Pro PečujíCí v DoMáCíM ProSTřeDí
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. pořádá 

29. 5. 2012 od 16.00 hodin 
seminář pro spoluobčany, kteří se rozhodli pečovat v domácím prostředí o svého blízkého  

se sníženou soběstačností, zejména po cévní mozkové příhodě.

Účastníci semináře získají informace, které by měly zmírnit jejich obavy při péči o blízkého v domácím prostředí. Součástí je 
praktická ukázka polohování, motivace k pohybu, využití pomůcek při běžných denních činnostech, ale i informace k vlast-
nímu onemocnění, příčiny cévní mozkové příhody, jak se správně stravovat, jak předcházet proleženinám. Neméně důležitá 
je část věnovaná pečujícím, kde se dozví, jak se chránit před vyčerpáním.

Výhodou péče v domácím prostředí je zvýšená motivace k soběstačnosti, urychlení procesu uzdravování, přirozené prostře-
dí, dobrá psychická kondice pečovaného. Pečujícím přináší pocit uspokojení a dobrý příklad pro děti a ostatní příbuzné.

Garantem semináře je lékař neurologického oddělení MUDr. Stanislav Slavík a vrchní sestra I. interního oddělení  
paní Mgr. Hana Nedělková. 

26. května 2012 od 14.00 hodin
Areál Hipodromu, Most Velebudice

Více info na www.hipodrom.cz

Finále soutěže o mistra grilování
Divácké soutěže 
Ochutnávky specialit
Doprovodné akce

Grilování
s Pohlreichem

placená inzerce

VÝBěROVÉ říZENí



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

nové aKreDiTaCe Pro neLéKaře DLe naříZení vLáDy  
č. 31/2010 SB. v KrajSKé ZDravoTní, a. S.

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

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

17. 5.–18. 5. 2012 58. kongres Českých a Slovenských dětských chirurgů Clarion Congress Hotel, Ústí nad Labem

21. 5. 2012 Odborný kurz „Psychohygiena“ – akce naplněna KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

24. 5. 2012 Konference a seminář „Ošetřování ran a defektů“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

24. 5. 2012 12. Ústecká rehabilitační konference Velká aula UJEP, Ústí nad Labem

30. 5. 2012 Odborný kurz „Funkční hodnocení v rehabilitaci“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

6. 6. 2012 Interlab 2012 KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 
kontakt: E. Urbanová, tel: +420 477 114 145

7. 6. 2012 Seminář „Strasti a pasti v pomáhajících profesích“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

7. 6. 2012 Seminář „Výživa hospitalizovaných pacientů“ KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – vzdělávací 
centrum

7. 6.–8. 6. 2012 11. Perinatologický den Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé
kontakt: E. Urbanová, tel: +420 477 114 145

8. 6. 2012 VI. Internistický den Zámek Červený Hrádek, okr. Chomutov

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. získala akreditaci MZ ČR k realizaci specializačního 
vzdělávání pro nelékaře v oboru:

Aplikovaná fyzioterapie – praktická část, určeno  
pro fyzioterapeuty, garantem vzdělávacího programu  
Romana Páralová – fyzioterapeut RHB oddělení.

Akreditace byla udělena od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2017. 
Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část  
je NCO NZO Brno.

Fyzioterapie v neurologii – praktická část, určeno  
pro fyzioterapeuty, garantem vzdělávacího programu  
Romana Páralová – fyzioterapeut RHB oddělení.

Akreditace byla udělena od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2017. 
Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část  
je NCO NZO Brno.

Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii  
– praktická část, určeno pro fyzioterapeuty,  
garantem vzdělávacího programu  
Romana Páralová – fyzioterapeut RHB oddělení.

Akreditace byla udělena od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2017. 
Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část  
je NCO NZO Brno.

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

Personální změny v KZ, a. s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Nemocnice Teplice, o. z.
Bc. Romana Křížová
se stala vrchní sestrou na neurologickém oddělení.


