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1. 120 LET MASARYKOVY NEMOCNICE 
– POHLED DO HISTORIE 
J. Liehne

Stodvacáté výročí vzniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je ideálním momentem ke zhodnocení 
významu této nemocnice pro město i kraj a příležitostí k rekapitulaci její slavné historie.

Tato publikace vydaná k tomuto výročí má přispět k připomenutí dějin nemocnice, slavných osobností, jejichž 
věhlas přestoupil hranice města, kraje, ale i naší republiky, ale také upozornit na každodenní boj o zdraví 
a záchranu života našich pacientů.

Vydejme se společně dějinami zdravotnictví v Ústí nad Labem a Severočeském, později Ústeckém kraji, v nichž 
má Masarykova nemocnice nezastupitelné místo.

Po celou svoji historii byla největším zdravotnickým zařízením na severu Čech a nepochybně i dnes stále patří 
mezi nejvýznamnější nemocnice v České republice. 

Dne 7. října 1894 byla otevřena první moderní nemocnice v areálu pozdější Pasteurovy ulice, v roce 1930 a 1937 
byla významně rozšířena o výškové budovy interního a chirurgického pavilonu, propojené spojovací chodbou. 
Válkou nemocnice zničena nebyla, i když město bylo značně zdevastováno. Její poválečná historie je odrazem 
společenského vývoje v republice.

Historickým mezníkem se stává 21. červen 1945, kdy z Prahy přijíždí do Ústí nad Labem MUDr. Jiří Rödling, 
pozdější profesor chirurgie, který zcela zásadním způsobem ovlivnil další vývoj nemocnice a zdravotnictví 
v celém kraji.

Byl žákem profesora Arnolda Jiráska, jednoho z největších českých chirurgů. Po pěti dnech naplněných různými 
jednáními nastupuje do městské nemocnice.

V té době byla v Ústí i další zdravotnická zařízení: u parku blízko nemocnice (později ředitelství KÚNZ) 
soukromé Pohlovo sanatorium – gynekologie a porodnice. Dvě bývalá sanatoria pro TBC převzal Ústřední svaz 
nemocenských pojišťoven, z ambulantních zařízení provozovala největší okresní nemocenská pojišťovna (dnes 
ústecká poliklinika).

Nemocnice měla dva hlavní pavilony, propojené spojovací chodbou, dvě budovy infekce, operační trakt, 
prosekturu, zázemí. Byly zde i tzv. třídní pokoje (obdoba dnešních nadstandardů). V horních patrech byly 
lékařské pokoje – ty byly obydlím nově přicházejících lékařů a jejich rodin na řadu let, bez příslušenství, které 
bylo společné na chodbě. Zde žili svůj pracovní, rodinný a společenský život v 50. letech. Permanentně ve službě 
za neustálého zvonění telefonů. Chirurgie měla v té době 360 lůžek.

Postupně přicházeli další primáři: z Kladna primář gynekologie a porodnictví Karel Vácha, z Velké Británie primář 
očního Hanuš Libický, z Hradce Králové primář ORL Karel Zeman a primář kožního Evžen Seyček. Z Prahy primářka 
dětského Růžena Vančová a primář neurologie Evžen Ponča. Významnou osobností byl MUDr. Zdeněk Kolouch, 
který byl v nemocnici nasazen již za okupace – ten se stal primářem infekce a interny.

V době příchodu dr. Rödlinga byli na oddělení 4 lékaři, z nichž pouze jeden uměl česky. Oddělení se věnovalo 
pouze břišní chirurgii. Rödling rozšířil operativu na spektrum téměř shodné s l. chirurgickou klinikou v Praze, 
odkud přišel. Operační záběr jeho a jeho žáků doslova od hlavy až k patě budí velkou úctu a respekt. Rozsáhlá 
byla i operativa dětí. 

Český personál přicházel pomalu. Celá řada lékařů byla v nemocnici pouze velmi krátce.

Natrvalo zůstala v Ústí generace lékařů, kteří přišli prakticky ve stejnou dobu. Byla to silná, slavná generace 
osobností, které šířily slávu ústecké nemocnice daleko za hranicemi okresu i kraje: Dolejší, Žalud, Hrbek, 
Novotný, Kalina, Franz, Pošar, Schindléry, Liehne, Herejk, Mikš, později Rus, Trefný a další. Chirurgie byla v té 
době jasným hegemonem nemocnice.

Zástupcem Rödlingovým byl krátce Dolejší, pak Kulhánek, který se stále více zabýval plastickou chirurgií, až 
odešel do Prahy, a poté od roku 1962 Hrbek. Změna na postu primáře přichází v roce 1970, kdy se primářem 
stává MUDr. Miloslav Hrbek, později profesor chirurgie, a jeho zástupcem MUDr. Josef Liehne. Profesor Rödling 
odchází v té době na plný úvazek do Prahy, kde se podílí na řízení Institutu pro další vzdělávání lékařů a později 
se stává hlavním chirurgem republiky.

Dalšími významnými chirurgy, kteří však postupně odešli, byli: Vrabec, Jelínek, Kubásek, Mareš, Fusek, 
Nádvorník, Horský, Duchek.
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Dr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče MN

Položení základního kamene interního pavilonu, 6. 11. 1926
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Postupně	se	z	chirurgie	oddělila	některá	oddělení:
 » 1945 – ortopedie  

(prim. MUDr. Rudol Pavlanský)

 »  stomatochirurgie  
(prim. MUDr. Jaroslav Neumann)

 » 1952 – traumatologie  
(prim. MUDr. Čestmír Dolejší)

 » 1963 – urologie  
(prim. MUDr. Jiří Mikš)

Dlouholetým samostatným ordinariátem se stala dět
ská chirurgie, vedená dr. Schindlérym.

Anestesiologickou činnost, kterou však ovládali všich
ni chirurgové této generace, zajištoval MUDr. Pavel 
Žalud, který se neúspěšně pokoušel stát se 
neurochirurgem. K rozvoji tohoto oboru dochází tedy 
až po příchodu primáře MUDr. Z. Malého. Plastické 
chirurgii se velmi úspěšně věnoval MUDr. Jan Rus.

Zcela samostatně se na Bukově rozvíjela hrudní 
chirurgie.

Chirurgické oddělení mělo 4 stanice, v čele s vedou
cími lékaři, ke kterým byli přičleněni 2 sekundáři.

Dokonalá organizace a zkušenosti primáře Rödlinga 
z války pomohly zvládnout tragická hromadná 
neštěstí – výbuch muničního skladu v Krásném 
Březně v roce 1945, havárii tramvaje v červenci 1946 
a srážku dělnických vlaků u Sebuzína v 50. letech.

Velké osobnosti přicházejí i do interních a dalších 
oborů, například Arnošt Fafl, Jaroslav Bitter, Zdeněk 
Kulenda a další.

Politický vývoj zasahoval do dějin nemocnice 
v různých obdobích různě. Akční výbor v roce 

1948 prověřoval vztah primářů k novému lidově demokratickému zřízení. Prověrky v roce 1968 prověřovaly 
komunisty, jak se zachovali v tomto roce a jak vnímali vstup „spřátelených“ armád. Výběrová řízení po roce 
1989 reagovala na změnu politického režimu. V roce 2007 se stala Masarykova nemocnice odštěpným závodem 
akciové společnosti Krajská zdravotní, která sloučila pět nemocnic Ústeckého kraje. V čele akciové společnosti 
je představenstvo, jehož členové jsou nominováni komunálními politiky na podkladě dohody politických 
stran. Ztráta samostatnosti prospěla zdravotnictví Ústeckého kraje, nikoliv však samotné nemocnici. O rozvoji 
nemocnice a investicích již nerozhoduje pouze vedení nemocnice, ale akciové společnosti, které je zodpovědné 
za všech pět nemocnic. Postavení MN je však zcela výlučné. Pokud zodpovědní politici pochopí, že Masarykova 
nemocnice je základním pilířem zdravotnictví kraje, nemusíme mít o budoucnost strach.

V letech 1948–1989 hrála samozřejmě roli při obsazování tzv. nomenklaturních pozic, kam patřili primáři 
oddělení i vrchní sestry, stranická legitimace. Budiž však objektivně řečeno, že stranictví nad odborností 
nevítězilo v nemocnici moc často. Ke konkrétním jménům už není potřeba se dnes vracet.

Přesto docházelo k situacím ideologicky velmi podbarveným, jako byla nepovinně povinná účast v prvomájových 
průvodech, soutěže o titul Brigád socialistické práce, brigády ku pomoci městu jako shrabávání listí v Městských 
sadech, vytváření zlepšovacích návrhů. To vše pod dozorem stranické organizace nemocnice, kdy například 
předseda této organizace spolu s předsedou odborů svolali mladé lékaře a velmi důrazně jim vysvětlili, co je 
čeká, podepíšíli výzvu Několik vět. Hranice byly uzavřeny, vyjet do kapitalistické ciziny na kongres či odbornou 
stáž bylo prakticky nemožné. Řada léků nebyla v republice k dispozici, o dovozu rozhodoval lékař pověřený 
KV KSČ.

Dodnes je obestřen rouškou tajemství soudní proces s tehdejším primářem gynekologickoporodnického 
oddělení, který byl odsouzen nepodmíněně za přijetí několika darů od vděčných pacientek. Tento proces 
rozkolísal rozvoj oddělení na několik let.

Dr. J. Rödling, dr. Č. Dolejší
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Slavnostní dokument k otevření nemocnice,  
7. 10. 1894

1. máj 1963

Národní směna, zaměstnanci dětského odd., 1975
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120 let Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Větší personální změny přinesla až sametová revoluce. Nelze zapomenout na revoluční nadšení občanského 
fóra nemocnice, které se scházelo v posluchárně VIKSu. Intenzita potlesku tak třeba měla rozhodnout o setrvání 
ve funkci dlouholetého ředitele MUDr. S. Raupacha.

Došlo k rekonkurzům na pozicích primářů. V čele výběrových komisí byli ti, kteří si nezadali s minulým režimem 
a požívali vysoké úcty ostatních. Na některých odděleních mladší komunisté (již bez stranických legitimací) 
vystřídali ty starší, někde došlo k úplné generační výměně, jinde byl zachován status quo. Možno říci, že většinou 
tato výměna opět vedla ke zlepšení stávajícího stavu. Byla ustanovena nezávislá rada a prezident nemocnice 
z řad lékařů, který měl tak trochu hlídat ředitele nemocnice, svobodu, spravedlnost a já nevím co ještě. Funkce 
po pravdě revoluční.

Další vývoj byl poznamenán odchodem celé řady lékařů do privátní sféry, takže v nemocnici stále zůstává na řadě 
oddělení velké „generační okno“. Určitě dobrým počinem tehdejšího vedení bylo umožnění souběhů privátních 
praxí pro primáře a lékaře, v rámci nutné stabilizace personálu. Děly se však i věci zcela neuvěřitelné, kdy např. 
dětská klinika neměla vlastní kardiologii, kterou obstarával v jejích prostorách soukromý subjekt tehdejšího 
primáře.

V čele nemocnice se vystřídala celá řada ředitelů a jejich náměstků. Tato funkce nebyla nikdy lehká. Často se 
objevovaly konflikty, osobní animosity, nevraživost, závist. Celá řada z nich se ve funkci ani neohřála a skončila 
v propadlišti dějin. Mezi ty, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj nemocnice do sametové revoluce, patřili J. Rödling, 
Č. Dolejší, M. Pihera, J. Závodský, S. Raupach.

Po revoluci pak Ivan Staněk, který zásadně posunul výstavbu nového areálu na Severní Terase a provedl 
nemocnici velmi složitým obdobím, a Jiří Madar, který nemocnici přestěhoval z areálu Pasteurova a dokázal jí 
vrátit při obou svých misích v čele nemocnice téměř ztracené dominantní postavení v kraji. Od července roku 
2010 byla funkce ředitele v klasickém pojetí zrušena, zdravotní péči řídí ředitel zdravotní péče, ostatní činnosti 
mu v rámci procesního řízení nepřísluší.

Ředitelé a náměstci odcházejí, ale personál, zejména ten zdravotnický, zůstává a tvoří ty pravé dějiny nemocnice.

Masarykova nemocnice měla štěstí na vzácné osobnosti, které jí dokázaly dát medicínské charisma, tvořící 
onoho genia loci jistoty v každodenním boji o zdraví a život každého z nás.

Dějiny nekončí, dějiny pokračují… Pojďme společně navázat na dílo našich velkých předchůdců. Dívejme se 
zpět s hrdostí a dopředu s hlavou vztyčenou a nadějí, nenechme se otrávit nepřejícími. Pozici této nemocnice 
nemůže nikdo a nikdy ohrozit. 

Masarykova nemocnice, 2014MN, letecký pohled, 2008
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2. HISTORIE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
V ÚSTÍ NAD LABEM
E. Urbanová

Nejstarší ústecký špitál založili křížovníci s červenou hvězdou někdy mezi roky 1279 až 1290. Tento řád českého 
původu byl založen roku 1233 Anežkou Přemyslovnou s úkolem pečovat o poutníky a nemocné. Špitál byl 
nazván jménem sv. Materny. Umístěn byl z hygienických důvodů mimo areál středověkého Ústí, vně hradeb 
(dnešní Lidické náměstí), stál v těsné blízkosti hřbitova.

Do špitálu byli přijímáni chudí nemocní, kterým byla poskytována spíše duchovní péče než zdravotní. Špitál 
byl poškozen v husitských válkách (1423 a 1424) a záhy zcela zničen po bitvě Na Běhání v roce 1426, kdy 
celé město stálo v plamenech. Obnovování špitálu po husitských válkách bylo zdlouhavé. Až koncem století 
lze mluvit o jeho úplném obnovení. Okolo roku 1483, kdy křížovníci už nebyli dále schopni špitál spravovat, 
přenechali správu městu.

Změnou byla skutečnost, že za správy města přestal špitál sloužit nemocným a stal se z něho chudobinec. 
Jeho činnost byla omezena pouze na sociální péči o staré a nemocné. Potřeby péče o nemocné byly vyřešeny 
náhradním způsobem v tzv. „domku“, který město koupilo v roce 1485 od měšťana Leuba. Domek a špitál 
fungovaly jako dva rozdílné objekty. Domek působil oproti špitálu jako „chudý příbuzný“ a byl daleko hůře 
dotovaný. Město věnovalo nemocným daleko menší pozornost než chudým.

V sedmdesátých letech 16. století mohl být díky nadaci ústeckého rodáka Johanna Rasche z Aschenfeldu, 
probošta chrámu sv. Víta v Praze, vybudován nový špitál „uvnitř hradeb“. I nadále se jednalo o zařízení sociální 
povahy pro chudé a dlouhodobě nemocné. Nemoci se toho času dělily na vnitřní, které léčil lékař, a ostatní, 
léčené ranhojičem. Feudální město mělo současně dva špitály, stejně však mnoho nemocných umíralo, protože 
jim nebylo dopřáno lékařské ošetření. Sociální i zdravotní péče o chudé měla charakter nárazové dobročinnosti. 
Zárodky moderního chápání těchto disciplín přineslo až osvícenství.

Josefínský špitální řád z roku 1783 nově zřídil instituci sociálních ústavů, a tak pro zdravotnickou péči měly 
být zřizovány veřejné nemocnice. Beze změn fungovaly oba špitály až do poloviny 19. století, kdy se rozhodlo 
o zřízení nové nemocnice (1854). 

V roce 1882 byl zrušen špitál „za hradbami“. Jeho jmění bylo převedeno rozhodnutím rady města do majetku 
nového městského chudobince, který byl vybudován v roce 1888 a nacházel se v místě dnešního sídla Krajské 

Ústecká nemocnice, 1894
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hygienické stanice. Zbořen byl spolu s kostelem sv. Materny v roce 1895. Špitál „uvnitř hradeb“ byl společně se 
sousedící školou pro zchátralost zbourán v roce 1898. 

V první polovině 19. století město Ústí bohatlo z těžby hnědého uhlí, z rozmachu řemesel a obchodu. 
Několikanásobně narostl počet obyvatel. Jestliže v roce 1830 žilo v Ústí n. L. pouze 1 739 lidí, pak zhruba 
za 15 let se jejich počet zvýšil na 2 633, tedy téměř o tisíc. Město se rozšířilo za hradby. K rozmachu došlo 
také v dopravě, byla vybudována železnice Praha–Drážďany a Ústí–Teplice. Dosavadní dva špitály nevyhovovaly 
kapacitním potřebám rozvíjejícího se města a to pocítilo potřebu nové nemocnice, především v období výstavby 
železniční sítě v letech 1846–1848. Dne 16. června 1854 byl položen základní kámen k nemocnici, která byla 
postavena na dnešním Špitálském náměstí v prostoru zakrytého Klíšského potoka. Na nákup pozemku věnoval 
městskému úřadu finanční dar stavitel železnice Franz Klein, který si vymínil, že v ní budou léčeni také jeho 
dělníci. Z městského výboru byla zvolena stavební komise, která shromažďovala další prostředky na stavbu. 
Převážně šlo o příspěvky a dary dámských spolků a výtěžky z loterie, stavební materiál dodali ústečtí měšťané 
a vnitřní zařízení místní řemeslníci. V roce 1856 tak mohla být nemocnice zprovozněna. Dne 22. května 1858 
prohlásilo místodržitelství zařízení za veřejné a výnosem ministerstva mu byl v roce 1860 přiznán statut veřejné 
všeobecné nemocnice. Léčebná činnost se konečně stala hlavním posláním. Primářem celé nemocnice se 
stal městský lékař dr. Josef Doranth. Jednopatrová budova s 55 lůžky byla rozdělena do 4 větších a 5 menších 
pokojů pro nemocné. V letech 1866 a 1873 postihla město epidemie cholery, v roce 1884 epidemie neštovic 
a zařízení se stalo opět kapacitně nedostatečným. Řešením byla přístavba budovy v zahradě s dalšími 30 lůžky. 
Péči v nemocnici zajišťovaly katolické řádové sestry. Po vystavění druhé ústecké nemocnice byl objekt té první 
předán městskému muzeu.

Ve druhé polovině 19. století nastal velký rozmach průmyslu a došlo opět k prudkému nárůstu obyvatel, 
migrujících za prací. V roce 1869 přesáhl počet obyvatel Ústí n. L. 10 000, a v průběhu 12 let se tak zvýšil počet 
obyvatel o 4 000. Na zdravotním stavu obyvatelstva se projevily špatné hygienické podmínky v obydlích, město 
postrádalo vodovod i kanalizaci, takže ulice a studny byly kontaminovány splašky. Zdrojem znečištění byla 
též městská jatka. V městě Ústí byla zaznamenána mimořádně vysoká úmrtnost, zvláště u dětí, a to vzhledem 
ke špatné výživě a díky řadě epidemií, které v druhé polovině 19. století město postihovaly (např.  skvrnitý 
tyfus, cholera, neštovice). V roce 1887, kdy mělo Ústí cca 16 500 obyvatel, zde působilo pouze 5 lékařů, 
jeden zvěrolékař a 2 lékaři vykonávali sanitární dozor. Město mělo v té době dvě lékárny. V roce 1870 zřídilo 
ministerstvo „organizaci veškerých zdravotních služeb“, která měla být základem zdravotní péče. V jejím čele 
stál dr. Josef Doranth, primář první nemocnice.

O zrod druhé nemocnice v Ústí se přičinil především dr. Alexandr Marian, muž, který se obecně zasloužil 
o velký pokrok v oblasti zdravotní péče, jako např. o vznik chudobince, okresního pečovatelského domu 
a školy pro slepce. Pracoval jako praktický a odborný ušní a nosní lékař. Byl aktivní, co se týká veškerého dění 

Špitál a kostel sv. Materny vně hradeb
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Městský chudobinec a sirotčinec, 1888

Ústecká nemocnice, 1894

1. městská nemocnice, Špitálské náměstí, 1856

Špitál uvnitř hradeb
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ve zdravotnictví, především v letech 1886–1899, kdy byl členem městské rady a působil v okresním výboru 
jako poradce. Marian psal po 30 let každoroční zprávu o zdravotním stavu obyvatel Ústí, zpracovával zprávy 
o zasedání městských zdravotních komisí, podílel se na „statistické příručce královského svobodného města 
Ústí“ a vydal na 40 publikací k dějinám a statistice města Ústí nad Labem. Za svoji práci byl oceněn císařem 
Franzem Josefem I. Rytířským křížem a titulem „medicinalrat“. Zemřel v roce 1919.

Dr. Marian vystoupil 16. listopadu 1883 v městské zdravotní komisi s návrhem výstavby nové nemocnice, která by 
odpovídala hygienickým požadavkům té doby, a původní nemocnici navrhl ponechat jako městský chudobinec. 
Přes počáteční nedostatečnou podporu byl nakonec v roce 1887 založen správní výbor pro výstavbu nové 
nemocnice a ten vybral parcelu na tzv. „Špitálském příkopu“. Městský výbor nakonec získal větší, lépe položený 
pozemek v blízkosti chemické továrny, takže se mohlo začít s projektem. Byla ustanovena rada, které předsedal 
pan Kögler, starosta města. Dr. Walter a stavitel Loos byli zdravotní komisí pověřeni vypracovat kompletní 
studii. Oba čerpali nedocenitelné zkušenosti z návštěv v nemocnicích v Drážďanech, Berlíně a Hamburku, 
které zpracovali a předložili 18. října 1890 na schůzi zdravotní komise. Plány byly konečně schváleny v prosinci 
1892. Město mělo s výstavbou nemocnice nemalé finanční těžkosti, proto byly vítány různé půjčky a převážně 
dary, např. finanční dar od městské spořitelny, ale i od podnikatelů, průmyslníků a velkostatkářů. Díky finanční 
podpoře ústeckého průmyslníka Ignáze Petscheka mohl být postaven původně neplánovaný dětský pavilón, 
který byl věnován památce jeho zesnulých rodičů. Ve vstupní hale na mramorové desce bylo zlatými písmeny 
napsáno: „Zbudováno v roce 1894 na památku mých rodičů od Ignátze Petscheka“.

Nemocnice	byla	slavnostně	otevřena	7.	října	1894.	
Šlo o stavbu pavilónového typu. Vedle správní a administrativní budovy měla 5 pavilónů (dětský, chirurgický, 
interní, pro nemoci kožní a pohlavní a infekční pavilón), dále „domeček“ pro psychiatrii, umývárnu a budovu 
pro desinfekci. Celkem měla 130 lůžek. Pro přechodnou dobu se primářem stal dr. Walter, od 1. 3. 1895 ho 
vystřídal chirurg dr. Rössler, který působil ve funkci až do roku 1920. Ošetřovatelek se nedostávalo (střední 
zdravotnické školství v Ústí ještě neexistovalo) a řádových sester byl též nedostatek. Za nemocniční ošetření 
se platilo nemálo peněz. Později byly povolány evangelické diakonistky z Gallneukirchenu u Lince. Nárůst 
obyvatel, rozvoj průmyslu, a s tím související velký počet úrazů, to vše vyvíjelo další tlaky na rozšíření lůžkových 
částí nemocnice. Trvale přeplněná byla oddělení chirurgie, gynekologie, interní i dětské oddělení. Hlavně 
v období první světové války zažila nemocnice výjimečné přetížení. Novým šéfem byl v roce 1921 jmenován 
pražský docent dr. Franz Bardachzi. Jeho zástupcem byl primář chirurgie dr. František Schwarz. Město bezplatně 
ponechalo veškeré pozemky a budovy okresu, ale nadále věnovalo nemocnici pozornost. Přibyla vrátnice, garáž 
pro sanitní auto, nová laboratoř, RTG diagnostika a terapie. Gynekologickoporodnické oddělení, patřící dosud 
chirurgii, se osamostatnilo. Od roku 1894 se zdvojnásobil počet lůžek na 300. 

Roku 1920 byl na Kabátě (Bukov) otevřen Léčebný ústav pro plicní choroby Weinmannovy nadace. Budovu 
financoval velkoobchodník s uhlím Eduard Jakob Weinmann. Léčebna byla určena zpočátku pouze pro muže 
(s kapacitou pro 110 mužů), v roce 1928 z prostředků dědictví po zesnulém Weinmannovi rozšířili léčebnu 
o ženskou část. Zařízení disponovalo asi 250 lůžky a bylo toho času nejmodernějším ve státě. Majitelem se stal 
humanitární spolek Léčebna Na Kabátě, v roce 1939 připadla Sudetské zemské pojišťovně a dnes je součástí 
Masarykovy nemocnice. 

Naproti ústavu byla v roce 1908 zbudována z Petschkovy nadace Ozdravovna pro nemocné plicními chorobami, 
kterou pro změnu financoval průmyslník a uhlobaron Ignaz Petschek. Stavěna byla na 2 etapy, takže ve výsledku 
disponovala 60 lůžky. V roce 2007 byla budova stržena. Díky Petschkově nadaci byl v letech 1904–1906 
vybudován i Ústav pro plicně choré a chlapecký internát, tzv. Vychovatelna Františka Josefa I. (rok 1911), pro 
výchovu těžko zvladatelných chlapců (budova dosud stojí v ul. Sociální péče pod současnou správní budovou 
Masarykovy nemocnice). 

Rodiny velkopodnikatelů se staly jedněmi z nejštědřejších mecenášů v prvorepublikovém Ústí, v dobročinnosti 
se doslova předháněly. Správa budov Weinmannovy léčebny a Petschkova ústavu byla sjednocena těsně před 
2. světovou válkou v jedno Plicní sanatorium na Bukově. 

Ve 20. letech 20. století bylo zřízeno nemocenské pojištění, zlepšovalo se vybavení nemocnice, nicméně stále 
přetrvával tlak na lůžka. Okresní zastupitelstvo rozhodlo v roce 1926 o výstavbě nové nemocnice na původním 
místě, a to ve 4 etapách. Z důvodů prostorových a finančních omezení byl zvolen typ výškové budovy, hlavně 
po vzoru Německa. Nepočítalo se s dětským oddělením, každé jednotlivé oddělení mělo mít pro děti vyčleněnou 
část. Pokoje měly být maximálně 3–5 lůžkové, zvýšené nároky se kladly na sociální vybavenost. Zachovány 
byly původní pavilony, např. tuberkulózní z roku 1920 a infekční z roku 1924, vrátnice a garáže z roku 1923. 
Hlavní budovy měly být spojeny spojovací chodbou. Plánováno bylo celkem asi 800 lůžek. Základní kámen 
byl položen 6. listopadu 1926. První etapa byla ukončena dne 1. 3. 1930 slavnostním otevřením interního 
pavilonu, který byl později nazýván B. Ve druhé etapě, v roce 1937, dokončili druhou dominantu – budovu 
chirurgickou (pavilon A). V chirurgické budově bylo kromě chirurgie úrazové oddělení, oční, nosní, ušní a krční, 
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porodnické oddělení a dětská chirurgie. V posledním 
patře měli byty lékaři. V patrové spojovací chodbě 
mezi interním a chirurgickým oddělením byly 
operační sály. Náklady na výstavbu dosáhly téměř 
70 milionů Kč. Hradil je větším dílem stát, menším 
okres a město a velkou roli tu hrály opět dary. Třetí 
etapa výstavby (administrativní budova, centrální 
laboratoř, centrální rentgen, balneologie, budova 
pro ošetřovatelky) a čtvrtá etapa (prosektura) 
nemohla být realizována v důsledku okupace 
a války. I tak patřila ústecká nemocnice před válkou 
k nejmodernějším v republice. V roce 1936 požádali 
zástupci okresu bývalého presidenta T. G. Masaryka 
o souhlas s pojmenováním nemocnice jeho jménem, 
což on potvrdil, a ústecká nemocnice mohla být 
nazvána „Všeobecnou veřejnou Masarykovou okresní 
nemocnicí“. V roce 1940, kdy měla nemocnice již 
927 lůžek, zde pracovalo celkem 270 zaměstnanců. 
Přibyli sekundáři, sestry a starší lékaři, lékaři 
externisté, také úředníci a hospodářští pracovníci, 
později ještě sestry specialistky, kojenecké a porodní 
sestry apod. V témže roce byla v nemocnici zřízena 
pacientská knihovna. V roce 1939 přejmenovali 
nemocnici v souvislosti s politickou situací 
na „Krajskou nemocnici dr. Gerharda Wagnera“. 
Počet ošetřených pacientů stoupl v průběhu 10 let 
od roku 1928 do roku 1937 zhruba dvojnásobně.

Tabulka 1  
Počty ošetřených pacientů

Rok Počty	nemocných

1928 4 999

1930 7 142

1931 9 051

1937 9 884

Zdroj: TRUHLÁŘOVÁ, L. Ústecké špitály a nemocnice, 
[1990], s. 132.

Ve volbách v roce 1938 zvítězila ve městě radikální 
strana Konráda Henleina SdP a její lidé ovládli místní 
dění téměř na osm let. Oficiálně bylo Ústí v říjnu 
1938 na základě Mnichovské dohody připojeno 
k Německé říši jako součást Sudet. Obyvatel 
ubylo, někteří odešli do českého vnitrozemí a jiní 
do zahraničí. Proběhla rozsáhlá perzekuce proti 
ústeckým Židům. Části bohatších Židů se podařilo 
Ústí opustit ještě před nacistickou okupací. Rodiny 
Petschků a Weinmannů prodaly pod cenou svůj 
majetek Živnobance a emigrovaly do Velké Británie 
a později do USA.

Na konci 2. světové války byla část Ústí srovnána se 
zemí. Při dubnovém bombardování v roce 1945 byla 

Weinmannovo plicní sanatorium

První ústecká sanitka, 1. 3. 1923

Interní pavilon, areál Pasteurova, 1930



19

1894–2014

Josef Liehne a kolektiv 

ALMANACH

poškozena pětina městského centra, zemřelo přes pět set lidí. Během války byla nemocnice trvale přeplněna 
raněnými vojáky i civilisty. Bombardování před koncem války bylo jedním z nejrozsáhlejších a počet raněných se 
pohyboval okolo 1 500. V nemocnici byl v pohotovosti veškerý personál, operovalo se dokonce i na chodbách. 
Celé chirurgické oddělení bylo personálně vesměs německé.

Po osvobození v roce 1945, při opětovném osídlování pohraničí, byla situace v Ústí více než jinde složitá 
a nevyrovnaná. Část zdravotníků, která byla vyhnána v roce 1939, se velmi pomalu a nerovnoměrně vracela 
zpět. Lékařů a zdravotníků byl celkově nedostatek. Do Ústí přicházeli lékaři z Prahy, např. i významná osobnost 
severočeského zdravotnictví prof. MUDr. Jiří Rödling, CSc., kterého přilákalo prostředí jedné z nejmodernějších 
nemocnic v ČSR. Nemocnice byla po válce naštěstí bez pohromy. Podléhala místní správní komisi a určitý vliv 
měla i okresní komise.

Objekt Městské nemocnice měl po válce vesměs shodnou podobu jako v době před válkou. Národní správou 
nemocnice a primářem interny byl po osvobození pověřen MUDr. Zdeněk Kolouch, v praxi pracoval dále 
doc. dr. Bardachzi. Další primáři přicházeli např. z Anglie, z Kladna, Hradce Králové, z Prahy. Na chirurgickém 
oddělení Němce primáře Schwarze vystřídal MUDr. Jiří Rödling. Český personál přicházel do nemocnice velmi 
pomalu. 

Dvě sanatoria pro tuberkulózu ve velkém parku na Bukově, zřízená uhlobarony Petschekem a Weinmannem, 
převzal v roce 1945 do své správy Ústřední svaz nemocenských pojišťoven v Praze. Bylo zde dobře vybavené 
oddělení pro plicní tuberkulózu a hrudní chirurgii. 

Ministerstvo zdravotnictví ani místní správní komise nemocnici příliš nepodporovaly. Brzy přešla správa pod 
vedení okresní správní komise jako okresní nemocnice. Ta pomáhala uplatňovat vliv nemocnice na zdravotnickou 
strukturu v okresu a zajistila tak lepší podmínky. Podporu poskytoval i KV KSČ, který pomohl vytvořit podklady 
pro další rozvoj zdravotnictví po roce 1948. Došlo ke vzniku komise lékařů při KV KSČ, jejímž předsedou se stal 
Ferdinand Prchal a místopředsedou MUDr. Jiří Rödling. 

V nemocnici byla dále zřizována nová oddělení, jako např. klinická biochemie a transfúzní stanice. Nemocniční 
lůžkový fond se podstatně rozšířil adaptací dvou budov pod Bukovským sanatoriem na oddělení pro tuberkulózu. 
Dále po značném úsilí se podařila adaptace dvou budov v ulici V Podhájí (tzv. Dům šlechtičen a ubikace učňů 
pracovních záloh) na onkologické oddělení. 

Chirurgický pavilon, areál Pasteurova, 1937
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Po roce 1948 dochází k přechodu k socialistickému 
zdravotnictví. Šlo o řadu koncepčních úprav 
a plánů do budoucnosti, např. převody národních 
správ lékařských ordinací a lékáren do majetku 
nemocenských pojišťoven a podíl odborníků 
na ambulantních službách pojišťoven, o vztahy mezi 
ambulantní činností a nemocnicemi. Ministerstvo 
zdravotnictví kladlo důraz na politickou příslušnost 
a ideologii. Došlo ke změnám ve stavovském 
začlenění lékařů. Vznikl Sbor lékařů při Ústřední 
radě odborů (ÚRO). MUDr. Rödling, v té době ředitel 
ústecké nemocnice, se stal jeho členem a předsedou 
krajského výboru. 

Vznik Krajského národního výboru (KNV) a jeho 
zdravotní komise měl pro zdravotnictví svůj výz
nam. Nemocnice přešla do jeho pravomoci. 
Ústec ká nemocnice se stala Krajskou nemocnicí 
od 1. 1. 1952. Okresy, které dříve tíhly k Praze, se 
nyní přimkly k ústecké nemocnici. Přispěla k tomu 
i nová odborná funkce krajských odborníků, jimiž se 
stali většinou primáři ústecké nemocnice. 

V kraji došlo k různým změnám v organizaci, 
v plánování investic a adaptacích. Závažným 
problémem v této době bylo personální vybavení 
zdravotnických zařízení a jeho plánování. Chyběla 
systemizace, jednotné směrnice a každý kraj si tyto 
otázky řešil po svém. Při přechodu na socialistický 
způsob práce byly, až na vzácné výjimky, zakázány 
soukromé praxe. V těchto poválečných letech trpěla 
kvalita péče fluktuací lékařů. Ústecko sice vyhledávali 
především mladí lékaři pro blízkost Prahy a velkou, 
dobře vybavenou nemocnici, brzy však Ústí opustili, 
bohužel většinou již s odborným výcvikem a praxí.

Přípravy na sjednocené zdravotnictví začaly 
v roce 1950. Zákonem č. 103 z 19. 12. 1951, 
o jednotné preventivní a léčebné péči, byly zrušeny 
na úseku organizace zdravotnictví staré předpisy, 
které pocházely ještě z dob RakouskaUherska, 
např. zákon č. 68/1870 ř. z., o organizaci veřejné 
služby zdravotní. 

Ústí si pro sjednocení zvolilo variantu jediné 
organizace v krajském městě, KÚNZ (Krajský 
ústav národního zdraví), tj. bez samostatného 
OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví), s přímým 
začleněním i celého zdravotnického terénu, tedy 
od lékařských obvodů až po nemocnici. Fun
kci ředitele přijal, pro dosavadní zkušenosti, 
MUDr. Rödling. KÚNZ vstoupil na scénu v roce 1952. 
Sanatorium na Bukově bylo do KÚNZ začleněno 
o dva roky později. Samostatnou složkou KÚNZ 
se stala krajská hygienická stanice, v jeho úzkém 
svazku byly Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, 
Léčebna Ryjice a střední zdravotnická škola, která se 
posléze stala také jeho součástí. Systém sjednocení 
s přímým vedením ambulantní složky péče v okrese 
byl po reorganizaci krajů v roce 1960 změněn a OÚNZ 
– okresní ambulantní složka se opět osamostatnila.

Interní pavilon, budova B, areál Pasteurova,  
1999

Areál Pasteurova v roce 2000

Správní budovy areálu Pasteurova  
– Mendělejova ulice, 2003
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V dobách socialistického zdravotnictví se kladl velký důraz na socialistické principy péče o zdraví, na posílení 
a zkvalitnění úrovně zdravotní péče poskytované v obvodních zdravotnických zařízeních a poliklinikách. Byly 
rozšířeny počty územních a závodních obvodů, zkvalitnil se lůžkový fond a přibylo také lůžek v léčebnách pro 
dlouhodobě nemocné. Vysoké nároky byly kladeny na preventivní péči, na vzdělávání odborného personálu 
a lepší vybavenost moderní zdravotní technikou. Pozornost byla věnována především ideologické výchově 
kádrů, která se stala součástí odborné přípravy, neboť přístup zdravotníků k plnění úkolů a jejich politický 
postoj byl pro tento režim mimořádně důležitý. To platilo především pro funkce vedoucích pracovníků a jejich 
„kádrových rezerv“. 

Dochází však i k rozvoji krajské nemocnice. Byla vybudována řada vysoce specializovaných pracovišť, 
např. nukleární medicína, pracoviště umělé ledviny, anesteziologickoresuscitační oddělení.

Pro zajišťování péče o staré a dlouhodobě nemocné byl vytvořen nový typ odborných léčebných ústavů, 
tzv. léčebny pro dlouhodobě nemocné (v Ústí nad Labem Léčebna v Ryjicích, původně hornická odborářská 
zotavovna z konce 19. století). 

V době po sametové revoluci byla Krajská nemocnice přejmenována opět na Masarykovu nemocnici v Ústí nad 
Labem, která byla lůžkovým zařízením, strukturou státní, formou příspěvková organizace. Do roku 2001 byl 
zřizovatelem Masarykovy nemocnice stát v čele s Ministerstvem zdravotnictví ČR, od roku 2002 byla nemocnice 
převedena na Ústecký kraj. Masarykova nemocnice prošla opět velkými změnami a potvrdila status největšího 
a nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení v kraji. V roce 2004 byla dokončena „dostavba“ nového areálu, 
velkého komplexu budov, na Bukově v ulici Sociální péče (poblíž plicního sanatoria). O nutnosti její výstavby 
bylo rozhodnuto již v roce 1974, stavět se ale začalo v roce 1985. Generace zdravotníků na severu Čech se tak 
dočkala skutečně moderního zdravotnického zařízení. V novém areálu je umístěno téměř všech 40 oddělení, 
onkologie a nukleární medicína zůstala v ulici V Podhájí a plicní oddělení, oddělení funkčního vyšetřování 
a oddělení nemocí z povolání setrvává i nadále v blízké budově plicního sanatoria. Oddělení sexuologie sídlí 
ve Staré ulici. Administrativní budova spolu s ředitelstvím má sídlo přes hlavní silnici. Samostatný pavilon mají 
infekční a kožní oddělení. Zdravotníci mají ty nejlepší podmínky pro poskytování komplexní zdravotní péče 
od nejzákladnější po superspecializovanou. Kvalita péče je srovnatelná s nejlepšími pražskými nemocnicemi, 
ale i s nemocničními zařízeními vyspělých západních zemí. 

Tabulka 2  
Počty hospitalizovaných pacientů Masarykovy nemocnice dle okresů

Ro
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1999 695 3 238 6 51 2 730 612 410 3 083 1 955 22 288 35 662

2000 664 3 586 6 10 2 904 630 459 3 680 1 735 23 260 37 528

2001 596 3 347 6 79 2 885 565 464 3 529 1 667 22 300 36 032

2002 707 3 427 738 3 118 649 523 3 650 1 641 24 292 38 745

2003 728 3 672 810 3 134 781 543 4 099 1 997 24 914 40 678

2004 846 4 021 1 030 3 537 895 777 5 010 2 288 25 389 43 793

2005 849 3 849 1 191 3 173 836 1 060 5 365 2 299 23 550 42 172

2006 730 3 808 1 063 3 226 774 932 5 562 2 446 23 221 41 726

2007 716 3 796 1 129 3 005 870 1 073 5 428 2 531 23 164 41 712

2008 703 4 035 1 325 3 340 906 1 329 6 021 2 509 25 813 45 981

2009 803 4 192 1 489 3 383 1 011 1 546 5 876 2 551 25 285 46 136

2010 690 4 447 1 557 3 358 1 128 1 637 6 329 2 359 25 127 46 632

2011 633 4 232 1 369 3 213 985 1 511 6 105 2 317 23 419 43 784

2012 635 4 705 1 707 3 228 1 022 1 563 6 727 2 491 23 797 45 875

2013 556 4 543 1 619 3 249 1 066 1 737 6 744 2 447 23 058 45 019

Zdroj: Výroční zpráva Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 2006 a statistiky  
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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Dne 1. září 2007 vznikla transformací pěti nemocnic Ústeckého kraje do jednoho celku Krajská zdravotní, a. s., 
a Masarykova nemocnice se stala jedním z jejích odštěpných závodů. Pět největších nemocnic, původně 
samostatných příspěvkových organizací, se sloučilo do jedné společnosti s 6 500 zaměstnanci. O transformaci 
rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje a Rada Ústeckého kraje zahájila transformační proces. Jediným 
akcionářem a zakladatelem je Ústecký kraj. 

Graf 1  
Počty hospitalizovaných pacientů v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem 
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Zdroj: Výroční zprávy Masarykovy nemocnice a Krajské zdravotní.
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3. POLISTOPADOVÉ OBDOBÍ MASARYKOVY 
NEMOCNICE A DOSTAVBA BUKOVA
I. Staněk

Polistopadové období bylo pro naši nemocnici v pravém slova smyslu převratné. Důvodů bylo hned několik. 
Zaprvé mnozí z nás (pozitivně motivováni ohromnou změnou naší společnosti na konci roku 1989) začali 
přemýšlet, jak by šlo obdobně i v naší nemocnici prosadit demokratickou přeměnu, která by ukončila předchozí 
totalitní způsob vedení vycházející z důsledného uplatňování stranické (komunistické) nadvlády. Vznikla proto 
zprvu neformální (později v rámci celé nemocnice ustavená a akceptovaná Nezávislá odborná rada) skupina 
nadšenců, kteří přinášeli a prosazovali různé reformní kroky. Z této rady vzešel i nový ředitel nemocnice 
MUDr. Jan Šťastný, který úzce spolupracoval s americkým expertem na zdravotnický management, působícím 
v ČR v rámci humanitární podpory v zemích obnovujících demokratické principy. 

Druhá změna nás (coby Krajskou nemocnici) čekala v souvislosti s procesem tzv. decentralizace, což znamenalo 
zrušení krajských a okresních ústavů národního zdraví a vznik samostatných zdravotnických zařízení. U nás se 
to projevilo osamostatněním nemocnice (tehdy pod názvem Nemocnice s poliklinikou III. typu) a převodem pod 
nového zřizovatele – Ministerstvo zdravotnictví, které zároveň vyhovělo našemu návrhu na obnovení názvu, 
takže od 1. ledna roku 1991 jsme opět Masarykova nemocnice. Proces privatizace na nás začal negativně 
dopadat ve chvíli, kdy při narovnávání majetkových poměrů na nás začalo město Ústí nad Labem vznášet různé 
nároky v souvislosti s historickým vlastnictvím (pro naši činnost rozhodujících) objektů v areálu Pasteurova. Bylo 
jasné, že tento tzv. dolní areál budeme muset dříve nebo později městu uvolnit. Navíc jeho umístění přímo proti 
ohromné chemické továrně s sebou přinášelo mnohá zdravotní a bezpečnostní rizika. 

Dalším limitujícím faktorem života nemocnice byla i skutečnost, že listopadová revoluce nás zastihla ve fázi 
značné rozestavěnosti naší nemocnice. Dokončovala se rekonstrukce pavilonu B v areálu Pasteurova, který jsme 
nakonec stejně měli v budoucnu opustit, nicméně po určitou dobu nám musel k naší činnosti sloužit. V počátcích 
byla rozestavěná i druhá část nemocnice – areál Bukov. Historicky zde od počátku 20. století fungovalo 
samostatné plicní sanatorium, později bylo jako oddělení plicních onemocnění a tuberkulózy (spolu s dalšími 
zde umístěnými pracovišti – například oddělením hrudní chirurgie) připojeno ke Krajské nemocnici. Pro výrazně 
lepší klimatické podmínky v areálu Bukov a nesrovnatelně lepší prostorové možnosti pro další rozšiřování 
a modernizaci nemocnice oproti areálu Pasteurova byl ještě původním zřizovatelem (tedy Severočeským 
krajem) zpracován projekt výstavby nové nemocnice na Bukově. Byl rozdělen do 5 etap a mělo být vybudováno 

MN, výstavba areálu Bukov, 1999
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více než 30 objektů s celkovým počtem 2 500 lůžek. Projekt značně 
megalomanský (provozně zcela neufinancovatelný, obzvláště v sou
vislosti se zásadní změnou úhrad za poskytování zdravotní péče) 
a navíc (kromě tou dobou již rozestavěných objektů) bez finančního 
krytí. Vyřešit tyto problémy a zajistit finance na dokončení smysluplné 
dostavby nové nemocnice bylo úkolem dalšího ředitele Masarykovy 
nemocnice, kterým se 1. února 1993 stal MUDr. Ivan Staněk. 
Z původních 5 etap byl v rámci té první nejvíce pokročilý objekt dětské 
kliniky, kdy se alespoň podařilo tento objekt více využít, takže zde navíc 
bylo umístěno i oddělení dětské chirurgie s přístavbou operačních 
sálů, které později sdílejí i ortopedie a gynekologie. Dětský pavilon byl 
uveden do provozu v roce 1993. Později jsou zde umístěny i rizikové 
těhotenství, porodnice či stomatochirurgie. Druhá etapa, též stavebně 
zahájená, (dnešní objekty B a C) měla obsahovat některé laboratorní 
obory (především biochemii a hematologii) a radiodiagnostiku. 
Zde došlo k výrazným změnám ve využití objektů, takže laboratorní 
komplement dokončený v roce 1997 obsahuje kromě dvou zmíněných 
oddělení i mikrobiologii, patologii včetně pitevního traktu, soudní 
lékařství a toxikologii, transfusní oddělení atd. Původně projektovaný 
objekt radiodiagnostického komplementu jsme v rámci logického 
přiblížení zobrazovacích metod k akutním medicínským oborům, které 
v budoucnosti budou umístěny v pavilonu A, využili jiným způsobem. 

Umístili jsme zde především ambulantní provozy, rehabilitaci včetně lůžkové části a hemodialýzu. Kromě toho 
jsme prostor vyčlenili i pro vědeckou knihovnu a oddělení dalšího vzdělávání včetně učeben a přednáškových 
sálů. Vzhledem k výšce objektu a nutnosti zajistit pro akutní stavy co nejrychlejší přístup k intenzivní péči 
jsme prosadili vybudování heliportu pro leteckou záchrannou službu na střeše tohoto objektu. Zbylé 3 etapy 
jsme sloučili do jedné, kterou jsme pracovně nazvali „dostavbou“ a snažili se zajistit zde prostor pro všechna 
pracoviště z areálu Pasteurova. Po mnoha jednáních se zřizovatelem (tehdy ještě MZ ČR), kdy jsme byli nuceni 
k řadě ústupků vzhledem k finanční náročnosti celé akce, se podařilo akci „dostavba“ prosadit do státního 
rozpočtu. Museli jsme však vyřešit umístění pracovišť, která se díky ministerským škrtům do poslední etapy 
prosadit nepodařilo (například oční oddělení). Pavilon A, zahrnující pětipodlažní lůžkový blok, lůžka intenzivní 
a resuscitační péče, kardiologickou intenzivní a invazivní péči, emergency a akutní ambulance, kompletní 
radiodiagnostiku včetně CT a MR, operační sály, centrální sterilizaci a jednodenní chirurgii, byl uveden do provozu 
v roce 2003, kdy v čele Masarykovy nemocnice stál (od 1. prosince roku 2000) MUDr. Jiří Madar. Za jeho vedení 
přešla Masarykova nemocnice pod nového zřizovatele, kterým se po Ministerstvu zdravotnictví ČR stal Ústecký 
kraj. Od 1. ledna 2004 byl řízením nemocnice pověřen MUDr. Petr Pollak. Od 16. května 2005 do 31. 12. 2007 
pak funkci ředitele zastával MUDr. Tomáš Indra, od 1. 1. 2008 do 31. 5. 2008 Ing. Robert Poskočil, od 1. 6. 2008 
do 31. 8. 2008 Ing. Eduard Reichelt, od 1. 9. 2008 do 31. 5. 2009 Ing. Luděk Rückl a od 1. 6. 2009 do 30. 6. 2010 
opět MUDr. Jiří Madar. K tomuto datu byla funkce ředitele nemocnice zrušena. Nemocnici poté řídil náměstek 
zdravotní péče, k 1. 7. 2014 byla ustanovena funkce ředitele zdravotní péče. Od 8. 6. 2009 tyto dvě funkce 
zastával a zastává MUDr. Josef Liehne.

Primář dr. Ivan Staněk

MN, otevření budovy komplementu,  
dr. Madar, Ing. Rückl, 2000

Otevření dětské kliniky  
– ministr Lom, ředitel Staněk, 1993
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MN, areál Bukov, výstavba COS 1999 

Předání areálu Pasteurova univerzitě, 2006

MN, letecký pohled, 2008

MN, areál Bukov, výstavba COS 1999 

MN, 2006
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4. HISTORIE A SOUČASNOST 
CHIRURGICKÝCH OBORŮ V MASARYKOVĚ 
NEMOCNICI

CHIRURGIE
J. Janík

Chirurgie patří k vůbec nejstarším odvětvím lékařství. Proto je nutné hledat základy chirurgie v nejstarších 
ústeckých záznamech o zdravotní péči. Tyto původní zachovalé písemné archiválie pochází z 16. století a zmiňují 
se o dvou špitálech.

První – „mimo hradby“ (extra muros) – byl špitál sv. Materny. Jednalo se o skromné zařízení, odpovídající 
tehdejším možnostem. Jeho součástí byla kaplička a hřbitov. Druhý špitál (intra muros) byl po roce 1620 
vybudován „uvnitř hradeb“, jižně od farního kostela. Tento druhý ústecký špitál v Ústí ukončil svou činnost 
asi po 150 letech. Oba sloužily hlavně pro chudé, raněné a jinak těžce nemocné a bezmocné. Proto je zřejmé, 
že zde působili i první „chirurgové“ – ranhojiči, protože ošetřování těchto nemocných často vyžadovalo 
„zevní – chirurgické“ zásahy. Zde jsou tedy pravé „kořeny“ chirurgie v Ústí nad Labem.

Novější, modernější historie chirurgie v Ústí se datuje ke konci 2. světové války, kdy 24. 5. 1945 vystoupil 
z přeplněného vlaku z Prahy na nádraží v Ústí nad Labem asistent věhlasného profesora Jiráska z I. chirurgické 
kliniky v Praze, dr. Jiří Rödling. Ten je právem považován za „otce“ nejenom ústecké a severočeské chirurgie, 
ale částečně i celého severočeského zdravotnictví. Jeho „stopa“ je nejenom v chirurgii nepřehlédnutelná. 
Podle jeho vzpomínek bylo tehdy město rozbombardováno, doprava nefungovala, všude byly trosky. Naštěstí 
nemocnice zůstala poměrně zachovalá. Osazenstvo nemocnice – lékaři, sestry, pomocný personál – bylo 
vesměs německé a po válce odešlo. Chirurgické oddělení mělo ale výbornou pověst i vybavení. Tehdejší primář 
chirurgie MUDr. Franz Schwarz však po nástupu dr. Rödlinga ihned odešel.

Prof. Rödling byl zdatný chirurg a výborný organizátor. Celý chirurgický obor zvládal v dnes nepředstavitelném 
rozsahu. Přece jenom ale jeho oblíbenou oblastí byla chirurgie břišní a onkochirurgie. Přesný, důsledný a přísný 
primář měl přirozený respekt. Díky těmto svým vlastnostem vychoval celou plejádu dalších výborných chirurgů, 
kteří se prosazovali nejenom v ústeckém a českém zdravotnictví. Měl velkou zásluhu na vybudování středně 
zdravotnického školství, které pak vychovávalo střední zdravotnický personál pro potřeby celého kraje. 

„Rukama“	prof.	Rödlinga	postupně	procházely	nové	výrazné	osobnosti	ústecké	chirurgie	a	příbuzných	
samostatných	chirurgických	oborů	a	ordinariátů:	

 » dr. Č. Dolejší, primář a zakladatel traumatologického oddělení,

 » dr. P. Žalud, zakladatel moderní anesteziologické služby,

 » dr. J. Mikš, který se stal primářem urologie a dosáhl docentury,

 » dr. J. Novotný, jenž zorganizoval stanici záchranné služby,

 » dr. B. Schindléry, primář a zakladatel dětské chirurgie,

 » dr. J. Franz, který se stal primářem chirurgického oddělení v poliklinice.

Na Bukově se stal primářem hrudní chirurgie dr. Kasal, poté dr. Hovorka a pak dr. Pošar. Ústeckou chirurgií 
prošla i řada dalších výtečných lékařů, kteří pak přešli na jiný obor – prim. dr. Raška na RTG, prim dr. Špiller 
na ORL. Natrvalo v chirurgii zůstali dr. Hrbek, dr. Kalina, dr. Franz, dr. Novotný, dr. Pošar, dr. Schindléry, 
dr. Liehne, dr. Herejk, dr. Mikš, dr. Rus, dr. Trefný a řada dalších. Dva z ústeckých sekundářů se úspěšně uplatnili 
i v zahraničí, dr. Horský v Kanadě a dr. Duchek ve Švédsku. 

Prof. Rödling byl prvním lékařem v naší nemocnici, který získal vysoké odborné ocenění profesora chirurgie. 
(Po něm to byl jenom jeho nástupce prof. dr. Hrbek a v současnosti je to stávající prim. neurochirurgické kliniky 
– prof. dr. Sameš). Později se prof. Rödling stal hlavním chirurgem v ČR a byl vůdčím činitelem při zavedení 
vynikajícího systému postgraduálního vzdělávání lékařů ve zdravotnictví u nás. Jako primář chirurgického 
oddělení v Ústí n. L. zde pracoval od r. 1945 do r. 1970. Pak se natrvalo přemístil do Prahy, kde se mohl plně 
věnovat funkci ředitele doškolovacího ústavu ILF a funkci hlavního chirurga ČR.

V sedmdesátých letech docházelo k postupné stabilizaci oddělení. V r. 1970 byl jmenován novým primářem 
oddělení prof. dr. Miloslav Hrbek, po odchodu prof. Rödlinga do Prahy. Jeho zástupcem a současně staničním 
lékařem na jedné stanici byl populární dr. Liehne, který se osvědčil nejenom svou chirurgickou důkladností, 
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ale i jako bavič, glosátor a vyprávěč s nenapodobitelným 
humorem. Druhým staničním lékařem byl veselý a spo
lečensky vybavený „Moravák“ dr. Slezáček, pozdější 
primář chirurgie v Děčíně. Oba byli nepostradatelní při 
každé „společenské“ události na oddělení.

Z tehdejší skupiny lékařů oddělení postupně odešli 
na primariáty – na ORL dr. Sláma, dr. Knespl na urologii, 
dr. Šedý na ARO a dr. Oslej na statistiku.

Po odborné stránce se v tomto období na oddělení 
rozvíjela chirurgie gastrointestinálního traktu, řešení 
náhlých příhod břišních, endokrinochirurgie, mamo
chirurgie, operace varixů. Poté i cévní chirurgie ve spo
lupráci s dr. Vaňkem z IKEM v Praze, který původně 
pracoval na chirurgii Ústí a pomohl rozvinout chirurgii 
velkých končetinových tepen, včetně aorty. Bylo to mimo 
jiného umožněno výstavbou nových operačních sálů 
a zřízení JIP na našem oddělení.

Od r. 1979 získalo oddělení statut kliniky IPVZ, 
sloužícího k výchově mediků a praktických lékařů před 
atestací.

Koncem r. 1989 odešel z pozice přednosty oddělení 
prof. dr. Hrbek. V letech 1990–1992 z pověření vedení 
nemocnice vedl přechodně oddělení v zastoupení 
dr. Jozef Janík, tehdejší zástupce přednosty kliniky. 
Po něm se stal v letech 1992–1993 krátkodobě 
primářem dr. Karel Wiesner. Jeho vystřídal na postu 
primáře v r. 1993 dr. Petr Opletal, CSc., který vedl kliniku 
až do roku 2003. Za jeho vedení se rozšířila hlavně 
výuková, pedagogická a doškolovací činnost. V r. 2003 
převzal vedení chirurgického oddělení až do současné 
doby dr. Martin Sauer, jehož zástupcem je dr. Lažanská.

Náplň práce chirurgického oddělení se přirozeně plynule 
mění, což odpovídá současným požadavkům na tento 
obor, směřování k miniinvazivitě. Logicky to souvisí se 
zlepšováním mezioborové spolupráce a se zlepšováním 
diagnostických a technických možností. Dochází 
trvale ke zkvalitňování a rozšiřování endoskopických 
chirurgických výkonů, byly zavedeny laparoskopické 
i robotické operace tlustého střeva a konečníku, 
rozšiřují se operace na slinivce břišní a žlučových 
cestách, standardně se provádí prs záchovné operace 
u karcinomu prsu s detekcí SNLB, endoluminální 
laserové operace varixů, dále operace pro výdutě břišní 
aorty a ve spolupráci s RTG i výkony endoluminální, 
které předtím končily fatálně. Současný chirurgický 
kolektiv je stabilizovaný, čítá převážně lékaře s atestací 
II. stupně, či ještě s atestacemi nadstavbovými. 
Chirurgie je akreditována v oboru všeobecná chirurgie 
a cévní chirurgie. Součástí naší práce je rovněž 
publikační a přednášková činnost, jak na regionální, 
tak i na celostátní úrovni. Podílíme se na výuce mediků 
a zdravotních sester.

Jsme přesvědčeni, že i chirurgické oddělení zabezpečuje 
kvalitní a době odpovídající péči nejenom pro ústecké 
pacienty, ale i pro pacienty z jeho bližšího či vzdále
nějšího okolí. 

Na zdraví chirurgie, prof. Hrbek, dr. Liehne  
– vůdčí osobnosti chirurgie, 1986

Obávaná velká vizita profesora Rödlinga,  
60. léta

Dr. Holečko, dr. Opletal, prim. Wiesner, 1990

Prof. Hrbek při vizitě na JIP, 1983
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Prof. Hrbek při operaci, 1977

Dlouholetá staniční sestra Eliška Kadavá, 1990

Dr. Sauer a dr. Lažanská, 1990 

Dr. Liehne, 1953

Vrchní sestra Antonie (Petrina) Straková, 1977

Dr. Horák, dr. Sauer, dr. Rejholec, dr. Janík, 1990
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TRAUMATOLOGIE 
J. Houser

V roce 1931 byl jmenován primářem chirurgického oddělení MUDr. Franz Schwarz. Zároveň byl zástupcem 
ředitele nemocnice. 

Jako chirurg, stejně tak jako celé jeho oddělení, měl výbornou pověst. Prováděl však skoro výhradně břišní 
chirurgii a základní urologické výkony. V ostatních oborech chirurgie, zvláště pak v traumatologii, byl velmi 
konzervativní. Úrazové oddělení bylo za jeho éry v přízemí pavilonu chirurgických oborů.

Kromě prim. Schwarze měla nemocnice pouze jednoho dalšího primáře. Byl to šéf interního oddělení 
doc. MUDr. Bardachzi, který byl zároveň ředitelem nemocnice. V těchto funkcích působil ještě i nějakou dobu 
po 2. světové válce. Dle Rödlinga to byl velice slušný starý pán bez politické příslušnosti. Na rozdíl od něho byl 
prim. Schwarz významným místním fašistou.

Kromě zmíněných dvou oddělení, která měla svého primáře, měla nemocnice dalších šest oddělení, která byla 
řízena konsiliáři, později vedoucími lékaři.

Po osvobození republiky musel prim. Schwarz ještě krátce zůstat ve funkci, aby byl zabezpečen chirurgický 
provoz, zejména péče o asi 50 raněných a nemocných sovětských vojáků. Po nástupu prim. Rödlinga pak 
prim. Schwarz ihned odešel.

MUDr. Jiří Rödling sehrál významnou roli při obnově chirurgie a při vzniku samostatné traumatologie. 

Po válce prof. Arnold Jirásek vyzval své asistenty, aby se hlásili na vedoucí místa chirurgických oddělení 
v pohraničí. Tak prof. Jirásek podpořil chirurgii v Čechách a zároveň si zajistil vliv svůj a své chirurgické školy. 
MUDr. Rödling byl jedním z těch, kteří Jiráskovu výzvu vyslyšeli, a po krátkém působení v Mělníce se stal v červnu 
1945 primářem obrovského chirurgického oddělení v Ústí nad Labem.

Jako Jiráskův žák zvládal MUDr. Rödling obor v dnes nepředstavitelném rozsahu. Zároveň však měl i velmi dobré 
organizační schopnosti. Během války se například podílel na organizaci péče o raněné během dvou náletů 
na Prahu a pak během květnového povstání. Za tuto činnost v roce 1945 dostal od ministra národní obrany 
generála Ludvíka Svobody Válečný kříž 1939. Zkušenosti s řešením hromadných úrazů pak později využil i v Ústí 
nad Labem (31. červenec 1945 národnostní nepokoje po výbuchu munice a skladiště zbraní v Krásném Březně 
– asi 40 těžce zraněných, o počet mrtvých se politikové a historici dosud přou, 13. 7. 1946 největší tramvajové 
neštěstí v republice – 45 těžce zraněných, 30 mrtvých). 

Chirurgické oddělení bylo dle pamětí prim. Rödlinga poměrně dobře přístrojově vybaveno, zčásti i předválečnou 
československou technikou. Horší to bylo s personální situací. Na oddělení byli čtyři lékaři, z nich pouze jeden 
mluvil česky. Tito lékaři pak postupně odcházeli. Čeští lékaři přicházeli pomalu, jako první to byli v září 1945 
MUDr. Čestmír Dolejší a MUDr. Pavel Žalud. Ještě složitější byla situace mezi středně zdravotnickými pracovníky. 
Tato situace trvala velmi dlouho. Na oddělení nejprve pracovaly řádové sestry, které byly později odsunuty 
do Švýcarska. Kvalifikované české sestry se získávaly velmi obtížně, byl jich výrazný nedostatek. Proto 
na chirurgické oddělení nastoupily žákyně ošetřovatelské školy, která byla v Ústí nad Labem zřízena v roce 1946. 
Na zřízení ošetřovatelské školy se prim. Rödling spolupodílel.

Prim. Rödling byl nesmírně pracovitý člověk. Velmi intenzivně se věnoval chirurgii. Zároveň pak odvedl obrovské 
množství práce organizační. Z hlavních aktivit: ředitel nemocnice (1948–1951), zároveň ředitel ošetřovatelské 
školy, ředitel KÚNZ (od r. 1952), krajský chirurg (1949–1975).

Vychoval řadu žáků, kterým pak postupně předal jednotlivé chirurgické a z chirurgie vzniklé obory: MUDr. Pavel 
Žalud (anestezie), MUDr. Čestmír Dolejší (traumatologie), MUDr. Jiří Mikš (urologie), MUDr. Josef Novotný 
(záchranná služba), MUDr. Miloslav Hrbek, MUDr. Josef Liehne (všeobecná chirurgie), MUDr. Bohdan „Vojta“ 
Schindléry (dětská chirurgie), MUDr. Jan Franz (chirurgie OÚNZ). 

Sám MUDr. Rödling se po stabilizaci poměrů v nemocnici v Ústí nad Labem zčásti přemístil zpět do Prahy. Do Ústí 
dojížděl dvakrát týdně (v pondělí operoval a v sobotu prováděl obávanou velkou vizitu). Po zavedení volných 
sobot pouze v pondělí operoval. Starší kolegové ho pamatují jako prof. MUDr. Jiřího Rödlinga, CSc., spoluautora 
systému postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jednoho z vůdčích činitelů a posléze ředitele ILF v Praze 
a v létech 1975–1981 též hlavního chirurga ČSR.

Žáci prim. Rödlinga, nejen na chirurgii, ale i na jiných odděleních, jako na urologii či traumatologii, ho nazývali 
„starej“ nebo „náš starej“. Bylo to s nepatrnou mírou shovívavosti, jak to u šéfů bývá, ale především s obrovskou 
dávkou respektu.

Samostatná traumatologie vznikla v nemocnici v roce 1952. Tehdy prim. Rödling od svého obrovského oddělení 
odčlenil část, kterou pojmenoval „Oddělení úrazové a neodkladné chirurgie“, a toto oddělení svěřil svému 
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přednímu žákovi MUDr. Čestmíru Dolejšímu. 
Toto oddělení během své šedesátileté historie 
několikrát změnilo svůj název, aby vyhovoval 
příslušným věstníkům (traumatologické oddě
lení, II. chirurgické oddělení, II. chirurgické 
oddělení – úrazové centrum), jeho profilace 
na traumatologii a akutní medicínu ale vždy 
byla, a doposud je, zachována. Pominemeli 
Úrazovou nemocnici v Brně, tak se jednalo 
o první samostatné traumatologické oddělení 
v Československu. Následně vznikala podobná 
pracoviště i v ostatních velkých nemocnicích 
(Košice, Pardubice, Č. Budějovice…).

MUDr. Dolejší pracoval za války v kladenské 
nemocnici jako medik, protože před uzavřením 
českých vysokých škol nestihl absolvovat 
lékařskou fakultu. Propadl totiž u poslední 
zkoušky, státnice z chirurgie. Po válce rychle 
zkoušku složil a v září 1945 nastoupil 
do Ústí nad Labem. Rychle zvládl operativu 
a odborně i organizačně se stal pravou rukou 
prim. Rödlinga.

Prim. Dolejší byl pragmatik s obrovskou intuicí 
a vrozeným citem pro obor. Byl jedním z prvních 
v republice, kdo si osvojil nově vznikající 
AO filosofii. Byl dobrý organizátor. Přechodně 
byl i ředitelem nemocnice – od roku 1960 
do svého onemocnění koncem šedesátých 
let. Zároveň dokázal ve své době to, čemu 
dnes říkáme získávání sponzorů. Díky tomu 
nemocnice již v roce 1969 získala originální 
instrumentaria firmy Synthes (klasická 
dlahová osteosyntéza, instrumentarium pro 
malé fragmenty, nitrodřeňové převrtávání, 
nitrodřeňové hřeby a vrtačky Synthes) a sálové 
RTG se zesilovačem RTG obrazu. Prim. Dolejší 
spolupracoval a přátelil se s předními 
odborníky v oboru. Na prvním místě je třeba 
vzpomenout na tehdy mladého asistenta 
ortopedické kliniky v Praze MUDr. Oldřicha 

Čecha, díky kterému si oddělení rychle osvojilo principy AO školy. Ve spolupráci s MUDr. Čechem následně 
pokračoval i prim. Trefný. Prim. Dolejší pak dále spolupracoval s VUT Brno, přátelil se s prim. Jáno Bauerem 
z Košic, prim. Jaroslavem Černým z Pardubic a s dalšími reprezentanty traumatologie. 

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byl pavilon chirurgických nemocí (pavilon A) rozsáhle 
rekonstruován. Během rekonstrukce byla traumatologie přechodně dislokována do přízemí budovy B. V této 
době (v roce 1971) prim. Dolejší otevřel na oddělení pokoj intenzivní péče (PIP), po pooperačním pokoji první 
skutečně intenzivní lůžka v nemocnici. Úsměvné je, že někteří primáři v nemocnici tvrdili, že se „Čenda zbláznil: 
Co tam bude jedna sestra na 5 pacientů dělat? Vždyť bude nevytížená.“

Jako ředitel nemocnice se MUDr. Dolejší zasloužil např. o vybudování knihovny a výukového centra (VIKS). 
Organizoval rekonstrukci budovy A a od svého oddělení „odtrhnul“ část v přízemí, aby zde mohlo vzniknout 
resuscitační oddělení.

Prim. Dolejší byl člověk širokých zájmů, kromě jiného se věnoval sportovní medicíně. Miloval přírodu, byl 
myslivcem a vášnivým rybářem. Stěnu jeho pracovny např. zdobila hlava velkého sumce. Snad pouze jako řidič 
měl poněkud pošramocenou pověst.

MUDr. Dolejší byl přísný šéf, když se zlobil, neuvěřitelně se mu naježilo husté obočí, které bylo srostlé nad 
orlím nosem, umístěným mezi pronikavýma očima. Především pak byl člověk s vizí, za kterou dokázal jít, velice 
prozíravý a velkorysý šéf, ať už ve funkci primáře oddělení, nebo i ředitele nemocnice.

Primář dr. Č. Dolejší

Dr. J. Rus, dr. B. Vraspírová-Černá
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Po předčasném úmrtí prim. Č. Dolejšího v roce 1975 převzal oddělení MUDr. Otto Trefný, který ho vedl do roku 
1990. MUDr. Trefný do nemocnice nastoupil v roce 1957 a zůstal jí věrný následujících čtyřicet let.

Prim. Trefný převzal oddělení na vysoké odborné úrovni, tuto úroveň udržel a dál rozvíjel. Jde o charismatického 
člověka, byl a je mezi kolegy a pacienty velmi známý a oblíbený. Byl zdatným a elegantním operatérem, jak říkal 
jeden z jeho kolegů, co musel někdo pracně nadřít, on měl od přírody či od boha. Tak jako jeho předchůdce, 
i on dokázal pro oddělení sehnat moderní technologie. Zde je možno zmínit např. tehdy nedostatkové 
instrumentarium Poldi V., později první instrumentarium pro zajištěné hřebování dlouhých kostí dolních 
končetin (opět jedno z prvních v republice) či artroskop. V době šéfování prim. Trefného uspořádalo oddělení 
dvě celostátní traumatologické konference (1975 a 1982). Zvláště konference v roce 1975 byla velmi úspěšná 
a kolegové v celé republice dlouho vzpomínali hlavně na společenskou část, která se konala na hradě Střekově. 
Prim. Trefného jsme na vrcholu jeho odborného působení znali jako doc. MUDr. Otto Trefného, CSc.

MUDr. Trefný je člověk širokých zájmů. Proslul jako známý specialista ve sportovní medicíně a ve sportovní 
traumatologii. Pracoval 22 roků jako lékař hokejové reprezentace.

Dále měl a má celou řadu koníčků, které dokázal pěstovat na velmi vysoké úrovni, především sportovní střelbu, 
myslivost a rybaření.

Prim. Trefný byl jako šéf demokrat, který trpěl a podporoval diskuzi, a podporoval také odborný růst mladších 
kolegů. Při vší své obrovské popularitě je skromným člověkem a vynikajícím společníkem.

Oddělení opustil MUDr. Trefný v roce 1997, svoje medicínské zkušenosti pak využíval jako posudkový lékař. 
O chod „svého“ oddělení se nadále velmi zajímá a rád se účastní odborných i společenských akcí.

Po promoci v roce 1950 nastoupil do krajské nemocnice v Ústí nad Labem a stal se postupně významnou 
osobností zdejší chirurgie a traumatologie MUDr. Milan Kalina. Je přímým žákem primářů Rödlinga a Dolejšího. 

V roce 1960 se dr. Kalina stal zástupcem primáře na oddělení úrazové a neodkladné chirurgie a tuto funkci 
vykonával neuvěřitelných 28 let. Nejprve působil ve funkci zástupce primáře Dolejšího, od roku 1975 pak 
doc. Trefného. Oba tito primáři měli v dr. Kalinovi pevnou oporu a jistotu. Oba měli celou řadu dalších povinností 
a dr. Kalina byl po léta tahounem oddělení v nejlepším slova smyslu, vpravdě jeho legendou. Byl jednou z hlavních 
osobností, které formovaly obraz oddělení. Byl trpělivým učitelem a byl to on, kdo takříkajíc „kryl mladším 
kolegům záda“. Ti, kteří se učili chirurgii, vědí, o čem mluvím. Vědí, jak je tato činnost oceňována, a mnohdy 
mladými nedoceněna. Dr. Kalinu pamatujeme jako člověka s obrovskou medicínskou zkušeností a patřičným 
medicínským a lidským nadhledem. Přitom ale nikdy nemiloval okázalost, byl skromný a kamarádský.

Naši nemocnici dr. Kalina opustil ve svých pětašedesáti letech po čtyřicetileté práci. V nečinnosti však nevydržel. 
Svoje obrovské medicínské zkušenosti dlouho využíval jako revizní lékař zdravotní pojišťovny.

Další významnou osobností úrazovky byl MUDr. Jan Rus, byť sám nebyl traumatologem. Od roku 1969 byl 
začleněn na oddělení jako ordinář pro plastickou chirurgii. Byl nejen výborným plastickým, ale i velmi zdatným 
všeobecným chirurgem. Byl dobrým učitelem a nezištně předával tzv. „rady za stovku“ – různé chirurgické fígle. 
Učil traumatology, jak řešit poraněnou ruku, jak řešit poúrazové defekty a popáleniny a další činnosti na pomezí 
mezi traumatologií a plastickou, ale i všeobecnou chirurgií.

MUDr. Rus se ani zdaleka nevěnoval pouze lukrativní kosmetické chirurgii. Díky úzké spolupráci s kožním 
oddělením se stal významnou autoritou při řešení kožních tumorů. Dále pomohl řadě plegiků s vyřešením 
dekubitů, což je činnost záslužná, nicméně složitá a ne moc vděčná. 

Hodně a dobře přednášel a rád předával svoje zkušenosti. V roce 1986 uspořádal v Ústí nad Labem celostátní 
kongres plastických chirurgů.

Byl znalcem medicíny a znalcem života, kterého dokázal užívat plnými doušky. Jak v medicíně, tak v osobním 
životě dokázal být provokativně nekonvenční.

Koncem osmdesátých let se stal primářem malého samostatného oddělení a v devadesátých letech odešel 
do privátní sféry.

V letech 1990 až 2011 oddělení vedl primář MUDr. Jan Houser. Ten měl nelehký úkol provést oddělení velkými 
změnami té doby a svého úkolu se zhostil na výbornou. V prvé řadě bylo třeba ve složité porevoluční době 
uhájit pozici oddělení, protože se objevila skupina „nových organizátorů“ zdravotnictví, kteří nebyli „zatíženi 
konvencemi kliniků“ a slyšeli na různé „nové“ nápady a občas naslouchali kolegům, kteří si chtěli léčit zbytnělé 
ego na konto traumatologie. Je zajímavé, že podstatná část jich z nemocnice odešla, či spíše musela být odejita. 
Někteří povýšili na ministerstvo, ani tam však dlouho nevydrželi. Jiným se podařilo postupně rozvrátit chod 
několika chirurgických pracovišť v republice. Z působení některých, jako např. amerického manažera polského 
původu Petera Malena, se nemocnice vzpamatovávala roky.

Během druhé poloviny devadesátých let se začala v republice konstituovat traumacentra. Bylo tedy třeba 
zorganizovat činnost tak, aby se naše nemocnice stala platným členem sítě traumacenter v ČR. Nejprve to 
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bylo poměrně složité, protože jsme působili 
ve staré nemocnici, která splňovala nároky 
jen hraničně. V současné době, po opakovaně 
proběhlých akreditačních řízeních, je 
Masarykova nemocnice nezpochybňovaným 
členem této sítě a dovolím si tvrdit, že mezi 
členy sítě naše oddělení stojí na předním 
místě.

V roce 2000 oddělení zorganizovalo dle 
pokynů a za dozoru AO International sym
posium s praktickým cvičením. Na sympo
sium se podařilo pozvat a v jeho průběhu 
ocenit několik výrazných osobností české 
traumatologie a chirurgie (prof. Čech, 
prof. Slavík, prof. Michek, doc. Trefný). Akce 
zároveň napomohla v navazování kontaktů se 
zahraničními odborníky a AO na ni vyslala jako 
svoje delegáty nynější profesory R. Babsta 
a M. Schütze, kteří dosud na symposium 
v dobrém vzpomínají. Kontakty se zahraničními 
pracovišti jsou v současné době na velmi 
dobré úrovni. Jde především o spolupráci 
s klinikou prof. Zwippa z Drážďan.

Na přelomu roků 2003/04 jsme se stěhovali 
do nové nemocnice. Nejprve v prosinci 2003 
byly do nových prostorů přeneseny některé 
jednodušší činnosti. Dne 12. 1. 2004 pak byla 
ukončena péče o akutní stavy v dolním areálu 
a bylo otevřeno emergency v nové nemocnici 
a veškerá další činnost byla přenesena 
do nového areálu. Přestěhování znamenalo 
řadu změn, které měly přinést benefit pro 
pacienty. Postupně jsme si na změny museli 
zvyknout. Především se jedná o společné 
emergency, centrální JIP a ARO, centrální 
operační sály. Ne všechny tyto změny jsou 
pro nás pohodlné a s některými jsme se 
možná neztotožnili dosud. Zde je třeba zmínit 
především nedostatečný počet intenzivních 
lůžek pro traumatologické pacienty a nedos
tatek prostoru na operačních sálech.

Ve funkci vrchní sestry nejprve působil Eduard Kocman. Od roku 1955 za prim. Dolejšího a později prim. Trefného 
zastávala funkci vrchní sestry mateřská Jana Tašková. Po ní nastoupila v roce 1984 spíše rázná Růžena Netolická. 
Od roku 1991 byla ve funkci vrchní sestry paní Marta Polívková. Krátce na to ale nastalo zmatené několikaleté 
období, kdy ošetřovatelský proces vedly tzv. manažerky. Během této doby se vystřídalo asi 10 manažerek a měl 
bych problém všechny vyjmenovat. Po znovuzavedení funkce vrchní sestry v roce 2001 se touto stala paní Věra 
Kaulfusová, která tuto činnost úspěšně vykonávala do svého odchodu do důchodu začátkem roku 2012.

Na oddělení se během šedesátileté historie vystřídalo množství staničních sester. Zde se sluší připomenout 
alespoň dvě, které ve funkci působily nejdéle a které oddělení svojí činností ovlivnily. Jde o paní Marii „Manku“ 
Stavělovou a paní Hedviku Dolejší. 

Od 1. 1. 2012 je primářem oddělení MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., zároveň má oddělení novou vrchní sestru 
Bc. Soňu Brabcovou. Prim. MUDr. Jan Houser svému nástupci předal oddělení ve skvělé kondici na vrcholu sil, 
což je v medicíně téměř nevídané, a zasluhuje proto hluboký obdiv svých žáků.

Přirozeným završením dlouhého a úspěšného vývoje traumatologie v Ústí nad Labem je ustanovení Kliniky 
úrazové chirurgie UJEP v MN v únoru roku 2014.

Úrazová ambulance, areál Pasteurova, 2003

Tři primáři – K. Edelmann, O. Trefný, J. Houser
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DĚTSKÁ CHIRURGIE – DĚTSKÉ ÚRAZOVÉ CENTRUM
P. Polák

Péče o dětské chirurgické pacienty byla po nástupu dr. Rödlinga 
do čela chirurgického oddělení velmi rozsáhlá. Rödling 
dokázal odoperovat jak hydrocephalus, tak střevní atresie 
nebo urologické operace. Provedl také jednu z prvních 
exsanguinačních transfusí u novorozence v republice, ve spo
lupráci s transfusním oddělením. I když sám se později věnoval 
již jen operativě dospělých pacientů, svěřil péči o děti svému 
žáku MUDr. Bohdanu Schindlérymu, který byl zván Vojta.

Péče tedy byla zajišťována chirurgickým oddělením, v rámci 
kterého fungovala dětská chirurgie jako samostatný ordinariát. 

Primariátem se dětská chirurgie stala 1. 5. 1980 a primářem byl 
jmenován MUDr. Bohdan Schindléry. Prim. MUDr. Schindléry 
zastával tuto funkci do roku 1992, kdy byl vystřídán 
MUDr. Blankou Rusovou. Ta vedla oddělení dětské chirurgie 
do konce roku 1993. Její dlouholetou spolupracovnicí byla 
MUDr. Ludmila Dvořáčková.

Roku 1994 se stává primářem oddělení MUDr. Petr Polák. 

V současné době je oddělení dětské chirurgie vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví ČR jmenováno Centrem dětské 
traumatologie a výborem České pediatrickochirurgické 
společnosti ČLS JEP výukovým pracovištěm pro dětskou 
laparoskopii. Pacientům je umožněn pobyt s doprovodem 
rodičů či jiných příbuzných. Kromě lékařů a sester pečuje 
o pacienty i herní specialistka. Dále o děti pečují učitelky 
Speciální základní školy Severní Terasa.

Oddělení dětské chirurgie je jediným oddělením svého druhu 
v Ústeckém kraji. Podílí se na výuce zdravotních sester, mediků 
a na přípravě lékařů k atestacím z chirurgie a pediatrie. 
Intenzivní a resuscitační péče pro chirurgické pacienty je 
poskytována Jednotkou intenzivní a resuscitační péče Dětské 
kliniky UJEP. Na oddělení dětské chirurgie jsou hospitalizováni 
také dětští pacienti ORL oddělení, očního oddělení, ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie, urologického oddělení 
a dalších příbuzných oborů. Na oddělení dětské chirurgie jsou 
prováděny operační výkony z oblasti obecné chirurgie, břišní 
chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie, chirurgie štítné žlázy 
a novorozenecké chirurgie.

Primář dr. Schindléry při operaci, 1982 Sály dětské chirurgie, 1985

Primář dr. B. Schindléry, 1985

Primářka dr. B. Rusová, 1986
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UROLOGIE
J. Liehne, J. Schraml

První mimopražské urologické oddělení v Čechách vzniklo 1. 10. 1945 
v Teplicích a založil jej primář Zdeněk Rada.

Druhé samostatné oddělení v tehdejším Severočeském kraji vzniklo 
v Liberci v roce 1956 pod vedením primáře Josefa Vavřince.

V Ústí nad Labem byla urologie součástí velkého chirurgického 
oddělení, kde se utvářela silná generace chirurgů pod vedením 
profesora MUDr. Jiřího Rödlinga, CSc., žáka profesora Arnolda Jiráska 
z 1. chirurgické kliniky v Praze, který zahájil své působení v Ústí nad 
Labem 26. 6. 1945.

Na jeho oddělení postupně přišli lékaři, kteří zůstali Ústí věrni a šířili 
slávu ústecké chirurgické školy daleko za hranicemi regionu: Dolejší, 
Hrbek, Kalina, Liehne, Novotný, Franz, Pošar, Schindléry a další.

Mezi nimi byl i rodák z Mladé Boleslavi Jiří Mikš (nar. 1925), zakladatel 
a dlouholetý primář samostatného Urologického oddělení Masarykovy 
nemocnice, které se osamostatnilo počátkem roku 1963.

Doc. MUDr. Jiří Mikš, CSc., absolvoval UK v Praze, promoval v roce 
1950, krátce působil na chirurgii v Roudnici, odkud přešel do Ústí. Měl 
atestaci z chirurgie i urologie, patřil také mezi zdatné anesteziology 
v pionýrských dobách všeobjímající matky chirurgie. V roce 1971 
obhájil kandidátskou práci na téma Strictury močové trubice a v roce 
1978 byl jmenován docentem.

Primář Mikš byl člověk nesmírně vzdělaný, s obrovským přehledem 
odborným a všeobecným, vždy o krok napřed před svými věčnými 
oponenty. Dokázal zachytit veškeré odborné trendy v urologii 
a vybavit své oddělení nejmodernější zdravotnickou technikou bez 
stranické legitimace, stejně jako zakladatel moderní české urologie 
prof. MUDr. Eduard Hradec. Byl zručný operatér, neztrácel klid ani 
v těch nejsložitějších situacích, svým žákům trpělivě asistoval i u těch 
nejobtížnějších operací. Naše problémy pak s nadhledem přátelsky 
glosoval svojí nenapodobitelnou charakteristickou dikcí. I v dobách 
největší totality na jeho oddělení panovala demokracie. Pacienti 
jej milovali a uctívali – bylo velkou školou života sledovat jej při 
komunikaci s nimi. Byl uznávanou osobností české urologie, měl 
velký respekt samotného profesora Hradce a dalších osobností české 
urologie.

Vychoval celou řadu žáků, kteří se stali významnými osobnostmi urologie za hranicemi kraje i Československa: 
doc. M. Duchek (Švédsko), prim. E. Héč (Znojmo), prim. J. Pávek (Tábor), doc. J. Novák (Praha), prim. J. Milota 
(Litoměřice).

Z těch, kteří pak strávili pod jeho vedením značnou část svého medicínského života, to byli: J. Knespl, J. Sokol, 
M. Šodek, M. Jandásek, H. Milcová, J. Liehne, M. Lisec, J. Jarošincová.

Při jeho kvalitách bylo naprosto logické, že ve svých 65 letech obhájil svůj primářský post v neklidných 
porevolučních změnách po r. 1989. V roce 1994 předal oddělení svému nástupci MUDr. Janu Knesplovi, CSc., 
a až do svých bezmála 80 let se dále staral o své pacienty v Ústeckém urocentru – nestátním zdravotnickém 
zařízení, které v roce 1993 spoluzakládal.

Ještě jednou – byť symbolicky – se na své oddělení vrátil, a to ve chvíli, kdy po onemocnění svého nástupce 
poskytl zcela nezištně svoji odbornou garanci nastupující, v pořadí již 4. generaci ústeckých urologů, vedených 
Janem Schramlem. Měl radost, že oddělení opět začíná získávat věhlas, který mělo v době, kdy je 31 let řídil.

MUDr. Jan Knespl, CSc. (nar. 1944), měl chirurgickou školu, byl brilantní operatér. Po takovém primáři, jakým 
byl docent Mikš, měl velice těžkou úlohu, jeho manažerské schopnosti nestačily na novou dobu, kdy se 
měnily podmínky v českém zdravotnictví. Oddělení se postupně dostalo do izolace, všichni jeho dosavadní 
spolupracovníci odešli a on zůstal na oddělení se zcela obměněným mladým pracovním kolektivem. Jeho vážné 
onemocnění přimělo ředitele nemocnice pověřit vedením oddělení v prosinci roku 2000 MUDr. Jana Schramla.

Doc. dr. J. Mikš, CSc.

Dlouholetá vrchní sestra  
Marie Machačová
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MUDr. Jan Schraml (nar. 1968) přišel do Ústí nad Labem se značnými chirurgickými zkušenostmi, které získal 
během svých studií v kolébce české chirurgie – na 1. chirurgické klinice – pod vedením jedné z veličin české 
urologie profesora MUDr. V. Šimona. Své šance se zhostil na výbornou – rozvinul onkologickou operativu, 
laparoskopii a zejména robotické operace. Reprezentuje oddělení i v zahraničí, stal se lektorem robotické 
operativy, jeho zásluhou je v MN školicí centrum pro zahraniční lékaře. Oddělení pod jeho vedením je jedním 
z mála mimofakultních oddělení v ČR, která dosáhla nejvyšší akreditace v oboru. Na oddělení probíhají klinické 
studie, lékaři přednášejí a publikují doma i v zahraničí. V roce 2013 obhájil vědeckou hodnost Ph.D. Díky tomu 
mohlo oddělení získat statut Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v MN.

Za 50 let samostatnosti mělo oddělení 3 primáře a 3 vrchní sestry – Marii Machačovou, Růženu Šmejkalovou 
a   Zdenu Novákovou, které byly vždy velkými oporami svým primářům.

V závěru roku 2013 byla vrchní sestrou jmenována paní Marie Salcerová. 

Ústecké urologické oddělení má bohaté dějiny a udržuje si vysoký standard a prestiž.

Sto dvacet let MN je určitě momentem k zastavení a připomenutí si kořenů jeho existence. Generace nových 
urologů budou přicházet a já věřím, že i nadále půjdou onou „zlatou stopou mikšovskou“.

V současné době pracuje na urologickém oddělení 
8 lékařů a 15 sester. Celkově má naše oddělení k dispozici 
42 lůžek, z toho jsou 3 monitorovaná lůžka. Na těchto 
lůžkách je možno sledovat pacienty po větších operacích. 
Pokud je potřeba, využíváme centrální JIP. V roce 2012 
jsme celkově ošetřili 14 017 pacientů, z toho 3 222 bylo 
hospitalizovaných a 10 795 bylo ošetřeno ambulantně. 
Urologická ambulance pracuje samostatně v budově 
B, ve třetím patře. Pravidelně v této ambulanci běží 
dětská poradna, lithiatická, inkontinenční, andrologická 
a uroonkologická poradna. Dále v této ambulanci 
provádíme i jednodušší endoskopické výkony.

Na endoskopickém sále jsme v roce 2012 provedli celkem 
2 474 operačních zákroků. Na tomto sále provádíme jak 
endoskopické výkony, tak i otevřené operace na zevním 
genitálu. Provádíme tyto typy výkonů: transrektální 
biopsii prostaty pod UZ kontrolou (682 výkonů), 
cystoskopii v celkové anestezii i bez ní (399 výkonů), 
optickou uretrotomii (46 výkonů), transuretrální resekce 
tumorů močového měchýře (253 výkonů), transuretrální 
resekce prostaty (50 výkonů), ureterorenoskopii 
(266 výkonů), perkutánní extrakce lithiasy (41 výkonů), 
nefrostomie (197 výkonů), litotrypse extrakorporální 
rázovou vlnou (166 výkonů), cystolithotripse (13 výkonů) 
a operace pro močovou inkontinenci (42 výkonů). Přístroj 
pro drcení – litotrypsi – ledvinových kamenů využíváme 
i pro ortopedické indikace (tenisové lokty a ostruhy patní 
kosti).

Na centrálních sálech nemocnice jsme v roce 2012 
udělali celkem 224 operačních výkonů. Na těchto sálech 
provádíme většinou velké onkologické operace, a to 
jak otevřenou cestou, tak i laparoskopicky. Velký podíl 
mají i robotické operace ledvin a prostaty. V roce 2012 
jsme provedli 65 nefrektomií – odstranění ledviny, 
z toho 19 laparoskopicky, 12 radikálních cystektomií 
– odstranění močového měchýře, 3 adrenalektomie – 
odstranění nadledviny, 9 lymfadenektomií, 6 operací 
prostaty pro benigní hyperplazii, 25 operací pro 
varikokélu. Velké množství tvoří operace zevního 
genitálu – jako jsou operace pro hydrokélu, cysty varlete 
a nadvarlete, circumcize, frenuloplastiky, operace varlat 
pro nádorové postižení atd. Robotických radikálních 
prostatektomií jsme v roce 2012 provedli celkem 248.

Pracovníci urologie při celostátním sjezdu 
urol. společnosti v UL, 1987

Kolektiv urologie, dr. Mikš, dr. Liehne, 
počátek 60. let

Konference k 50. letům samostané urologie 
v MN, 2013
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ROBOTICKÁ CHIRURGIE
M. Broul, J. Schraml

Dne 19. srpna 2014 Centrum robotické 
chirurgie MN oslavilo šestileté výročí 
své existence. Zároveň dne 6. 9. 2012 
byl proveden tisící robotický výkon. 
Lékaři odoperovali 802 pacientů z oboru 
urologie, 119 z oboru chirurgie, 51 z oboru 
gynekologie a 28 z oboru ORL. Toto 
centrum (CRCH ) zahájilo svou činnost dne 
19. 8. 2008 první roboticky asistovanou 
operací. Jednalo se o roboticky asistovanou 
resekci tumoru ledviny. Roboticky 
asistovaná chirurgie (RACH) v ČR zahájila 
svou činnost dne 31. 10. 2005 v Nemocnici 
Na Homolce. Kromě našeho centra a centra 
Na Homolce v České republice funguje ještě 
dalších 5 robotických center.

Robotická neboli da Vinci chirurgie 
znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších 
špatně dostupných dutinách lidského těla. Nově v rámci ORL i v dutině ústní a hltanu. Zejména všude tam, kam 
je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace 
jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra 
vždy ergonomičtější. Zejména z ekonomických důvodů se v různých částech světa robotická chirurgie uplatňuje 
v různé šíři možných indikací. Dalším efektem léčby je minimální poškození jiných anatomických struktur, a tedy 
zachování funkcí, jako je udržení moči, zachování sexuálních funkcí a podobně. V případě da Vinci chirurgie 
má operatér pomocí videozobrazení před očima zvětšený, excelentně osvětlený obraz operačního pole v HD 
kvalitě, a to ve trojrozměrném zobrazení. To znamená, že lékař vnímá veškeré detaily operačního pole, a to 
v prostorovém zobrazení. Operatér při operaci sedí a svá předloktí opírá o polstrované opěrky, v prstech drží 
v prostoru umístěné specifické joysticky, kterými ovládá pohyby skoro 40 cm dlouhých a 8 mm tenkých nástrojů, 
jejichž jemné pracovní konce dokonale kopírují pohyby simulované operatérem v prostoru. Díky převodníkům 
řízených počítačem může operatér měnit poměr mezi rozsahem pohybu své ruky s joysticky a rozsahem pohybu 
nástrojů od 1 : 1 až po 1 : 10, to znamená, že u nejjemnější preparace může operatér velmi jemně pracovat 
s nejmenšími tkáňovými strukturami. A to všechno bez přirozeného třesu nástrojů, díky počítačové filtraci 
mimovolných pohybů. Operace tak probíhá s maximální efektivitou.

V Masarykově nemocnici fungují robotické systémy da Vinci dva. V roce 2009 byl zakoupen robot da Vinci č. 2. 
Spuštěn byl 23. 4. 2009. Na obou robotických systémech pracuje tým urologů, chirurgů, gynekologů a lékařů 
ORL. Ve spektru indikací dominuje urologie. Nejčastější operací je roboticky asistovaná radikální prostatektomie 
(dVP). Dalšími indikacemi, při kterých se používá robotický systém da Vinci, jsou: nádorová onemocnění ledvin, 
anatomické anomálie močových cest a radikální cystektomie – operace močového měchýře pro pokročilý nádor. 
V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace tlustého střeva pro karcinom (nízká resekce rekta) a žaludku. 
Tým ORL provádí operace kořene jazyka. Tento typ operací provádí jako jediní v České republice. Gynekologové 
robota používají při radikálních hysterektomiích, tedy operacích dělohy pro nádor. V roce 2012, díky doporučení 
Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotní pojišťovny přestaly některé typy operací hradit a nadále proplácejí 
pouze operace prostat, rekt a dělohy.

V letech 2008 až 2012 se účastnilo operativy celkem 9 proškolených lékařů (2x urolog, 3x chirurg, 2x gynekolog, 
2x lékař ORL) a 10 instrumentačních sester. Již během prvního roku bylo patrné postupné zlepšování se v daných 
operačních metodách. Jasně to je vidět na zkrácení jednotlivých časových úseků – příprava systému k operaci, 
dokování robota, založení kapnoperitonea a portů, samotná operace. Kladné ohlasy jsou patrné i ze strany 
pacientů – kosmetické a funkční výsledky, zkrácení doby hospitalizace. 

Naše centrum zároveň funguje jako školicí centrum pro další týmy z jiných zemí. Pořádáme dvou a třídenní 
školení pro celou Evropu a Rusko. Tímto školicím centrem prošlo již celkem 108 lékařů a sálových sester. Vyškolili 
jsme celé týmy z České republiky, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Ukrajiny a Ruska. Naši lékaři zároveň působí 
jako proktoři robotických operací a účastní se prvních operací v nově vzniklých centrech robotické chirurgie. 
Takto jsme provedli první radikální prostatektomie v Banské Bystrici, Maďarsku, Slovinsku, ruském Petrohradě 
a na Sibiři.

Primář dr. Jan Schraml, Ph.D.
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NEUROCHIRURGIE
M. Sameš

Neurochirurgické oddělení v Ústí nad Labem bylo založeno 1. 11. 1968 a v prvních dvaceti letech (1968–1988) 
je vedl charizmatický dr. Z. Malý. V období 1988–1995 řídila pracoviště jako jediná primářka v české historii 
oboru dr. E. Urbánková. Dr. V. Beneš ml. působil na ústeckém pracovišti od roku 1978 do roku 1997 a oddělení 
vedl v letech 1996–1997. Po jeho návratu z ročního pobytu v USA v roce 1989 vytvořilo trio Beneš, Urbánková, 
Suchomel na přelomu osmdesátých a devadesátých let základy progresivní ústecké neurochirurgické školy, 
která významně ovlivnila vývoj oboru v Čechách. V roce 1993 odchází dr. Suchomel na těchto principech založit 
neurochirurgii do Liberce a od roku 1997 dr. Beneš ml. ovlivňuje a vede Neurochirurgickou kliniku v ÚVN. 

Prof. Sameš, jenž měl možnost vnímat tyto tři jedinečné osobnosti a rozvoj oddělení od roku 1988, vede pracoviště 
od listopadu 1997. S mladým týmem kvalitních a nadšených odborníků se mu daří zdravé základy rozvíjet 
do všech oblastí moderní neurochirurgie. V roce 2008 se z oddělení stává Neurochirurgická klinika Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně. Klinika patří mezi tři největší pracoviště v zemi a provádí kolem 2 600 operací za rok.

V následujících kapitolách představujeme osm hlavních klinických programů. Tým neurochirurgie dnes 
tvoří 10 lékařů, pět atestovaných specialistů (prof. dr. Sameš, CSc., dr. Bartoš, Ph.D., dr. Vachata, Ph.D., 
dr. Hejčl, Ph.D., dr. Humhej) a 5 rezidentů (dr. Bolcha, dr. Radovnický, dr. Orlický, dr. Malucelli, dr. Provazníková). 

Více než polovina úspěchu léčby závisí na kvalitním personálu sester standardního oddělení (pod vedením 
vrchní sestry K. Tomové), instrumentářek operačních sálů (staniční sestra V. Zemanová) a sester JIP (staniční 
sestra V. Raždíková).

Nedílnou součástí klinické práce je výzkum hodnotící výsledky operací, edukační aktivity a experimentální 
programy. Od roku 1997 pracoviště publikovalo 100 článků v recenzovaných časopisech, předneslo 
500 přednášek na republikovém a mezinárodním fóru, řešilo nebo řeší 8 grantových projektů IGA Ministerstva 
zdravotnictví (2 granty v oblasti NPH, 1 anatomický grant baze lební, 2 granty multimodální monitorace u úrazů 
mozku a aneuryzmatických krvácení, 2 granty v projektu gliomů mozku). Mnohé publikace závěrečných zpráv 
těchto grantů znamenaly zavedení nových metod do klinické praxe v ČR, například využití traktografie (DTI) 
v navigaci při operacích gliomů, publikace a zavedení nových operačních přístupů na bazi lební, originální práce 
disekce drah bílé hmoty na zmrazených preparátech mozku apod.

Klinika se od roku 2000 podílí na výuce dospělé neurochirurgie na 2. lékařské fakultě UK Praha v Motole, 
prof. Sameš je členem zkušební komise státní rigorózní zkoušky z chirurgie na 2. LF UK Praha, od roku 2005 
přednáší na Fakultě zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracoviště působí též 
ve výuce neurochirurgie ve spolupráci MN s Lékařskou fakultou UK v Plzni. Klinika vychovává doktorandy 
postgraduálního studia (Ph.D.) a je místem školitele doktorských studijních programů v biomedicíně – neurověd. 

Kolektiv NCH, 1986
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Přednosta kliniky je rovněž členem zkušební komise 
pro atestační zkoušky v oboru neurochirurgie. 

Experimentální programy mají tradici již od vzniku 
samostatného neurochirurgického pracoviště, nej
prve ve formě spolupráce prim. Malého se Zoo
logickou zahradou v Ústí nad Labem, dále je třeba 
připomenout publikovaný výzkum experimentálního 
poranění míchy na zvířatech dr. Beneše ml. 
v osmdesátých letech. V devadesátých letech probíhal 
výzkum regenerace nervus ischiadicus po poranění 
na králičím modelu dr. Sameše a dr. Beneše 
ve spolupráci s Anatomickým a Fyziologickým 
ústavem UK v Praze. V roce 1999 byla v MN založena 
první mikroanatomická disekční laboratoř v ČR 
díky kooperaci s patologickým oddělením MN 
a Anatomickým ústavem 1. LF UK. Mikroanatomická 
laboratoř slouží k výuce anatomie studentů Univerzity 
J. E. Purkyně, dále je velmi důležitá pro konkrétní 
přípravu operatéra před náročnými mikrochirurgickými 
přístupy a cévními bypassy. Laboratoř se stala 
zázemím pro organizování mezinárodních ana
tomických disekčních kurzů a workshopů s certi
fikátem Skull Base Committee WFNS. Pět kurzů 
bylo věnováno studiu operačních přístupů na bazi 
lební a mozkových bypassů na umělých cévách 
z Japonska. V letošním roce tým zorganizoval první 

kurz ve střední Evropě pro preparaci drah bílé hmoty 
na zmrazených preparátech mozku, jež lze korelovat 
s počítačovou rekonstrukcí drah na DTI MRI. V kurzech 
se do dnešního dne školilo více než 120 lékařů 
z 25 zemí světa, v týmu lektorů se daří spolupracovat 
s nejrespektovanějšími odborníky na světě v dané 
problematice.

V oblasti výzkumu kmenových buněk a míšního 
traumatu spolupracuje dr. Hejčl s Ústavem ex pe  ri
mentální medicíny Akademie věd ČR (UEM AV ČR), 
konkrétně s prof. E. Sykovou, již více než deset let. 
Výsledkem jsou desítky prestižních publikací a kapitol 
v neurovědeckých časopisech a monografiích a řada 
ocenění na republikové i evropské úrovni. Tato 
úspěšná spolupráce vyústila ve smlouvu a projekt 
Neuroregenerace mezi Krajskou zdravotní, a. s. 
a Ústavem experimentální medicíny AV ČR pro 
výzkum kmenových buněk v pěti oborech MN; tento 
projekt je podporován z fondů EU.

Neurochirurgie je dnes příkladem vývoje medicíny, 
kdy nové dimenze léčby vznikají v kvalitních mezi
oborových vztazích, v našem případě především 
s neuroradiologií, neurologií, anestézií a intenzivní 
medicínou, rehabilitací. Děkujeme všem spolu
pracujícím oborům a odborníkům a věříme v další 
úspěšný rozvoj neurochirurgie v naší nemocnici. 

Primář dr. Z. Malý, CSc.

3 primáři – dr. Urbánková, prof. Beneš,  
prof. Sameš

Neurochirurgická operace, 2010
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Samostatné ortopedické oddělení vzniklo koncem roku 1945, kdy bylo jako obor, vyčleněno ze spektra velké 
chirurgie. Zakládající osobností a prvním primářem byl MUDr. Rudolf Pavlánský, budoucí profesor, přednosta 
I. ortopedické kliniky v Praze v ul. Na Bojišti a hlavní odborník oboru ortopedie pro tehdejší Československou 
republiku.

Po jeho odchodu v r. 1946 se oddělení ujal MUDr. Bohumil Eiselt, který v Ústí n. L. působil do roku 1950 
a vychoval svého nástupce MUDr. Vítězslava Dohnala. Pod jeho vedením a ve spolupráci s prof. Pavlánským 
je etablována, jako na jednom z prvních krajských pracovišť, aloplastika kyčelního kloubu. První operace byla 
provedena v r. 1976. 

Součástí ortopedie bylo i 30lůžkové oddělení kostněkloubní tuberkulozy, vedené MUDr. Pravoslavem Rajšnerem.

S ubývající problematikou TBC bylo uzavřeno v r. 2000, pacienti pokračovali v léčbě v Ústavu kostněkloubní 
tuberkulozy v Jevíčku.

V roce 1963 bylo z ortopedie vyčleněno samostatné oddělení rehabilitace s primářem MUDr. Zbyškem 
Petrovickým.

V r. 1982 se vedení oddělení ujímá MUDr. Adolf Zein. Jeho zástupkyní je MUDr. Ludmila Jelenová. Společně 
rozšiřují spektrum práce o operativu dětských pacientů, v r. 1987 implantují první náhradu kolenního kloubu, 
ve spolupráci prof. Rybkou z I. ortopedické kliniky.  

Jeden den v týdnu ortopedické oddělení řeší i traumatologii pohybového aparátu. 

Tato činnost byla ukončena se vznikem Traumacentra.

Kolektiv ortopedie, v první řadě primáři Zein, Beneš, Vrzala
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V r. 1990 přebírá funkci primáře MUDr. Jiří Vrzala 
st., který zařazuje do programu vertebrální 
ortopedii včetně náhrady meziobratlové 
ploténky, řešení olistéz, traumat, zánětů, 
metastáz tumorů.

Po jeho odchodu se této problematice úspěšně 
věnují především dr. Pilát a dr. Vrzala jun.

Na přelomu r. 2001 a 2002 vedla oddělení 
MUDr. Ví těz slava Zellerinová.

V r. 2002 nastupuje na místo primáře 
MUDr. Vladimír Beneš, po svém návratu 
z Městské nemocnice v Litoměřicích, kde 
vybudoval samostatné orto pedické oddělení. 
Ve spolupráci a pod dohledem SÚKL oddělení 
doplňuje tkáňovou kostní bankou, která slouží 
i pro potřebu NCH kliniky a Traumacentra.

Operativa je rozšiřována o aloplastiky dalších 
kloubů včetně malých kloubů rukou a nohou, 
zápěstí (MUDr. Vrzala jun., MUDr. Jurča) 
a o reverzní náhradu ramena (prim. MUDr. Beneš).

Ve spolupráci s Národním centrem tkání a buněk 
je zavedena terapie vlastními kultivovanými 
chondrocyty, ve spolupráci s prof. Sykovou činí 
první kroky k použití kmenových buněk v léčbě 
osteoartrózy dr. Neckař.

V roce 2006 je Ministerstvem zdravotnictví ČR 
ortopedickému oddělení uděleno rozhodnutí 
o akreditaci vzdělávacích programů, umož
ňující předatestační školení mladých lékařů 
v oboru ortopedie.

Po mnoha stěhovacích peripetiích – pavilon 
A, pavilon B staré nemocnice, objekt hrudní 
chirurgie (k řešení specifických kostněkloubních 
zánětů), pavilon infekce, je ortopedické oddělení 
od r. 1997 ke své spokojenosti definitivně 
umístěno v areálu nové Masarykovy nemocnice 
na Bukově v pavilonu G, bývalý objekt PIO.  

Má k dispozici 2 patra: 7. patro se 14 lůžky – stanice č. 1 – st. lékař MUDr. Neckař, st. sestra – vrchní 
sestra Bc. Misařová a odd. JIP se 6 lůžky – st. lékař MUDr. Provazník, st. sestra Tomsová a 6. patro s 26  lůžky 
– stanice č. 2 – st. lékař MUDr. Vrzala jun., st. sestra Bc. Vágnerová.

Na odděleních jsou 3 nadstandardní pokoje, 4 lůžka pro septickou problematiku, 2 lůžka pro dětské pacienty 
s možností doprovodu jednoho z rodičů.

Nadzemní spojovací chodbou je vytvořen přístup na vlastní superaseptický operační sál umístěný v pavilonu 
dětské kliniky, další operativu umožňuje spolupráce s dětskou chirurgií, centrálními operačními sálya nově 
vzniklou jednodenní chirurgií.

Oddělení má 9 lékařů, 34 diplomovaných sester, 3 zdravotnické asistentky, 5 členů nižšího zdravotnického 
personálu. Mnoho kolegů i sester vyrostlých na ortopedickém oddělení našlo uplatnění nejen v nemocnicích 
a klinikách v ČR, ale i ve světě (Austrálie – MUDr. Tomáš Valena, JAR – MUDr.  Milan Lichtenberk, SRN 
– MUDr. Michal Řehoř, II. ortopedická klinika FN Motol – MUDr. Petr Teyssler, SAE – sestra Kopelčuková, sálová 
sestra Klimplová).

Primář dr. V. Dohnal, 1977

Dětská poradna, dr. V. Zellerinová
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I. Staněk, J. Král

Torakochirurgická pracoviště historicky vznikala v rámci plicních sanatorií. Hrudní chirurgové se snažili společně 
s pneumology ovlivnit neradostnou prognózu tuberkulózních pacientů. Naše oddělení vzniklo v rámci plicního 
sanatoria, postaveného na Bukově v roce 1908 z nadace Petschek a Weinmann, a to v roce 1947.

K chirurgickým metodám tehdejší léčby patřily hlavně kolapsoterapie. Tato kategorie zahrnovala kurativní 
pneumotoraxy, elektrokaustiky, pneumolýzy, aplikace polystanových plomb a thorakoplastiky. Cílem těchto 
metod bylo vyvolání kolapsu tuberkulózní kaverny a jejího zvápenatění, protože hrozba fatální hemoptoe 
byla v té době obrovská. S rozvojem anestézie se začaly rozvíjet i chirurgické metody resekční a po nástupu 
antituberkulotik skončila i Remarkovská éra plicních sanatorií. Tuberkulóza se operuje i dnes, ale jen v určitých 
indikacích. Zakladatelem hrudní chirurgie na Bukově byl primář MUDr. Alexej Kasal, velmi zdatný a pracovitý 
chirurg. Zemřel za nejasných okolností, zřejmě při zkoušení myorelaxačních preparátů kurare.

Dalším primářem byl MUDr. Jaromír Hovorka, žák prof. Poláka. Vyznačoval se jemnou operační technikou 
a pokračoval v rozvíjení oddělení. 

Po jeho odchodu převzal vedení primář MUDr. Jaromír Pošar. Byl velmi dobrým chirurgem s obrovským pocitem 
odpovědnosti vůči pacientům a opravdovým demokratem. Jeho předčasné úmrtí na konci roku 1981 pro nás 
znamenalo velikou odbornou i osobní ztrátu.

Do historie oddělení se výrazně zapsal MUDr. Vladimír Šnajdr, průkopník české torakochirurgie, současník 
prof. Procházky a prof. Kosteleckého, který u nás zavedl techniku ostré preparace plicních cév, umožňující řešit 
i nádory dříve neoperabilní. 

Primáře MUDr. J. Pošara ve funkci nahradil MUDr. Jiří Král. V té době se ještě na oddělení hrudní chirurgie (vedle 
dominující problematiky nádorového onemocnění plic) řešili i pacienti s kostně kloubní tuberkulózou, kterým 
se věnoval MUDr. Pravoslav Rajšner a později MUDr. Václav Valena, a dále i pacienti s urogenitální TBC, kde 
po doc. MUDr. Mikšovi a MUDr. Hečovi tuto část oddělení vedl vynikající diagnostik a operatér MUDr. Vladimír 
Serafín. Hrudní chirurgie se z původního pavilonu přestěhovala přechodně do pavilonu infekce na Bukově. 

Kolektiv HCH, 2013
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V té době se v souvislosti s působením MUDr. J. Janíka na našem 
oddělení rozšířil repertoár péče o chirurgickou léčbu onemocnění 
štítné žlázy a komplexní léčbu chirurgických onemocnění prsu. 
Po dokončení dostavby nového areálu Masarykovy nemocnice se 
hrudní chirurgie začlenila v pavilonu A mezi ostatní chirurgické obory. 
MUDr. Jiří Král vedl hrudní chirurgii až do svého odchodu do důchodu 
v listopadu 2004.

Zatím posledním primářem je MUDr. Ivan Staněk, MBA, který léta 
pracoval jako zástupce primáře a spolu s MUDr. J. Králem se podílel 
na zavádění velkého množství nových operačních metod a léčebných 
postupů.

Hlavní náplní torakochirurgie se postupně staly výkony pro nádory 
plic a mediastina, včetně operací bronchoplastických, na pracoviště 
se soustřeďují pacienti s pneumotoraxy, fluidotoraxy, hrudními 
empyemy, komplikovanými hemotoraxy, mediastinitidami, podkož
ními emfyzémy a dalšími vzácnějšími afekcemi. Dále naše pracoviště 
již 30 let zajišťuje trvalou torakochirurgickou pohotovost pro poranění 
hrudníku v rámci celého regionu. Disponujeme celkem 23 lůžky 
v členění 17 na aseptické a 6 na septické stanici. Bezprostřední 
pooperační péče je poskytována v rámci centrálních JIP. V ambulantním 
provozu poskytujeme péči v indikační poradně k určení vhodnosti 
operačního zákroku, včetně posouzení funkčních možností pacienta, 
a poradnu pro následné kontroly pacientů po operačních zákrocích 
s určením dalšího plánu péče. Velmi častým a limitujícím rizikem 
našich pacientů je kouření, a proto v rámci komplexní nabídky služeb 
zajišťujeme i ambulanci pro léčbu závislosti na tabáku.

Naše oddělení si je vědomo potřebné spolupráce jak se všemi 
spolupracujícími obory v rámci Masarykovy nemocnice, tak i s pracovišti 
externími – především s plicními, lůžkovými i ambulantními, 
zařízeními. Proto již mnoho let každoročně v předvánočním čase 
pořádáme odborné regionální setkání, kde prezentujeme zajímavosti 
z našeho oboru, výsledky naší práce a nové metody, ke kterým jistě 
můžeme zařadit, vloni prvně provedenou, videotorakoskopickou 
lobektomii. 

Abychom mohli tradici hrudní chirurgie udržet, musíme vychovat 
další generaci chirurgů. . Máme velkou výhodu, že jsme akreditované 
pracoviště pro hrudní chirurgii, takže převážná část vzdělávání nových 
adeptů (celkem tři noví lékaři) probíhá na našem pracovišti. 

Primář dr. Alexej Kasal

Dr. Vladimír Šnajdr

Primář dr. Jaromír Pošar Demolice pavilonu hrudní chirurgie, 2006–2007
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UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ (ORL – OTORHINOLARYNGOLOGIE)
K. Sláma st.

První základy vzniku ušního, nosního a krčního lékařství v českých zemích nepocházejí od kliniků, ale od dvou 
českých fyziologů světového věhlasu. Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) popsal za svého působení 
na Anatomickém ústavu Pražské lékařské fakulty vestibulární závrať. Věnoval se slyšení, zkonstruoval 
dvouramenné sluchadlo. Studoval též zákonitosti řeči, polykání a funkci slinných žláz. Jan Nepomuk Čermák 
(1827–1873) jako první vypracoval metodu využití laryngoskopického zrcátka pro vyšetření hrtanu. Též jako 
první použil v ORL čelní zrcátko, které je známé z různých karikatur lékařů – mimochodem dnes se již užívá zřídka, 
ustoupilo čelním reflektorům. Před čelním zrcátkem, které využívá odrazu světla, bylo k vyšetření používáno 
pouze sluneční světlo. Krom toho se Čermák stal i spoluzakladatelem rhinologie. Počátky vývoje české otologie 
a laryngologie v druhé polovině 19. století, tedy ještě před konstituováním vědního oboru otolaryngologie, se 
postupně též realizovaly přednáškami a demonstracemi lékařů různých specializací na lékařských sjezdech. 
Tak například prof. Thomayer – internista – napsal stať o nemocech hrtanových a dalších. Podobně referovali 
i jiní, například přednosta české chirurgické kliniky prof. K. Maydl – a to o chirurgické léčbě nemocí dýchacích 
cest. V devadesátých letech 19. století vzniklo při České interní klinice Laryngologické ambulatorium, vedené 
prof. Frankerbergerem, který pak v r. 1906 založil „Volné sdružení českých otolaryngologů“. Toto se stalo 
základem pro založení České otolaryngologické společnosti v r. 1921, a to již v samostatném Československu. 
Tento samostatný obor je pak prezentován tak významnými osobnostmi, jakými byli prof. Otakar Kutwirt, ale 
zvláště pak akademik prof. Antonín Přecechtěl, který se stal přednostou pražské ORL kliniky v r. 1929. Jeho 
nástupcem byl prof. Sedláček, následoval prof. Tichý a až do dnešních dob je vedení kliniky v rukou prof. Jana 
Betky. Tyto osobnosti se výrazně zasloužily o rozvoj oboru v celé jeho šíři. Z mimopražských významných 
osobností dlužno jmenovat v Brně prof. Ningera, prof. Hladkého a v Hradci Králové profesory Jana Hybáška 
a jeho syna Ivana. Mnoho dalších významných osobností zde není jmenováno, protože nám jde především 
o historii ORL v Ústí nad Labem a v oblasti severozápadních Čech. 

První zmínka o otolaryngologické péči v Ústí n. L. je pouze v souvislosti s konsiliáři, a to v r. 1921. V roce 1926 
bylo rozhodnuto o výstavbě nové nemocnice ve 4 etapách. Kompletně byla nemocnice otevřena v r. 1937. Zde 
již bylo samostatné ORL oddělení, a to v chirurgickém pavilonu s 28 lůžky. Personál byl německý, ošetřovatelky 
byly řádové sestry. Oddělení vedl jako vedoucí lékař dr. Rolland Tauber – Němec. Poté, v době protektorátu, je 
též známo jméno sekundáře ORL Jonasche, který byl Čech a po převratu vedl krátce jako primář ORL oddělení. 
Odešel do Německa, protože měl manželku Němku (nebyl odsunut). V r. 1945 pak přichází jako primář ORL oddě
lení MUDr. Karel Zeman. Přišel z Hradce Králové a byl jedním z mnoha českých lékařů, kteří nahradili v bývalých 
Sudetech odsunuté německé lékaře. MUDr. Karel Zeman vedl ORL oddělení do konce roku 1965. Byl to milý 
a pracovitý člověk. Ovládal velice dobře operace uší pomocí dlátka, které se v té době používalo místo frézy. 
Odoperoval neuvěřitelné množství uší, hlavně dětských. V době, kdy antibiotická léčba byla v plenkách, a dnes 
by se díky ní neoperovalo, byl Karel Zeman nucen pro záchranu, především dětských, pacientů použít právě 
tento chirurgický přístup. V onkologické laryngologii bylo tehdy vrcholem odnětí hlasivky cestou takzvané 
laryngofissury – rozpolcení hrtanu. Z jeho spolupracovníků je možné jmenovat například MUDr. Špillera, 

Kolektiv ORL oddělení, 2013
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pozdějšího primáře v Teplicích, který si sáhl na život v domnění, že 
má rakovinu hrtanu, což se nepotvrdilo. Dále MUDr. Luďka Šefce, 
pozdějšího vedoucího lékaře v ústecké poliklinice, dr. Majera, 
pozdějšího primáře v Nymburce, neoblíbenou MUDr. Větrovskou, 
MUDr. Zuzanu Richterovou, později zaměstnankyni ústecké 
polikliniky. MUDr. Přerovský se stal pozdějším republikovým ředitelem 
železničního ORL. Nepřehlédnutelný byl původem stomatolog a známý 
bavič MUDr. Boris Janda, jenž emigroval v r. 1968 se svou půvabnou 
ženou Janou, také lékařkou, pracující na chirurgii, která emigraci 
podstoupila „celá žlutá“ s inf. hepatitidou. Nakonec přicházejí mladí 
lékaři MUDr. Řehůřek a MUDr. Laštůvka. Sesterské obsazení je v době 
Karla Zemana postupně vyměněno, řádové německé sestry jsou 
nahrazeny českými absolventkami zdravotnických škol. Charakterního 
primáře Zemana, který odešel do důchodu, aby ale dále pracoval jako 
lékař Železniční polikliniky v Ústí nad Labem, nahradil, z Hradce Králové 
přicházející, doc. MUDr. Věroslav Nejedlo, CSc., a to od 1. 1. 1966. 
Doc. Nejedlo byl velice erudovaný odborník, který dokázal přenést 
klinické návyky do svého nového pracoviště. Do Ústí přišel, protože 
nebyl úspěšný v konkurzu na místo přednosty hradecké kliniky. To 
bylo naopak výhodné pro ústecké ORL. Doc. Nejedlo významně zasáhl 
do úrovně ORL péče. Významně rozšířil chirurgickou léčbu hrtanu, 

především onkologických pacientů. Byly zavedeny všechny typy parciálních laryngectomií, totální laryngectomie 
a blokové disekce. Zavedl nové, progresivní metody operací uší na zlepšení sluchu, takzvané tympanoplastiky. 
Dříve se prováděly pouze sanační výkony zánětů, operace na zlepšení sluchu do té doby nikoli. Též byla prvně 
při ušních operacích použita fréza a mikroskop. Doc. Nejedlo nutil své podřízené ke klinickým návykům, což 
představovalo nejenom studium nových poznatků v ORL, ale i studium jazyků. Sám šel příkladem a společně se 
spolupracovníky absolvoval pravidelně výuku angličtiny a němčiny. Byl pilný i v publikační činnosti. Významné 
jsou jeho práce o náhradách bubínku různými materiály. V r. 1969 odešel do Německa. Ve funkci primáře ho 
nahradil od r. 1972 MUDr. Lubomír Řehůřek, velice pracovitý „moravský sedlák“. Udržel úroveň nastartovanou 
svým předchůdcem, sám se věnoval jako jeden z prvních u nás problematice neurinomu akustiku. V té době 
byl 2x na stáži v USA – Los Angeles v Househo institutu u známých osobností v otoneurochirugii, jakými byli 
dr. House, dr. Pulec, dr. Glasgock a další. Nácvik v přístupu na neurinom sluchového nervu prováděl ve své 
pracovně (kde měl zařízené instrumentarium), přístupové cesty si brousil na kadaverech skalních kostí. Byl stále 
zahalen kostním prachem, před kterým ho chránily umělohmotné brýle. Od té doby se nám říkalo „parta brusiče 
Karhana“. V době jeho působení byl zástupcem MUDr. Jiří Laštůvka starší – jehož syn je nyní primářem interního 
oddělení v Ústí nad Labem. Dále na oddělení pracovaly MUDr. Srpová – vdaná Smržová, MUDr. Jílková – první 
manželka bývalého primátora Ústí nad Labem MUDr. Josefa Jílka. Foniatrii, později samostatný primariát, vedl 
velice zdatně až do své smrti MUDr. Dalibor Tomeš. Bohužel zemřel poměrně mlád, v 61 letech. Na foniatrii 
léta pracovaly logopedky Bluďovská a Fialová a rovněž několik sester. Po smrti MUDr. Tomeše bylo foniatrické 
oddělení dočasně zrušeno. Po přestěhování nemocnice do nových prostor na Bukově se počátkem roku 2012 
znovu otevřelo. Foniatrii se věnuje MUDr. G. Malá. V r. 1970 přichází na ORL oddělení MUDr. Sláma z chirurgie, 
odkud jej pro obor zlanařil primář Řehůřek. Ten nakonec emigroval do Německa z Malty, kde byl na rok pracovně. 
Jeho záměrem sice bylo pracovat v USA, bohužel však neprošel tamní nostrifikací. Po krátké prodlevě, vyplněné 
čekáním na návrat prim. Řehůřka, byl v r. 1980 jmenován primářem MUDr. Jiří Laštůvka. Ten vedl oddělení 
do 31. 12. 2001. Primář Laštůvka byl velice zručný operatér, měl rád pořádek v chorobopisech, po odnaučení se 
kouření velice nesnášel kuřáky a dával jim to patřičně najevo. Kromě onkologické operativy vynikal v operacích 
ušních, především operacích otosklerózy. Jeho přirozená manuální zručnost byla podpořena také tím, že jako 
medik fiškusoval v brněnské úrazovce. Za jeho více jak dvacetiletého působení prošlo oddělením mnoho 
mladých lékařů. Nesmíme zapomenout na výborného kolegu dr. Špillera mladšího, primáře v Táboře, který si 
bohužel sáhl na život podobně jako jeho otec, dále roztodivného MUDr. Karla Bareše, který pak přešel na kliniku 
do Prahy na „Karlák“, ale i MUDr. Jiřího Procházku, dalšího z řady emigrantů, žijícího v SRN. Nezapomenutelnou 
kladnou postavou byl a je i MUDr. Antonín Bureš, zvaný „Toník“, nyní na ambulanci v Roudnici nad Labem, kde 
rovněž provádí plastické operace nosu. Do paměti oddělení se vryly též lékařky MUDr. Zuzana Skřivanová, která 
odešla jako jedna z prvních „do privátní praxe“ a úspěšně v ní působí, a dále MUDr. Dáša Černochová, manželka 
zpěváka Karla Černocha, sama výborná zpěvačka. Ta nyní působí v Praze. V té době se na oddělení vystřídalo 
i dost cizinců, hlavně z arabských států. Jediný, kdo trvale zakotvil v naší zemi, byl MUDr. Issam Zahran, který 
má nyní ambulanci v Duchcově. Po ukončení svého působení ve funkci primáře pracoval MUDr. Laštůvka ještě 

Primář dr. Jiří Laštůvka, 2001
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několik let na ORL ambulanci Masarykovy nemocnice, aby 
posléze odešel do ambulance Ústecké polikliniky, kde 
pracuje dodnes. 

Od 1. 1. 2002 je primářem odd. ORL a chirurgie hlavy 
a krku (jak bylo oficiálně nazváno v r. 2000) MUDr. Karel 
Sláma st. Na ORL odd. nastoupil v r. 1970, když před tím 
krátce působil na chirurgii v ústecké nemocnici. Posléze se 
stává dětským ordinářem a po jmenování MUDr. Laštůvky 
primářem jeho zástupcem. Zabývá se otolaryngologií 
v plném rozsahu, publikoval dosud 25 prací v odborných 
časopisech. Přednáší na různých forech i v zahraničí. 
V r. 1984 vyrobil ve spolupráci s Chemickými závody 
v Litvínově ventilační ušní trubičku zvanou stipula – latinsky 
sláma, která se používá až dosud v léčbě nedoslýchavosti 
u takzvaných klihových uší, především u dětí. Ve své době 
byl tento patentovaný zdravotnický prostředek převratný, 
protože nebyl na trhu, dovážel se z ciziny za drahé devizy. 
U nás stál pár haléřů. Dále byla vyrobena MUDr. Slámou, 
opět ve spolupráci s CHZ Litvínov, první česká umělohmotná 
tracheostomická kanyla ze stejného materiálu – Lithenu, 
jako byla vyráběna ventilační trubička – stipula. Štítek byl 
pak z bratislavského Bralenu, který se mimo jiné používal 
pro výrobu plastických pytlíků na mléko. MUDr. Sláma 
opakovaně stážoval v kanadském Calgary a v německém 
Essenu, kde se seznámil s mikroskopickou endonasální 
chirurgií – tehdy převratnou metodou v operacích nosu 
a vedlejších nosních dutin, zvanou FES. Výhodou této 
metody je, že využívá přístupu skrze nosní dírky a nepoužívá 
zevních devastačních řezů v obličeji. Tuto metodu jako první 
zavedl v r. 1989 v tehdejším Československu. Ve stejné 
době stejnou metodiku, ale endoskopickou cestou, zavádí 
doc. Vokurka v Hradci Králové. Metodu popsal prim. Sláma 
spolu se synem, též lékařem ORL oddělení, v monografii 
vydané nakladatelstvím Grada v roce 2002. 

V současnosti na oddělení pracuje 9 lékařů. Z nich je 
nutné jmenovat MUDr. Taušovou, zástupce primáře, která 
se úspěšně mimo „zástupcování“ léta zabývá naprosto 
spolehlivě dětskou problematikou a má dětskou ORL atestaci. 
Lékař s druhou atestací v oboru MUDr. Neubauer zpracovává 
novou tematiku zabývající se spojením námi již zavedené 
mikroskopické endonasální chirurgie s endoskopickou 
metodou, ve snaze využít vzájemně jejich výhody a potlačit 
nevýhody. MUDr. Sláma ml. má jako své hlavní téma 
robotickou chirurgii v ORL oboru. Tato metoda zde byla 
zavedena jako první v ČR, ale i ve východní Evropě v září 
2008. Hlavní výhodou robotiky jsou krátké hospitalizační doby, malé krevní ztráty a daleko menší devastace 
obličeje, než jaké jsou nutné při zevních přístupech. Diagnózami, které robotika především řeší, jsou karcinomy 
kořene jazyka a supraglotický karcinom. Metoda je stále v plenkách, probojovává si své místo na slunci, a to 
jak na Ministerstvu zdravotnictví ČR, tak u pojišťoven, ale v neposlední řadě i u kolegů. Je to podobné jako 
v začátcích laparoskopické chirurgie, která je dnes naprosto uznávaná a stále se rozšiřuje. MUDr. Jiří Kalhous se 
zabývá kompletně tematikou chrápání a spánkové apnoe. Má detailně propracován koncept této problematiky jak 
v diagnostickém procesu, tak v řešení chirurgickém. Ronchopatie a zvláště sleep apnoe syndrom je v současnosti 
žhavé téma jak u laické, tak hlavně u odborné veřejnosti. Lékaři ORL odd. se zúčastňují zahraničních stáží, 
přednášejí a publikují. Oddělení pořádá pravidelná symposia spojená s operacemi v přímých přenosech. 
V r. 2013 byla tato akce pořádána podvacáté. Spolupracujeme dlouhodobě velice úspěšně s klinikou prof. Betky 
z Motola, se kterou máme nadstandardní vztahy. V hodnocení vědecké činnosti Vědeckou radou MN se lékaři 
odd. ORL a chirurgie hlavy a krku vždy umísťovali na předních místech. 

Dr. Karel Sláma jun. při robotické operaci, 
2010

Primáři ORL Laštůvka, Zeman,  
Řehůřek a dr. Přerovský

Primář dr. K. Sláma, 1982
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OČNÍ (OFTALMOLOGIE)
I. Liehneová

Oftalmologie (oční lékařství) je dynamicky se rozvíjejícím oborem zahrnujícím rozsáhlou diagnostiku 
a konzervativní i operační léčbu chorob oka. 

Oční klinika UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je největším pracovištěm v Ústeckém kraji. Zabývá 
se celým spektrem očních chorob od novorozeneckého věku až do pokročilého stáří. Klinika má 18 lůžek, 
2 operační sály, rozsáhlý ambulantní trakt, pracuje zde v současné době 11 lékařů a 22 sester.

Klinika je vybavena nejmodernějšími přístroji pro diagnostiku a léčbu očních chorob. Operační sály, na kterých 
ročně provedeme přes 2000 operací, nám může závidět celý svět. Na klinice probíhá i vědeckovýzkumná 
činnost, rozsáhlá publikační i pedagogická činnost.

Klinika je také součástí Traumacentra, naši lékaři drží pohotovostní službu sedm dní v týdnu, 24 hodin 
denně. Denně fungují všeobecné i odborné ambulance (glaukomová, diabetologická, makulární centrum, 
elektrofyziologická, dětská a pro speciální optické pomůcky), které jsou připraveny poskytnout našim pacientům 
komplexní diagnostický a léčebný servis. Jsme rádi, že se nám díky novým přístrojům podařilo zkrátit čekací 
doby na operace. Těší nás důvěra našich pacientů a věřím, že ji ani do budoucna nezklameme.

Oční oddělení v Masarykově nemocnici vděčí za svůj vznik a úspěšný rozvoj primáři Hanuši Libickému, který se 
vrátil bezprostředně po skončení 2. světové války do Čech z Velké Británie, kam emigroval před nacisty. Ve Velké 
Británii byl členem prestižního kolegia lékařů pečujících o zdraví královské rodiny. V Čechách svoji odbornou 
kariéru spojil s Očním oddělením Masarykovy nemocnice a až do roku 1977 stál v jeho čele. Libický byl všestranný 
operatér, věnoval se celému spektru očních operací, přednášel, publikoval. Svým věhlasem přestoupil hranice 
okresu i kraje. Jeho dlouholetou zástupkyní byla MUDr. Kopecká, která vedla oddělení v době po jeho nečekané 
smrti až do nástupu nového primáře. Tím se stal MUDr. Jan John, CSc., který na oddělení přišel z FN Bulovka. John 
se zabýval zejména zadním segmentem oka, rozvinul laserové ošetření sítnice u diabetiků. Působil v Ústí nad 
Labem od podzimu roku 1977 až do roku 1986, kdy odešel do důchodu. Po odchodu dr. Kopecké do Českých 
Budějovic se stal jeho zástupcem žák primáře Libického MUDr. Miloslav Anders, CSc. Dr. Anders se věnoval 
oftalmologii v celém rozsahu, byl velmi zručný progresivní operatér, zabýval se mimo jiné chirurgií slzných cest, 
dokázal v tehdejší NDR obhájit kandidaturu věd. Byl skvělým učitelem svých mladších kolegů, kterým nezištně 
předával své bohaté odborné zkušenosti.

Konkurs na primáře po odchodu primáře Johna vyhrál MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., který odešel z kliniky 
v Hradci Králové, stal se primářem očního oddělení v Teplicích a odsud přešel do tehdejší Krajské nemocnice 

Kolektiv lékařů oční kliniky, 2014
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v Ústí nad Labem. Prim. Rozsíval byl nesmírně ctižádostivý a brilantní operatér s obrovským odborným pře
hledem. Nutil všechny své spolupracovníky k vědecké a publikační činnosti, rozšířil spektrum operací, 
sám přednášel po celém světě, publikoval v impaktovaných časopisech, spolupodílel se na nejrůznějších 
monografiích. Ústí nad Labem se pro něj stalo přestupní stanicí k návratu do Hradce Králové, kde v roce 1993 
nastoupil na pozici přednosty kliniky. Byl i předsedou České oftalmologické společnosti ČLS JEP, postupně se 
habilitoval na docenta a stal se profesorem očního lékařství.

Velkou škodou pro oddělení bylo, že po mnohých neshodách s prim. Rozsívalem opustil oddělení dr. Anders. 
Na jaře roku 1989 odešel na univerzitní kliniku do Drážďan, kde působil až do roku 2006, kdy odešel do důchodu.

Zástupcem primáře se po odchodu Miloslava Anderse stal MUDr. Pavel Sušický. Ten se po odchodu 
prim. Rozsívala v roce 1993 stal čtvrtým poválečným primářem. MUDr. Sušický dokázal udržet chod oddělení, tak 
jak jej nastavil prof. Rozsíval, i přes odchod několika 
lékařek na jiná pracoviště. Stál v čele oddělení i při 
jeho přestěhování do pavilonu G na Severní Terase. 
Z primariátu odešel po svém zvolení do Senátu ČR.

Ve výběrovém řízení (na podzim roku 2005) uspěla 
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., která po 10 letech 
strávených na očním oddělení MN v Ústí nad 
Labem od roku 1994 pracovala v Teplicích, nejprve 
v pozici zástupce primáře a od roku 1996 v pozici 
primářky očního oddělení. Po jejím návratu 
do Masarykovy nemocnice se výrazně rozšířila 
operativa očního oddělení, k čemuž přispělo i otevření 
dvou nových operačních sálů v architektonicky velmi 
zdařilé přístavbě pavilonu G na výměníkové stanici. 
Některé glaukomové operace se na oddělení provádějí 
jako na jediném pracovišti v republice. Počet operací 
šedého zákalu se téměř zdvojnásobil. Zasloužila se 
rovněž o výrazné navýšení pedagogické, publikační 
a vědeckovýzkumné činnosti. Oddělení se postupně 
vybavilo nejmodernější technikou, díky čemuž se 
významně navýšily operace zadního segmentu oka, 
prováděné týmem, který vede zástupkyně primáře 
MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D. Významným 
úspěchem se stalo dosažení akreditace MZ ČR 
nejvyššího stupně v oftalmologii a získání statutu 
Makulárního centra (jako jediného mimofakultního 
pracoviště v České republice). Udělení statutu kliniky 
v roce 2014 je přirozeným završením dlouhého 
a úspěšného vývoje Očního oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem. 

Na oddělení rovněž působili další významní 
oftalmologové – MUDr. Hanuš Kraus, který po svých 
začátcích v Ústí nad Labem přešel do Prahy, kde 
se postupně habilitoval, obhájil profesuru a byl 
dlouholetým přednostou 1. oční kliniky ve VFN.

Mezi výrazné osobnosti patřil také MUDr. Jaromír 
Kubík, který dlouhá leta vedl oční oddělení 
v poliklinice. Externě ve výuce mladých oftalmologů 
působil i doc. MUDr. Zoubek, dlouhá léta politicky 
perzekuovaná významná postava dějin české 
oftalmologie. Na oddělení začínaly svoji úspěš
nou kariéru MUDr. Jaroslava DusováHakenová 
a prof. MUDr. Naďa Jirásková z oční kliniky v Hradci 
Králové, velkou část své profesní kariéry v MN strávil 
MUDr. Radomír Mach, současný primář očního 
oddělení mostecké nemocnice.

Kolektiv očního oddělení, vpředu prim. Libický, 
60. léta

Dr. Liehneová, dr. Pelikánová, dr. Procházková, 
dr. Hakenová s prim. Johnem, 1986

Prof. dr. P. Rozsíval, CSc.
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Výstavba očních operačních sálů, 2005

Dr. P. Sušický, 1984 Dr. I. Liehneová, 1984
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ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE (STOMATOCHIRURGIE)
J. Karban

Dne 9. 12. 1954 bylo zřízeno a otevřeno Stomatologické 
oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem. V té době 
bylo 19 stomatologických oddělení s lůžkovou složkou 
v Čechách a na Moravě.

Oddělení	se	postupně	nacházelo	v	následujících	
pro	storách:	

 » 1955–1967	 
budova A Krajské nemocnice – Pasteurova ulice,

 » 1967–1969	 
budova Železniční polikliniky – Fučíkova ulice 
(dnešní Masarykova),

 » 1970–1998	 
Krajská nemocnice Bukov,

 » 1998–2005  
budova A Masarykovy nemocnice.

 » Od	roku	2005		
budova D1 – nová Masarykova nemocnice Bukov 
(6. 12. 2005 otevřeno nové pracoviště ÚČOCH), 
budova D1, II. patro, ambulantní část + lůžka 
jednodenní chirurgie, budova A, III. patro lůžka 
(ÚČOCH, HCH, traumatologie). 

Od 1. 1. 2014 přestěhování všech lůžek do prostorů 
vlastního oddělení budovy D1.

PRIMÁŘI	ODDĚLENÍ	POSTUPNĚ	BYLI:	

MUDr. Neumann Jaroslav 1954–1978

MUDr. Veverka Karel 1979–1990

MUDr. Černý Přemysl 1991–1996

MUDr. Karban Josef 1997–2008

MUDr. et MUDr. Nátek Štefan, Ph.D. 2008–2012

MUDr. Borovec Jiří 2013–dosud 

Kolektiv lékařů a sester ÚČOCH, 2014

Stomatochirurgické oddělení,  
současná poloha

Stomatochirurgické oddělení,  
areál Pasteurova, 1955–1967

Stomatochirurgické oddělení,  
areál Bukov, 1970–1987
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VÝVOJ	ODDĚLENÍ	LZE	ROZDĚLIT		
DO	4	ZÁKLADNÍCH	ETAP:

I.	etapa 1954–1962 stomatologické odd. 
s lůžkovou složkou

II.	etapa 1963–1990 stomatologické odd. 
s lůžkovou složkou 
+ nástavbové služby 
(6 ordinariátů ) 

1970 změna statusu odd. na ústní, 
čelistní a obličejovou chirurgii

1990 změna oboru na obor 
maxilofaciální chirurgie

III.	etapa 1991–2004 zúžení rozsahu činnosti 
na čelistní a obličejovou 
chirurgii

IV.	etapa 2005 – dosud – modernizace odd., 
zavedení nových ošetřovacích 
metod, nové přístrojové 
vybavení, stabilizace 
lékařského a sesterského 
týmu

POČTY	LŮŽEK:

1955–1962 16

1963–1990 23

1991–2002 15

2002–2013 6 stabilní

8 jednodenní chirurgie

2014 13

Odd. maxilofaciální chirurgie v Ústí nad Labem je jedním 
z 12 oddělení v ČR, jediné v kraji.

Stomatologické odd. uprostřed  
prim. dr. Jaroslav Neumann, 1954 Primář dr. K. Veverka, 1976

Primář dr. Josef Karban

Primář dr. Přemysl Černý
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OPERAČNÍ SÁLY
J. Liehne, J. Schraml

Při nástupu dr. Rödlinga do nemocnice byl velkým problémem nedostatek kvalifikovaných zdravotních sester. 
V roce 1945 na post vrchní sestry chirurgie přišla z Bulovky diplomovaná sestra Květa Smolíková. Krátce po ní 
pak na pozici vrchní sestry operační sálů sestra Šedivá.

V roce 1947 došlo k odsunu německých sester, čímž na 290 lůžek chirurgického oddělení zůstalo pouze 
7 diplomovaných a několik pomocných sester. Do služby postupně nastupovaly žákyně ošetřovatelské školy, 
která v Ústí vznikla v druhé polovině roku 1946. Situace se velmi pomalu zlepšovala, v roce 1950 bylo v nemocnici 
jen 130 sester a porodních asistentek, v roce 1965 to bylo již 400 středních zdravotnických pracovníků. Rozsah 
operativy pod vedením primáře Rödlinga byl obrovský – břišní výkony, operace na jícnu, urologické zákroky, 
operace na mozku a míše, periferních nervech, sympatiku, výhřezy plotének, plastické operace, strumy, operativa 
dětí, úrazy. Sálové sestry musely pojmout svými znalostmi a schopnostmi celý rozsah poskytované péče. Lékaři 
bydleli v nemocnici, takže se operovalo prakticky pořád, operovalo se 10–12 hodin v jedné skupině, protože bylo 
potřeba zabezpečovat i nesmírně přetíženou ambulanci. Po vrchní sestře Smolíkové vykonávala funkci vrchní 
sestra Věra LandováKšandová, po její nešťastné smrti diplomovaný bratr Eduard Kocman a po jeho odchodu 
do Duchcova pak dlouhá léta Petrina Straková, která po odchodu do důchodu předala funkci Jitce Šondové.

Vedení chirurgických operačních sálů po sestře Šedivé převzala Hana Šprdlíková, jejíž práce byla na vysoké 
úrovni a inspirovala své následovnice v mnohém tak, že i po jejím odchodu do důchodu se sálům, kde pracovala, 
stále říkalo „U Šprdlíků“. Traumatologické sály vedla Marie Novotná.

V areálu Pasteurova byly na spojovací chodbě ve třech podlažích tři operační sály s příslušenstvím, postupně 
u jednotlivých oddělení vznikaly sály další. Nelze zapomenout na sálové sestry Heidlerovou, Bartákovou, 
Lexovou, Melicharovou, Vrzalovou a mnohé další, které byly nejbližšími spolupracovnicemi oné slavné 
chirurgické generace šedesátých až osmdesátých let.

V 80. letech byla v tomto areálu dostavěna budova sálů a došlo ke vzniku samostatného oddělení sálů – centrální 
operační sály a centrální sterilizace. Dnes již je tato budova spolu s pavilonem A, kde sídlila chirurgie, srovnána 
se zemí. V novém areálu se operuje na centrálních sálech (zde je 9 sálů) , další sály jsou v dětském pavilonu 
a mimořádně architektonicky zdařilou dostavbou výměníkové stanice vznikly 2 moderní sály oční kliniky. Dva 
operační sály jsou rovněž součástí oddělení jednodenní chirurgie. 

Ve vedení centrálních operačních sálů se postupně vystřídali MUDr. Kačer, MUDr. Pollak, MUDr. Vašátko.

Hana Karbanová a Vlasta Procházková, 2000
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Ve funkci vrchní sestry působily Alice Jenčová a Iva Kilbová, jejíž nástupkyně Mgr. Hana Karbanová řídila sály 
i v době stěhování do nového areálu. Nyní funkci vykonává Vlasta Procházková. V důsledku potřeby výrazně 
zlepšit organizaci a fungování sálů bylo vedením nemocnice v roce 2009 vytvořeno oddělení ORCHUS (oddělení 
robotické chirurgie, urologie a operačních sálů), ke kterému bylo přiřazeno po svém vzniku i oddělení jednodenní 
chirurgie. Do čela tohoto obrovského celku byl jmenován MUDr. J. Schraml, Ph.D., který se svým zástupcem 
MUDr. Kokoškou dokázal logisticky vyladit provoz a organizaci sálů dle potřeb a požadavků moderní nemocnice 
21. století. Historický úkol ORCHUSu byl splněn, proto k 1. 2. 2014 jsou centrální operační sály opět samostatným 
oddělením (pověřen vedením je nadále prim. Schraml) a k 1. 7. 2014 se oddělilo i oddělení jednodenní chirurgie. 
Čas ukázal, že nemocnice vzhledem ke svému dominantnímu postavení a rozsahu zdravotní péče potřebuje 
další operační sály spolu s navýšením počtu intenzivních lůžek. Jedná se zejména o superčistou jednotku sálu. 
Věříme, že se tento plán vydaří zrealizovat, aby MN udržela krok v rozsahu operativy i v dalších letech. 

B. Heidlerová, V. Vrzalová, 1986

Iva Kilbová, 1990

Alice Jenčová, operuje dr. Liehne, 1982

Hana Šprdlíková, 1988
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5. HISTORIE A SOUČASNOST INTERNÍCH 
OBORŮ V MASARYKOVĚ NEMOCNICI

INTERNA
F. Pátek

V roce 1894, kdy byla nemocnice 7. října slavnostně otevřena, měla 5 pavilonů, z nichž jeden byl určen pro 
interní choroby.

Celkem měla nemocnice 130 lůžek, ještě bez primariátů. Vedením nemocnice byl pověřen dr. Rössler a pracovali 
tam 3 lékaři, V průběhu dalších let přibývalo obyvatel a tím i nemocných, základní oddělení nemocnice byla 
přeplněna.

Zatímco v roce 1895 bylo v nemocnici hospitalizováno 1 407 nemocných, v roce 1905 to bylo již 2 465. Obrovské 
problémy v provozu nemocnice přinesla 1. světová válka s velkým počtem zraněných vojáků. I když později byl 
počet lůžek zvýšen na 350, nestačil na potřebu trvale se zvyšujícího tlaku na nemocniční léčbu.

V roce 1926 – již v samostatné Československé republice – bylo na zasedání Okresní správní komise rozhodnuto 
postavit novou nemocnici podle moderních potřeb a dle vzoru některých velkých německých nemocnic.

Výstavba interního pavilonu probíhala v letech 1927–1930. 

Druhý, chirurgický pavilon byl dokončen v roce 1937. 

Nemocnice měla celkem 735 lůžek, interní oddělení 193 (z toho 24 lůžek pro děti). Primářem interního 
oddělení se stal v roce 1921 pražský privátní docent dr. Bardachzi. Nemocnice nesla název „Všeobecná veřejná 
Masarykova okresní nemocnice“. V té době byla tato nemocnice jedna z nejmodernějších v Československu.

Rok 1939 znamenal konec 1. Československé republiky, nacistickou okupaci s následnou 2. světovou válkou. 
Nemocnice se stala německou, čemuž odpovídal i název: „Krajská nemocnice dr. Gerharda Wagnera“.

Rok 1945 – rok osvobození a ukončení 2. světové války v květnu znamenal zásadní změnu i pro nemocnici, už 
zase s názvem Masarykova nemocnice. Nemocnice přešla pod českou správu a bylo nutno obnovit její činnost 
v celém rozsahu. Tehdejší „národní správou“ byl funkcí primáře interny a infekce pověřen MUDr. Z. Kolouch. 
Na samotném interním oddělení jako primář ještě pracoval i dr. Bardachzi, který byl pak v průběhu roku 1945 
nahrazen dr. Sutnarem.

Dr. Sutnar vedl internu do roku 1948, kdy byl rozhodnutím poúnorového akčního výboru odvolán. Na jeho místo 
byl jmenován dr. Winternitz. Za zmínku stojí, že se zabýval kardiologií a EKG, na EKG popsal tzv. P pulmonale 
a jeho význam. Dr. Winternitz v roce 1950 odešel do Prahy do Státního sanatoria.

Interní oddělení až do roku 1951 nemělo primáře, oddělení vedl zástupce primáře dr. Vítkovský. 

V roce 1951 byl primářem jmenován dr. A. Krondl, do té doby primář interny v Litoměřicích. V roce 1953 odešel 
do Prahy do Ústavu výživy lidu.

V roce 1953 se primářem stává dr. J. Motl, ale už v roce 1954 pro vážnou nemoc odchází. 

Interní oddělení bylo v tomtéž roce rozděleno na 4 stanice, které vedli pověření lékaři – stanici I. a II. dr. A. Fafl 
(pozdější primář), stanici III. a IV. dr. J. Bitter.

Teprve v roce 1956 byly zřízeny 2 interní primariáty: primářem interny I. byl jmenován dr. O. Dub, do té doby 
primář interny v Liberci, a primářem interny II. dr. A. Fafl, dosavadní zástupce.

Primář O. Dub byl současně krajským internistou v tehdejším Severočeském kraji, I. interní oddělení se stalo 
centrem doškolování lékařů z okresů kraje a také pořádalo odborné semináře. Začínala specializace v interně, 
na zdejším interním oddělení to bylo hlavně zásluhou těch lékařů, kteří se oboru více věnovali, spolupracovali 
s fakultními pracovišti a zaváděli nové vyšetřovací metody. Zde nutno jmenovat dr. Bittera, který se věnoval 
gastroenterologii, a pak dr. Jerieho, který se věnoval kardiologii. Jako první byl zřízen ordinariát pro gastroenterologii 
a záhy pak pro kardiologii. Později pak byly zřízeny ordinariáty i pro revmatologii (dr. Rajšnerová), endokrinologii 
(dr. Kopáčková), alergologii (dr. Beneš), diabetologii (dr. Pátek), nefrologii (dr. Brož).

Na interním oddělení se v té době často měnili lékaři, protože byli přeřazováni do obvodních a závodních 
ordinací či tam, kde v systému vznikla potřeba. To vše direktivním rozhodnutím nadřízených úřadů. Pro 
pochopení dlužno uvést, že v padesátých létech byli lékaři po ukončení studia na lékařských fakultách podle 
zákona o zajištění zdravotní péče direktivně přidělování do jednotlivých krajů a nemocnic, říkalo se tomu 
„distribuce“. Bez souhlasu nadřízených orgánů nebylo možno jít pracovat jinam a nenastoupení bylo trestné. 
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Do zdejší nemocnice přicházeli lékaři hlavně z Prahy, kde měli rodinné zázemí, a tak se snažili – jakmile se jim 
podařilo získat místo – odejít. Takže každý rok přicházeli noví lékaři a zase část odcházela, někteří po 2 letech, 
jiní později. Někteří i zůstali.

K odchodům lékařů také přispívalo rychle se horšící životní prostředí v Ústí. Rozvoj chemického průmyslu 
– továrna ve městě s vypouštěním chloru a nemocnice v bezprostředním sousedství, povrchové doly na okraji 
města, elektrárna uprostřed města s velkou produkcí popílku a kysličníku siřičitého, další elektrárny (velké!) 
západně od města, továrna na výrobu mýdla – to vše dohromady vytvářelo každodenní smradlavou mlhu 
a obrovskou prašnost. Následovalo dramatické zvýšení chorob dýchacích cest s opakovanou hospitalizací. Rok 
od roku se znečištění stupňovalo, postupně začaly odumírat lesní porosty v Krušných horách.

Vlivem povinné zaměstnanosti se v rodinách zhoršila péče o staré a chronicky nemocné, kteří se vraceli 
do nemocnice, především na interní oddělení.

V druhé polovině padesátých let ministerstvo školství zrušilo udílení akademických titulů. Lékaři už nebyli 
MUDr., ale pouze promovaní lékaři. Těm starším titul zůstal. Nemocní v tom měli zmatek, někdy chtěli doktora 
a ne nějakou náhražku „prom. lékař“, mysleli si totiž, že jde o méněcenného „rychlodoktora“. Po téměř 10 letech 
se akademické tituly zase zavedly.

Koncem šedesátých let začalo ve společnosti politické uvolňování, ale rok 1968 se vstupem „spřátelených 
armád“ do země rázně ukončil snahy o demokratizaci. Následná „normalizace“ vrátila společnost do období 
totalitních praktik. Změnily se životy i osudy mnoha lidí včetně lékařů. Znovu přišly prověrky zaměstnanců, 
vystupňoval se dohled komunistické strany na chod celé společnosti. Někteří lékaři emigrovali do západních 
států, pro některé byl stop postupu či získání atestace vyššího stupně.

V roce 1969 emigroval kardiolog dr. Jerie a na jeho místo přišel dr. J. A. Tichý z Olomouce, který v roce 1976 
odešel do České Lípy na interní primariát. Na jeho místo nastoupil dr. Fejfuša, který přišel z kardiologické 
ambulance okresní polikliniky.

V roce 1973 je otevřena koronární jednotka, vede ji dr. P. Hruda, po jeho odchodu pak dr. J. Nebáznivý.

V roce 1975 odchází do důchodu primář Dub, v té době již docent. Vedl oddělení 20 roků a na jeho místo je 
jmenován dr. J. Bitter. Jeho zástupcem se stává dr. F. Pátek.

Gastroenterologickým ordinářem je jmenován dr. J. Hulec, diabetologii přebírá dr. V. Vyleťalová, endokrinologii 
dr. Broulová a alergologii dr. Hynek. Nový ordinariát pro klinickou onkologii vede dr. Zuvačová. Na II. interním 
oddělení pokračovalo budování umělé ledviny.

Kolektiv interny, 60. léta
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V roce 1979 začíná na I. interním oddělení praktická i teoretická výuka studentů 6. ročníku medicíny 
LF UK v Praze, která úspěšně pokračuje.

V roce 1981 prim. Fafl odchází do důchodu (vedl II. internu 25 roků) a na jeho místo nastupuje dr. F. Brož 
(dosavadní zástupce primáře).

Rokem 1983 se interní oddělení I. stává Interní klinikou ILF (institut lékařů a farmaceutů) a začínají zde 
doškolovací předatestační kurzy.

V nemocnici probíhající rekonstrukční práce vyžadují přemístění některých oddělení včetně interny do jiných 
prostorů, určitou dobu i do areálu Bukov. Značně to komplikuje provoz oddělení.

V roce 1987 je primářem II. interního oddělení jmenován dr. F. Pátek (dosavadní zástupce primáře interní 
kliniky ILF), jeho zástupcem se stává dr. Zdichyncová. Nově je zřízeno III. interní oddělení, kde je primářem 
dr. F. Brož. Toto menší oddělení mělo asi 12 lůžek a umělou ledvinu. Dr. Hulec a dr. Kulič přecházejí na II. internu 
jako ordináři pro hepatologii a klinickou farmakologii. Ordinářkou pro revmatologii se stává dr. Z. Burianová. 
Později také přechází z I. interny dr. Vyleťalová.

V roce 1989 primář dr. J. Bitter odchází do důchodu (vedl oddělení interny 14 roků) a na jeho místo je jmenována 
dr. Zuvačová. Dr. Bitter pracuje i nadále na oddělení jako gastroenterolog.

Než budeme pokračovat v historii interního oddělení, řekněme si něco více o lidech, kteří vedli internu mnoho 
roků.

Prim. Arnošt Fafl byl povahou mírný a laskavý, byl přítelem dlouhých diskuzí o diagnózách pacientů, často sice 
souhlasil, „ale není to jednoznačné“ řekl nakonec. Jeho vizity byly dlouhé, často i přes pacientský oběd. Také 
rád při vizitě diktoval sekundářům svůj nález a někdy ho během fyzikálního vyšetřování „upřesňoval“ k údivu 
zapisujícího lékaře. K sekundářům byl hodný, čehož někteří zneužívali. Asi to věděl, ale moc nezasahoval. Říkalo 
se mu „hladivlásek nerozhodný“. V politice se neangažoval, byl „bezpartijní“, jak se v té době říkalo.

Prim. Ota Dub přišel již jako primář z velké nemocnice v Liberci, promoval ještě před 2. světovou válkou a nějaký 
čas pracoval v Praze. Byl politicky angažován již před příchodem do Ústí. Jako vedoucí lékař v oboru ovšem 
nezachytil rychlý vývoj medicíny a jednotlivých oborů, novotám příliš nepřál a snad jim ani nevěřil. Mnohé 
problémy řešil velmi často nepřímo, „v zákulisí“, takže výsledek byl zcela jiný, než se jevilo na začátku. Byl členem 
výboru internistické společnosti a později i diabetologické a stal se docentem v oboru interního lékařství. Byl 
examinátorem při atestacích I. stupně, s nedobrou pověstí mezi lékaři. Byl také znám jako spisovatel románů 
z lékařského prostředí, psal i povídky a divadelní hry. Jako lékař v důchodu se přestěhoval do Prahy, kde se 
věnoval především literární činnosti. Některé romány byly později zpracovány pro televizi i rozhlas. Tradovalo se 
jeho hodnocení mezi literáty – „je to výborný lékař“ a v lékařských kruzích – „je to výborný spisovatel“. Byl až 
příliš úslužný politickým představitelům. Podle názvu jedné jeho knihy mu někteří říkali „lékař Viktora“.

Prim. Jaroslav Bitter byl zkušený lékařinternista, měl medicinskou intuici a smysl pro praktičnost. Věnoval 
se gastroenterologii již od poloviny padesátých let, zavedl na oddělení endoskopii a dál ji rozšiřoval, rovněž 
organizoval kurzy v této problematice. Později byl také členem výboru GE společnosti i výboru internistické 
společnosti. Své zkušenosti rád předával mladším kolegům gastroenterologům (Hulec, Zuvačová, Špičák, 
Zavoral) i interním sekundářům. V roce 1985 byl jmenován docentem. Mnoho roků byl předsedou Spolku lékařů 
v Ústí nad Labem, organizoval přednáškové akce, sám na nich i přednášel. Byl vzdělán také v botanice, rád řídil 
auto a špatně snášel auta před sebou jedoucí předpisovou rychlostí. Povahu měl „trochu prchlivou“, rychle 

Dr. Nebáznivý, dr. Pátek, 1977Doc. Bitter, dr. Hulec, 1975
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vzplanul, ale rychle se uklidnil. Způsobil si tak mnohé nepříjemnosti. Říkalo se mu „Jarda prskavka“. V politice 
byl „bezpartijní“.

„Sametová revoluce“ 1989–1990 ukončila éru budování socialismu a začala novou etapu demokratizace 
společnosti. V rámci rekonkurzů na primáře se novým primářem I. interny stal dr. J. Dražka, lékař s kardiologickým 
zaměřením. Dosavadní III. interní oddělení bylo přiřazeno k II. interně, kde zůstal primářem F. Pátek. Při II. interně 
pak vznikla metabolická jednotka (zrušena byla v roce 2003) a denzitometrické pracoviště, z diabetologické 
ambulance se stalo Diabetologické centrum. Někteří lékaři z interny odešli do nově budovaných soukromých 
praxí, jiní měli soukromou ambulanci na krátký úvazek. Dr. Zavoral, gastroenterolog, odešel do Prahy, kde se 
později stal uznávaným profesorem a přednostou kliniky. Rovněž tak dr. Špičák v Praze vede gastroenterologickou 
kliniku.

Z II. interny se oddělilo nefrologické a dialyzační oddělení, primářkou byla jmenována dr. Z. Bitterová.

V roce 2003 došlo k zásadní reorganizaci interen. Vznikly samostatné primariáty: kardiologie, s primářem 
dr. Červinkou, který zde vybudoval uznávané oddělení invazivní kardiologie; gastroenterologie, s primářem 
dr. Axmannem, který záhy odešel na jiné pracoviště; a oddělení všeobecné interny, s primářem dr. Nebáznivým. 
Dr. Pátek odešel do důchodu a stal se interním konsiliářem. Dr. Dražka zůstal na kardiologii jako lékař, 
po několika letech onemocněl a odešel.

V roce 2011 byl novým primářem interny jmenován dr. J. Laštůvka, prim. Nebáznivý se stal vedoucím lékařem 
lůžek následné péče.

CHRONOLOGICKÝ	PŘEHLED	PRIMÁŘŮ:

Rok Rok

1930–1945 primář dr. Bardachzi

1945–1948 dr. Sutnar

1948–1950 dr. Winternitz

1950–1953 dr. Krondl

1953–1954 dr. Motl

1954–1956 zastupující primáři:  
dr. Fafl a dr. Bitter

1956–1975 primář dr. Dub – I. interna 1956–1981 primář dr. Fafl – II. interna

1975–1989 dr. Bitter 1981–1987 dr. Brož

1989–1990 dr. Zuvačová 1987–2003 dr. Pátek

1990–2003 dr. Dražka

2003–2011 dr. Nebáznivý – všeobecná interna

2011–dosud dr. Laštůvka

Rtg vizita – prim. Bitter, dr. Hulec, dr. Zuvačová, 
dr. Broulová, dr. Kulič, 1978Doc. dr. Ota Dub, CSc., 1977 
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NEFROLOGIE A DIALÝZA
M. Fejfuša

Dialyzační středisko v Ústí n. Labem bylo založeno v září 1976 prim. dr. Františkem Brožem jako první v tehdejším 
Severočeském kraji. Do provozu byly uvedeny 4 přístroje Travenol. Po otevření střediska v Liberci byl region 
rozdělen na dvě části, narůstal počet pacientů i směn a počet dialyzačních lůžek byl zvýšen na šest. Zástupkyní 
primáře střediska byla dr. Ivana Zdichyncová, která iniciovala vznik nefrologické ambulance. Do r. 1990 ještě 
vznikla střediska v Mostě a České Lípě, po r. 1990 byla zakládána střediska ve všech okresech. Po odchodu 
prim. Brože se stal vedoucím dialyzačního střediska dr. Karel Bařinka při II. interním oddělení prim. Pátka 
a od r. 1993 byla vedoucí lékařkou střediska dr. Zuzana Bitterová. V r. 2000 se středisko přestěhovalo 
do prostor v nové nemocnici na Severní Terase, počet lůžek se rozšířil na 12 chronických a 1 akutní a vzniklo 

samostatné nefrologickodialyzační oddělení, pod 
vedením primářky dr. Zuzany Bitterové s lékaři 
dr. Tomášem Hankem, dr. Evou Svítilovou a vrchní 
sestrou Evou Jeřábkovou. V r. 2009 došlo k dalšímu 
rozšíření kapacity na 16 chronických a 1 akutní 
lůžko. V současné době je dialyzováno kolem 
100 chronických pacientů a jsou poskytovány akutní 
dialýzy pro komplikované pacienty celého kraje 
hospitalizované na různých odděleních Masarykovy 
nemocnice. Jsou prováděny hemodialýzy, hemo
diafiltrace a je rozvinut program peritoneální 
dialýzy s kompletním servisem pro pacienty. Počet 
výkonů přesahuje 10 000 za rok. Oddělení zajišťuje 
též péči v rámci klinické nefrologie, predialyzační 
péči a potransplantační péči, ve spolupráci s IKEM 
a VFN Pra ha. Oddělení je akreditovaným pracovištěm, 
podílí se na výuce mediků, postgraduální výuce 
lékařů, účastní se mezinárodních klinických studií.

Primář dr. Brož na vizitě, 1985

Slavnostní otevření komplementu, hemodialýza, 
prim. dr. Z. Bitterová, 2000
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KLINICKÁ HEMATOLOGIE

M. Fejfuša, A. Rosenauerová

V r. 1949 byla zřízena transfuzní stanice pod vedením prim. dr. Jaroslava Matouška. Součástí transfuzního oddělení 
se stala v r. 1957 i hematologie. Od roku 1972 vedl transfuzní i hematologické oddělení prim. dr. Jan Kvasnička. 
Zasloužil se o vybudování nové budovy, do které se oddělení přestěhovalo v r. 1979, a pod jeho vedením došlo 
k velkému rozvoji klinické i laboratorní hematologie.

V r. 1980 se stala primářkou hematologického a transfuzního oddělení dr. Jarmila Rennerová. V r. 1991 se 
oddělilo hematologické oddělení od transfuzního a primářem hematologie se stal dr. Jiří Libiger. V r. 1991 se 
oddělení přestěhovalo nejprve do provizorních prostor v přízemí dětské kliniky v nové nemocnici na Severní 
Terase a po dostavbě budovy C, která je věnována laboratornímu komplementu, se oddělení přestěhovalo 
do 4. podlaží této budovy. Byly získány větší prostory pro laboratoře i hematologickou ambulanci a oddělení 
bylo vybaveno novými sofistikovanějšími přístroji, čímž byla zpřesněna diagnostika a bylo vyhověno nárůstu 
požadavků. Vybavení novými mikroskopy na úseku speciální morfologie a cytochemie usnadnilo praktickou 
výuku studentů i externích pracovníků. Oddělení úzce spolupracuje s dětskou hematologií MN a onkologickým 
oddělením.

V září 2012 byla do funkce primářky oddělení klinické hematologie 
jmenována dr. Jana Ullrychová. V r. 2013 byla ambulantní část 
hematologie rozšířena o dvě nové ordinace, takže v ambulanci pracují 
kromě primářky dr. Alena Vašková (zástupce prim. oddělení) a dr. Jana 
Šandrejová. Oddělení získalo statut Hematoonkologického centra 
a byl vybudován stacionář pro aplikaci léčby hematoonkologickým 
pacientům a v témže roce získala laboratoř akreditaci ČIA. V r. 2014 
byl oddělení přiznán statut Hemofilického centra pro dospělé 
pacienty. 

Dlouholetou nelékařskou vysokoškolskou vedoucí hematologických 
laboratoří byla RNDr. Alena Rosenauerová, do důchodu odešla 
začátkem roku 2014. Nyní v této práci pokračuje Mgr. Jiřina Blažková. 
Vedoucí laborantkou byla paní Helena Zimová, nyní tuto pozici 
zastává Bc. Pavla Bradáčová. V minulosti pracovaly na hematologii 
několik desetiletí také lékařky MUDr. Marie Pintová, MUDr. Jiřina 
Andersová a vedoucí laborantka paní Krista Svobodová.

Primářka dr. J. Ullrychová

Kolektiv hematologie, 2009
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KARDIOLOGIE
M. Fejfuša

V r. 2003 došlo k zásadní změně ve struktuře interních oddělení. Bylo vyčleněno kardiologické oddělení 
a primářem byl jmenován dr. Pavel Červinka, PhD., který přišel z kliniky v Hradci Králové. Měl zkušenosti 
z katetrizační laboratoře, které uplatnil při založení tohoto pracoviště v Masarykově nemocnici, která se v té 
době přestěhovala na Severní Terasu do moderního areálu a poskytla dostatečné prostory pro rozvoj kardiologie. 
Dr. Červinka se obklopil lékaři s intervenčními zkušenostmi, takže byla zajištěna nepřetržitá 24hod. služba 
k léčbě akutních koronárních příhod, která do té doby v Ústeckém kraji chyběla. Také ostatní disciplíny kardiologie 
byly zabezpečeny materiálně i personálně: koronární jednotka, standardní oddělení, pracoviště neinvazivní 
kardiologie a pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetření. V r. 2007 bylo oddělení jmenováno 
Kardiologickou klinikou Fakulty zdravotnických studií UJEP. V r. 2008 se podařilo získat přístroj k podrobnému 
zobrazení věnčitých tepen – optickou koherentní tomografii (OCT) a software pro automatické vyhodnocování 
intravaskulárního ultrazvuku. V r. 2009 ústecké pracoviště provedlo náhradu aortální chlopně perkutánní cestou 
jako jedno z prvních v ČR vůbec a v r. 2011 jako třetí v ČR zahájilo uzavírání ouška levé síně u nemocných 
s kontraindikací pro dlouhodobou antikoagulační léčbu. Každým rokem je pořádán seminář „Ústecký kardiologický 
den“ s účastí předních odborníků z celé ČR. Na oddělení probíhá pregraduální výuka studentů medicíny Univerzity 
Karlovy v Praze a Plzni i postgraduální 
školení lékařů v kardiologii. Na klinice 
je realizována řada mezinárodních 
multicentrických studií i vlastní vý
zkumné projekty za podpory grantů 
IGA MZ ČR.

V roce 2013 byla zahájena léčba 
arteriální hypertenze radiofrekvenční 
ablací renálních tepen a u pacientů 
s fibrilací síní léčba izolací plicních 
žil. Jako na druhém pracovišti v ČR 
zde byla zavedena kryoablace 
využívající zmražení cílového místa 
i metoda radiofrekvenční ablace, 
čímž se klinika zařadila ke špičkovým 
pracovištím ve státě. Byl otevřen 
druhý katetrizační sál, vybavený 
nejmodernější angiolinkou. Dnešní 
kardiologická klinika je tvořena 
katetrizační laboratoří, kde vedoucím 
lékařem je dr. Radim Špaček a lékaři 
jsou dr. Marián Bystroň a Martin 
Kvašňák, koronární jednotkou, kde 
vedoucím lékařem je dr. Jiří Herman 
a lékaři jsou dr. Andrej Kupec a dr. Jan 
Tureček, na arytmologii pracuje 
Dr. Milena Kubíčková jako vedoucí 
lékařka a dr. Jozef Jakabčin, Ph.D., 
a v týmu neinvazivní kardiologie 
pracuje dr. Věra Mullerová, dr. Olga 
Falion, dr. Sunil Adhikari, dr. Jiří Holý 
a dr. Lucie Vlažná. Na oddělení též 
pracovali dr. Martin Běhounek, který 
odešel do Spojeného království, 
a dr. Jiří Jager, který nyní pracuje 
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. 
Technickým pracovníkem arytmologie 
je Mgr. Hynek Volman. Vrchní sestrou 
kardiologie je Květa Hlavatá.

Prof. dr. P. Červinka, Ph.D., FESC

Perkutánní náhrada aortální chlopně, prim dr. Červinka, 2009
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GASTROENTEROLOGIE
M. Fejfuša

Zakladatelem ústecké gastroenterologické školy byl doc. dr. Jaroslav Bitter, rodák z Bohušovic, ústecký 
patriot, impulzivní lékař s velkými zkušenostmi. Byl krajským gastroenterologem a později primářem interního 
oddělení. Byl žákem prof. Mařatky, u něhož se 
vyučil v tehdy začínajícím oboru endoskopické 
gastroenterologie, která znamenala revoluci 
v diagnostice i léčení chorob zažívacího traktu. 
Byl velkým znalcem i milovníkem přírody. 
Obdivuhodná byla životní dráha jeho žáků: 
dr. Julius Špičák je profesorem vnitřního lékařství 
a přednostou Hepatogastroenterologické kliniky 
IKEM Praha, dr. Miroslav Zavoral je profesorem 
vnitřního lékařství, přednostou Interní kliniky 
ÚVN Praha a současně ředitelem nemocnice. 
Dr. Jarmila Zuvačová byla primářkou interního 
oddělení v Ústí n. L., později primářkou interního 
oddělení v Děčíně, dr. Jiří Stehlík je primářem 
Gastroenterologického oddělení Masarykovy 
nemocnice, dr. Karel Mareš je vedoucím gastro
enterologem v pražské nemocnici Na Homolce, 
dr. Jan Hulec byl ordinářem pro hepatologii a nyní 
je privátním gastroenterologem. 

Gastroenterologické oddělení se osamostatnilo 
v roce 2003 a v jeho čele postupně stanuli 
dr. Axman, dr. Laštůvka a od 1. 12. 2005 dr. Stehlík.

Oddělení má akreditaci nejvyššího stupně z gastro
enterologie, zabývá se oborem v celém rozsahu. 
Nedílnou součástí oddělení je akre ditace v nutriční 
výživě, jejímž garantem je MUDr. M. Tichý, Ph.D.

Primář dr. Jiří Stehlík

Prim. dr. J. Laštůvka
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PLICNÍ NEMOCI A TUBERKULÓZA
P. Reiterer

Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je situováno v severozápadním cípu areálu Masarykovy nemocnice Ústí 
nad Labem v původní budově Weinmannova pavilonu v prostředí lesoparku.

Historie plicního oddělení sahá do počátku 20. století. Roku 1905 byla v Ústí n. L. založena lékařská stavovská 
organizace – pobočka Německého zemského pomocného spolku pro plicně choré v Čechách. Pobočka rozhodla 
vystavět počátkem 20. století léčebnu tuberkulózy na kraji Ústí n. L. ve čtvrti Bukov (Bokau) na pahorku 
Kabát (Spiegelsberg). Vznikla nadace pro výstavbu léčebny, do které věnoval podstatnou částku peněz důlní 
magnát Ignác Petschek. Dne 30. 8. 1908 byl otevřen pavilon s 18 lůžky a 60 lehátky pro denní pobyt pacientů 
s TBC. Pro nedostatek lůžek bylo rozhodnuto o rozšíření o dalších 42 lůžek – otevřeno 19. 7. 1914. Počátkem 
1. světové války byla dána léčebna k dispozici Červenému kříži pro raněné vojáky a vojáky trpící interními 
chorobami. Po 1. světové válce byla léčebna znovu otevřena 1. 10. 1919 a byli zde léčeni váleční invalidé trpící 
tuberkulózou.

V průběhu 1. světové války byla založena nadace k výstavbě dalšího pavilonu. Větší část peněz do nadace 
věnoval velkoobchodník E. I. Weinmann. Stavba byla zahájena v r. 1916 a léčebna byla otevřena 29. 7. 1920.

Roku 1924 a koncem 30. let byla budova rozšířena a nakonec měla 230 lůžek. Léčebna byla vybavena 
mikrobiologickou laboratoří, radiodiagnostickým oddělením a lékařskou knihovnou. Po záboru Sudet byly obě 
léčebny spojeny – Lungenheilstätten am Spiegelsberg Aussig.

V květnu r. 1945 mělo tehdejší sanatorium 360 lůžek. Prvním českým ředitelem po 2. světové válce se stal 
MUDr. Jakub Mokrý, který absolvoval v r. 1948 studijní pobyt v USA a dal podnět k výstavbě operačních sálů 
a obsazení přednosty pneumochirurgického oddělení.

V r. 1954 bylo sanatorium TBC spojeno s oddělením TBC Krajské nemocnice. Dnem 1. 1. 1975 se nemocnice 
TBC stala součástí Krajské nemocnice v Ústí nad Labem. Největší počet lůžek mělo sanatorium okolo r. 1960, 
a to 702. Do r. 1970 se počet lůžek snížil až na 302 a koncem r. 1970 měla KNT Bukov tři lůžková oddělení 
se samostatnými primariáty s celkovým počtem 220 lůžek. Postupné snižování počtu lůžek původního 
tuberkulózního sanatoria bylo umožněno celorepublikovou příznivou zdravotní situací v počtu tuberkulózních 
onemocnění a  postupně docházelo ke změně struktury pacientů s převahou tzv. civilizačních onemocnění typu 
bronchogenního karcinomu nebo chronické obstrukční plicní nemoci.

V současnosti poskytuje Plicní oddělení Masarykovy nemocnice komplexní nadregionální diagnostickou 
a léčebnou péči pacientům s nemocemi dýchacího ústrojí a je tvořeno lůžkovou částí a ambulantní složkou.

Weinmannovo plicní sanatorium, postavené v letech 1916–1920
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Oddělení se podílí na mezinárodních i republikových výzkumných programech v pneumoonkologii, intersticiálních 
plicních procesech, zánětlivých plicních postiženích, CHOPN a asthma bronchiale. 

V diagnostice a léčbě pacientů úzce spolupracuje s dalšími odděleními MN (hrudní chirurgie, onkologie, 
patologie, ORL radiodiagnostika) a také s III. chirurgickou klinikou FN Motol Praha.

LŮŽKOVÁ	ČÁST	PLICNÍHO	ODDĚLENÍ

Celkový počet lůžek je 65. S následujícím rozložením: 2 standardní lůžkové stanice se 46 lůžky, izolační 
jednotka (pro pacienty s přenosnými nemocemi) se 14 lůžky. Součástí oddělení je Centrum pro poruchy dýchání 
ve spánku se 3 lůžky a nadstandardní ubytování s 2 jednolůžkovými pokoji a možností poskytování hotelových 
služeb.

Centrum pro poruchy dýchání ve spánku – Oddělení poskytuje možnost noční monitorace 3–4 pa ci en
tů za účelem diferenciální diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku, zejména syndromu spánkové apnoe 
a nočních hypoventilací.

Ambulantní část oddělení je tvořena všeobecnou plicní ambulancí a třemi specializovanými ambulancemi: 
ambulancí pro pacienty s poruchou dýchání ve spánku, pneumoonkologickou ambulancí a ambulancí 
pro pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Bronchologické pracoviště je vybaveno nadstandardní technikou a počtem výkonů patří k nejvýznamnějším 
v ČR. Většina bronchoskopií se provádí v lokální anestézii nebo v analgosedaci. Diagnostické výkony zahrnují 
kromě běžné fibrobronchoskopie s bioptickými odběry také bronchoalveolární laváž, punkce mediastinálních 
uzlin a transbronchiální plicní biopsii. Z oblasti intervenční bronchoskopie jsou prováděny desobliterační výkony 
za použití elektrokauteru. Bronchologické pracoviště zajišťuje neodkladné výkony po celých 24 hodin denně. 
Přístrojové vybavení: videobronchoskop 3x, fibroskop 2x, rigidní instrumentarium, endobronchiální ultrazvuk 
(EBUS), elektromagnetická navigace, elektrochirurgická jednotka.

Cytologické pracoviště – Na pracovišti se zpracovává a provádí odečet cytologických vzorků odebíraných 
při bronchoskopii a hrudních punkcích. Samozřejmostí je úzká spolupráce s patologickým oddělením 
s využitím vyšetření bioptického materiálu metodou ROSE, za odborné garance primáře MUDr. Martina Čegana 
z patologického oddělení MN.

Primář dr. Pavel Reiterer, 2001Bronchoskopické vyšetření

OSOBNOSTI	OBORU

F. Wurst

V 1. republice byl nejvýraznější osobností dr. Adler, který zásadním způsobem ovlivnil provoz a péči celého 
pracoviště, které patřilo k největším v republice. Po válce se stal ministrem zdravotnictví v Izraeli.

Oddělením prošla řada významných odborníků oboru, např. prof. Šťastný z Prahy, který se podílel na léčbě 
prezidenta Havla. Dalšími výraznými osobnostmi byli primář Dvořák, primář Erich Vlček, který se stal později 
expertem WHO, primář Chaloupecký, primářka Mojžíšová a primářka Hannauerová.

Ze tří oddělení se v 80. letech stala oddělení dvě, vzniklo oddělení funkčního vyšetřování, které založil a uvedl 
v život primář MUDr. František Wurst, a v 80. letech pak byla obě oddělení spojena do jediného, v jehož čele stojí 
primář MUDr. Pavel Reiterer. 
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FUNKČNÍ VYŠETŘOVÁNÍ
J. Fišerová

Oddělení funkčního vyšetřování se nachází v budově T spolu s plicním oddělením (bývalé plicní sanatorium). 
Vyšetřování plicních funkcí zde má již dlouholetou tradici, jednoduché vyšetření plicních funkcí – spirometrie 
– se zde prováděla od r. 1954. V roce 1957 byl pořízen spirometr domácí výroby ChlupRaclavský, dle pamětníků 
na něm bylo provedeno na 50 000 vyšetření a byla založena Laboratoř patofyziologie dýchání. O rozvoj vyšetřování 
plicních funkcí se zasloužili zejména primář MUDr. Mirko Zeman či MUDr. František Schöbel, který zde působil 
od r. 1958, byl interním konziliářem a zástupcem primáře na odd. TRN III. MUDr. Ivana Tůmová pracovala jako 
přednostka dětského odd. TBC a respiračních nemocí (1968–1982) a zavedla řadu nových metod vyšetření 
plicních funkcí. Velkou zásluhu na rozvoji Laboratoře patofyziologie dýchání měl zdravotní laborant Constantin 
Stoica. Přišel do Československa r. 1947 z Rumunska, ale brzy onemocněl tuberkulózou a byl ve zdejším 
sanatoriu hospitalizován, doplnil si potřebné zdravotnické vzdělání a působil ve funkci vedoucího laboranta až 
do své předčasné smrti r. 1989. Zejména v počátečním období, bez možnosti využití počítačů, znamenalo každé 
vyšetření manuální výpočty měřených hodnot dle grafů a také technické znalosti. Při vyšetření plicních funkcí 
jsou schopnosti a znalosti laboranta a zdravotních sester nenahraditelné, společně s ním pracovaly v laboratoři 
paní Hana Kupková, později Hana Králová, Eva Stará (Pečová) a Marie Houserová.

Roku 1984 bylo založeno samostatné oddělení funkčního vyšetřování (OFV), primářem byl jmenován 
MUDr. František Wurst a působil zde do roku 1989, kdy se stal primářem TRN I. Díky němu byl nastartován další 
rozvoj OFV, včetně získání kvalitního přístrojového vybavení. Vrchní sestrou byla jmenována Ludmila Stoicová. 
V období 1984–1995 bylo součástí OFV bronchologické pracoviště (cytologie – ordinář MUDr. Alena Kortusová 
a bronchoskopie – MUDr. Hana Štolcová).

V roce 1989 byla jmenována vedoucím lékařem a od r. 1992 primářem MUDr. Jarmila Fišerová. Byly postupně 
zavedeny nové metody vyšetřování plicních funkcí – při provádění bronchokonstričních testů byl histamin 
od r. 1995 nahrazen metacholinem, od r. 1994 se provádí vyšetření krevních plynů a ABR, od r. 1996 
spiroergometrie a terénní zátěžové testy. Od roku 2002 je vyšetřována impulzní oscilometrie, která umožňuje 
vyšetřovat děti od 2 let věku a nespolupracující pacienty, od r. 2003 se provádí rinomanometrie a vyšetření 
dýchacích svalů. V roce 2013 jsme získali darem přístroj k vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu, a mohli jsme 
tak rozšířit možnosti diferenciální diagnostiky nemocí s bronchiální obstrukcí.

SOUČASNOST

Na oddělení pracují dva dvou atestovaní lékaři, primářem oddělení je MUDr. Jarmila Fišerová a MUDr. Pavla 
Volejníková pracuje na oddělení od r. 2007, v letech 2000–2013 s námi spolupracoval MUDr. František Schöbel 

Zleva vrchní sestra Ludmila Stoicová, primář dr. František Wurst,  
primářka dr. Jarmila Fišerová, 1996
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(velmi děkujeme za jeho pomoc a cenné rady). 
Zdravotní sestry absolvovaly specializační kurz 
v metodách funkčního vyšetření plic – Ivana 
Zimová, Hana Kaprasová, Veronika Křížová 
a Lenka Žohová.

Oddělení funkčního vyšetřování provádí komplexní 
vyšetření plicních funkcí – spirometrii, celotělovou 
pletysmografii, vyšetření difusní plicní kapacity 
pro CO, stanovení RV heliovou diluční metodou, 
vyšetření plicní poddajnosti, bronchomotorické 
testy (bronchodilatační a bronchoprokonstrikční), 
rinomanometrii, impulzní oscilometrii, vyšetření 
dýchacích svalů, stanovení NO ve vydechovaném 
vzduchu, spiroergometrické vyšetření, zátěžové 
terénní testy (6MWT, test během u dětí), pulzní 
oxymetrii, odběry a analýzu krve ke stanovení 
krevních plynů a acidobazické rovnováhy, 
kyslíkové testy pro indikaci DDOT. 

Oddělení funkčního vyšetřování provádí tato 
vyšetření jako jediné pracoviště v Ústeckém 
kraji, některá vyšetření (spiroergometrii, 
impulzní oscilometrii, bronchokonstrikční testy) 
prová díme i pro Liberecký a Středočeský kraj. 
Asi 60 % vyšetření je ambulantních, pacienty 
k nám odesílají pneumologové, alergologové, 
praktičtí a posudkoví lékaři, internisté, pro
vádíme předoperační vyšetření plicních funkcí 
pro oddělení hrudní chirurgie.

Vyšetření plicních funkcí v tomto rozsahu je 
v České republice poskytováno jen na pěti 
pracovištích. Na OFV probíhá postgraduální 
vzdělávání mediků, každoročně zde absolvuje 
školení v metodách funkčního vyšetření několik 
lékařů a zdravotních sester z celé ČR. Organizujeme 
odborné celostátní a regionální akce, v rámci 
přednášek propagujeme význam funkčního 
vyšetření plic. Význam spirometrie pro včasnou 
diagnostiku průduškového astmatu a CHOPN 
zdůrazňujeme i mezi laickou veřejností (Dny 
alergie a astmatu, Dny otevřených dveří s měřením 
spirometrie). Např. při Světovém dni proti 
CHOPN 16. 11. 2011 na Mírovém náměstí v Ústí 
nad Labem bylo provedeno 231 spirometrických 
vyšetření, abnormální nález s doporučením 
dalšího vyšetření jsme zjistili v 35 %. V roce 2013 
jsme uspořádali akci Tour Nordic Walking, jejímž 
cílem byla propagace zdravého životního stylu 
a dostatečné fyzické aktivity. 

MUDr. Jarmila Fišerová je od r. 1998 členem výboru 
ČPFS (Česká pneumologická a ftizeologická 
společnost ČLS JEP), r. 1996 založila Sekci pro 
funkční diagnostiku při ČPFS a je členem výboru 
dosud. Je také autorkou knihy Funkční vyšetření 
plic (GEUM), vydané r. 2004, přičemž 2. vydání 
z r. 2005 je stále využíváno při hodnocení 
a provádění vyšetření plicních funkcí. Všechny 
grafy a obrázky v knize byly pořízeny na OFV. 

Dr. F. Schöbel, 2012

Kolektiv OFV, 2014

Primářka dr. J. Fišerová  
– vyšetření spiroergometrie, 2001
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6. HISTORIE A SOUČASNOST OSTATNÍCH 
OBORŮ V MASARYKOVĚ NEMOCNICI

ANESTESIOLOGIE A RESUSCITACE
J. Šedý

Po skončení 2. světové války a po odsunu německého personálu ústecké nemocnice byl do čela chirurgického 
oddělení jmenován dr. Rödling. Anestezie, tehdy éterové, podával nižší personál ze zbylých řádových sester. 
Po příchodu dr. Pavla Žaluda, který měl zkušenosti s podáváním moderní anestezie ze svého exilového pobytu 
ve Velké Británii, jím byli mladí lékaři vyškoleni v celkové a v subarachnoidální anestezii.

V roce 1963 byl prim. dr. Žalud pověřen vedením nového anesteziologického oddělení a jako kmenoví lékaři 
na částečný a později plný úvazek zde působili lékaři chirurgického oddělení dr. Langer, dr. Havelka, dr. Herejk 
a dr. Novotný. Dr. Novotný byl zároveň pověřen vybudováním zdravotnické záchranné služby v Ústí nad Labem. 
Do konce 60. let přišel ještě dr. Řezáč z infekčního oddělení.

Od r. 1966 začala stavební rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů za provozu. V té době již v odborné 
společnosti probíhaly diskuze o „diferencované péči“ a vzniku anesteziologickoresuscitačních oddělení (ARO), 
a tak v roce 1968 uvolnil prim. MUDr. Č. Dolejší část „svého“ úrazového oddělení, kde zamýšlel vybudovat 
akutní příjem pacientů ohrožených na životě. Z původně emergentních lůžek chirurgie vznikla resuscitační 
lůžková jednotka pod vedením anesteziologického oddělení. 

Oddělení bylo budováno bez zkušeností s prostorovými potřebami a organizačním uspořádáním. Uvědomme si, 
že v době vzniku ústeckého ARO fungovalo resuscitační oddělení v Nemocnici Na Františku od r. 1966 a současně 
se budovalo díky nadšení prim. MUDr. Jiřího Mináře ve FN Plzeň a pod vedením prim. MUDr. Vladimíra Lemona 
v kladenské nemocnici.

Pomalým postupem stavebních prací byla resuscitační jednotka v Krajské nemocnici Ústí nad Labem dobudována 
počátkem roku 1973. V té době již byla platná koncepce samostatného oboru A+R s dvoustupňovým atestačním 
systémem. 

V té době již MUDr. Langer odešel na primariát do NsP Příbram. Dr. Herejk vystřídal MUDr. D. Miloschevského 
(přednostu ARO v Nemocnici na Bulovce) na Oddělení hrudní chirurgie v Krajské nemocnici tuberkulózy 
a respiračních onemocnění Ústí nad Labem – Bukov. MUDr. Havelka odešel do NsP Mladá Boleslav a později 
do Nemocnice Na Bulovce.

MN, kolektiv lékařů a sester ARO, 1975
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Přístrojové vybavení nové resuscitační stanice bylo delší 
dobu uloženo ve skladu. Monitorovací jednotka fy Philips 
a ventilátory byly používány na anestezii. Oddělení bylo 
koncipováno jako polootevřené 9lůžkové s 1 izolační místností. 
Stavebně postrádalo dostatek skladových prostor, filtry pro 
zaměstnance a přijímané pacienty. Z prostoru dvou lůžek se 
vytvořil sklad, takže jsme měli pro pacienty nakonec pouze 
sedm lůžek. Prostorem pro příjem nemocných byla místnost, 
která zároveň sloužila jako zákrokový sálek. Lékařské obsazení 
bylo: prim. MUDr. Pavel Žalud, zástupce primáře MUDr. Josef 
Novotný, vedením resuscitační stanice byl pověřen MUDr. Řezáč. 
Na pohotovostních službách se podíleli kmenoví lékaři 
MUDr. Šedý, MUDr. Oslej, MUDr. Protschkeová, MUDr. Foman, 
kteří jinak pracovali na anesteziologické části ARO, a pár týdnů 
pomáhal sloužit MUDr. Pátek z interního oddělení.

Počáteční stav sester byl limitující, takže k 1. 4. 1974, kdy 
bylo oddělení slavnostně otevřeno, byla v provozu jen 2 lůžka. 
S pomalým doplňováním počtu sester a nižšího zdravotnického 
personálu a po překonání nedůvěry některých chirurgů 
postupně narůstal počet nemocných. Perspektiva práce 
na novém medicínském oboru přitáhla nové zájemce a v r. 1975 
přešli na ARO z interních oborů dr. D. Nalos a dr. P. Svoboda.

Na indikačním seznamu pacientů byly stavy respirační tísně 
(první pacientka byla zdravotní sestra v astmatickém statusu), 
kraniocerebrální traumata, polytraumata, těžké pooperační 
stavy, akutní intoxikace, úspěšné neodkladné KPR, a to jak 
v nemocnici, tak v terénu, výjimkou nebyli ani pacienti dětského 
věku.

Protože ARO Ústí nad Labem bylo zprvu jediné v celém 
tehdejším Severočeském kraji, byli k nám překládáni pacienti 
od Jablonce nad Nisou až po Chomutov. Později byla důvodem 
překladu z celého Severočeského kraje specializovaná péče 
Krajské nemocnice Ústí nad Labem.

Postupně také vznikala ARO v ostatních větších nemocnicích 
a jednotky intenzivní péče v KN Ústí nad Labem – koronární, 
chirurgická a úrazová JIP, což ARO umožňovalo plynulejší 
překlad pacientů. Spolupráce s operačními obory probíhala 
zejména s neurochirurgickým oddělením KN, a to nejen 
v anesteziologické činnosti, ale i v pooperační péči, a stejně tak 
s cévní chirurgií, obnovenou v r. 1975.

V roce 1978 se stal primářem MUDr. Jiří Šedý. Vedením lůžkové 
části ARO byl pověřen MUDr. D. Nalos, MUDr. Řezáč se stal 
zástupcem primáře. MUDr. Novotný již pracoval plně jako 
vedoucí lékař stanice záchranné služby a na chodu resuscitační stanice se podílel v pohotovostních službách. 
Toto usnadnilo zavést mezi nemocniční transporty pacientů s odborným lékařským personálem tzv. „přísuny 
na sebe“.

V r. 1984 uspořádalo ústecké ARO IV. Mezinárodní sympozium ČSSR–NDR lékařů v problematice etickoprávních 
aspektů intenzivní péče a o dva roky později obdobné sympozium pro sestry. Problémem 80. let bylo plánované 
hospodaření a nedostatek financí. V té době byla potřeba obměny technického vybavení ARO. Takže mimo 
ventilační techniku, což byly 4 ventilátory ELEMA, jsme měli dosluhující Chirology a byli jsme nuceni koupit 
monitorovací jednotku Tesla místo kvalitní zahraniční monitorace. Dalším nedostatkem oproti dnešku byl 
nedostatečný počet injektomatů a infuzních pump. Přesto se dařilo udržet kvalitní intenzivní péči, a to díky 
rostoucí kvalitě lékařů a sester. Velkou zásluhu na odborné úrovni měl emeritní primář dr. Pavel Žalud, který nás 
do roku 1987 zásobil aktuálními medicínskými informacemi z odborných časopisů z celého světa.

V pionýrských dobách intenzivní péče nám patřilo několik světových i republikových prvenství – např. kanylace 
axilární žíly jako přístupu do centrálního venózního systému dr. Řezáčem, zavedení receptury na gastrickou 
výživu (v té době nebyly žádné hromadně vyráběné přípravky), kdy vznikla tzv. „ústecká sondová strava“ 

Primář dr. J. Šedý, 2005

Primář dr. P. Žalud, 1975
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(autor D. Nalos), podání hyperimunní plasmy od dárců 
proti nosokomiálním kmenům ve spolupráci s mikrobiology 
a imunology pro narůstající počet nozokomiálních nákaz 
a rezistencí. Od r. 1976 se stalo ústecké ARO odběrovým 
centrem Transplantačního centra IKEM. Podíleli jsme se aktivně 
na zavedení a využívání informačních technologií a vyvinuli 
jsme několik jednoduchých programů. Od r. 1984 do nynějších 
dnů je primář oddělení členem výboru společnosti ČSARIM 
a ČSIM. Od r. 1985 bylo ústecké ARO zařazeno mezi výuková 
pracoviště tehdejšího Institutu pro další vzdělávání lékařů, a to 
v oblasti jak anesteziologické, tak resuscitační péče. Stalo se 
i pracovištěm pro pomaturitní studium sester v ARIP.

Rok 1989 přinesl personální změny ve vedení oddělení 
(primářem se stal MUDr. Daniel Nalos).

Volný přístup k informacím, technologiím, novým lékům 
a možnost navštěvovat kongresy a oddělení po celém světě 
přinesly podstatné změny do možností léčby a péče o pacienty 
s nejtěžšími onemocněními.

Přestěhováním do pavilonu B v areálu Pasteurova v roce 
2000 jsme získali další dvě lůžka. V roce 2004 se značná 
část nemocnice včetně ARO přestěhovala do nového areálu 

na Bukově, kde se mezitím podařilo vybudovat první komplexní integrované oddělení intenzivní péče s 36 lůžky.

Období integrace intenzivní péče od roku 2004 

Je to období, kdy se v medicíně prosazuje potřeba koncentrace přístrojové techniky, personálu, dovedností 
a znalostí, aby se zvýšila šance pacientů přežít těžkou operaci, úraz, otravu či jiný kritický stav. Velmi záhy se 
ukázalo, že je potřeba daleko většího počtu lůžek i pro pacienty, kterým aktuálně neselhávají životní funkce, ale 
jsou selháním ohroženi. Tak jako v celé republice i v naší nemocnici postupně vznikaly jednotky intenzivní péče 
u standardních oddělení. Přestěhováním nemocnice do nového areálu se naskytla příležitost i pro intenzivní 
péči. Architekti navrhli 36lůžkovou jednotku, kterou jsme využili k integraci intenzivní péče. Došlo ke spojení 
lůžek ARO s JIP chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, neurologie, urologie a s metabolickým JIP. Systémem 
pojetí intenzivní péče jsme se zařadili koncepčně k řadě evropských zemí.

Celkový počet intenzivních lůžek výrazně klesl, ale zvýšila se jejich využitelnost. Nejvýznamnější změnou 
a předností integrované intenzivní péče je 24hodinové lékařské zajištění kvalifikovaným intenzivistou 
a zefektivnění využití společné zdravotnické techniky, která je, stejně jako lůžka, využívána flexibilně 
dle aktuálních potřeb. Sesterský i lékařský personál celého oddělení pracuje podle jednotných zásad. 
Odpadly bariéry při překladu z JIP na ARO. Kvalita péče se mimo jiné sleduje 48hodinovou rehospitalizací. Ta se 
na našem oddělení pohybuje okolo 1 %. Hranice dobré kvality začíná pod 4 % rehospitalizovaných do 48 hodin. 

ARO vyrostlo z kolébky, u které stálo několik nadšenců, přes pionýrská objevná období do stadia dospělosti 
s týmem čítajícím 36 lékařů a 130 sester z oboru anesteziologie a intenzivní medicíny.

Primář dr. J. Novotný (vlevo), 1988 Dr. Prokop a prim. dr. Nalos, 2014

Dr. Z. Herejk, 1986
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NEJMLADŠÍM	ODDĚLENÍM	V	MASARYKOVĚ	NEMOCNICI	JE	ODDĚLENÍ	AKUTNÍHO	PŘÍJMU	–	EMERGENCY.

Přednemocniční a nemocniční neodkladná péče se v České republice vyvíjely dlouhou dobu společně. 
Progresivní myšlenky týkající se organizace neodkladné péče přicházely v 80. letech i ze záchranných služeb, 
které fungují jako samostatný subjekt řádově již desítky let.

První myšlenky (MUDr. František Ždichynec) se promítly do vybudování Nemocnice Záchranné služby (NEZASu). 
Centrální příjem v této nemocnici fungoval jako jeden z prvních v tehdejším Československu. Dle dnešní 
terminologie v pracovní době fungoval jako vysokoprahový a dále jako útočiště pro pacienty, které nebylo 
možno udat jinde. Vysoké procento těchto „neudatelných“ pacientů tvořili pacienti nejtěžší. Do doby sehnání 
a „vytelefonování“ volného lůžka byl pacient ošetřován na lůžkách NEZASu. Centrální příjem NEZASu patřil 
k oddělením, která se v České republice nejvíce přiblížila americkým urgentním příjmům.

Největším přínosem z doby fungování NEZASu je poznatek, že urgentní příjem je výrazným přínosem pro lékaře 
i pacienty a že by oddělení pro příjem nejtěžších pacientů měla být budována pouze ve velkých nemocnicích.

V roce 1999 provozovalo v České republice urgentní příjem (UP) asi 20 nemocnic, ale jednalo se o velmi 
heterogenní skupinu. Měly různě nastavený práh či oborovou příslušnost pro přijetí pacientů. Mezioborový 
charakter mělo pouze 11 UP v republice.

Nejdůležitějším důvodem budování urgentních příjmů mezioborových je plynulá návaznost přednemocniční 
a nemocniční neodkladné péče tak, aby se zcela eliminovalo tzv. příjmové vakuum.

V MN funguje oddělení urgentního příjmu od roku 2004, jeho koncepci vytvořil a v počátcích realizoval primář 
MUDr. Daniel Nalos, v jehož úspěšně započatém díle pokračuje primářka MUDr. Jana Bednářová. Od 1. 3. 2008 
je urgentní příjem samostatným oddělením. Emergency je v rámci velké nemocnice, kterou MN jistě je, 
nezbytným oddělením, které výrazně zlepšilo a urychlilo prvotní péči o pacienty, zejména o pacienty v závažném 
či kritickém stavu.

Emergency v Masarykově nemocnici splňuje požadavky současnosti na urgentní příjem ve velké nemocnici. Je 
to mezioborový příjem, jakýsi filtr vstupu do nemocnice. Měla by se zde odehrávat péče především o akutní 
pacienty, ale nevyhneme se ani suplování práce praktických lékařů či chronických ambulancí.

Letecký transport pacienta, na heliportu
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Ošetřujeme zde pacienty, kterým selhávají 
životní funkce, jejichž stav lze označit jako 
život ohrožující, dále s akutním problémem, 
tj. s náhle vzniklou příhodou, kde můžeme 
očekávat další progresi choroby, nebudouli 
tito včas ošetřeni v nemocnici, ať už ambulantně, 
nebo na lůžkách. Další velkou skupinou jsou 
pacienti přicházející s doporučením od prak
tického lékaře či z chronické ambulance, jsou 
to pacienti, jejichž stav zřejmě bude vyžadovat 
dlouhodobější řešení cestou hospitalizace. 

První kontakt s velkou skupinou pacientů 
přicházejících do Masarykovy nemocnice 
– ošetření personálem, diferenciální diag
nostika, vyšetření laboratorní, leckdy první 
léčba, zabezpečení vitálních funkcí – se 
odehrává právě na emergency. Součástí našeho 
urgentního příjmu jsou jednak ambulance, 
zákrokový sálek, jednak lůžková část 
s 6 vyšetřovacími lůžky a se 3 resuscitačními, 
akutními lůžky. Ambulancí je celkem 6: interní, 
neurologická, ambulance, kde se vyšetřují 
urologičtí event. gynekologičtí pacienti, am 
bulance chirurgická, traumatologická a tzv. izo
lace pro infekční pacienty. V lůžkové části 
se vyšetřují, léčí pacienti bez ohledu na typ 
choroby, ale dle závažnosti stavu. Jde 
o pacienty ve stavu vyžadujícím vyšetření, 
ošetření na lůžku. Nemusí jít jen o fyzický stav, 
lůžko může vyžadovat i momentální psychický 
stav pacienta. V další části jsou 3 resuscitační 
lůžka, vybavená monitorovacím systémem, 
ventilátory.

V Masarykově nemocnici mnoho let funguje 
traumatologické centrum s velikou spádovou 
oblastí. Vzhledem k narůstajícímu provozu 
na silnicích, ke snadné dostupnosti rychlých 
aut, vzhledem k oblíbenosti adrenalinových 
sportů množství úrazů neustále narůstá. Ať už 
se jedná o drobná poranění, s nimiž přicházejí 

či přijíždějí pacienti sami, nebo na druhé straně o pacienty s polytraumatem, které přiváží záchranná služba, 
nebo letecká záchranná služba, funguje zde emergency jako první a leckdy zásadní vstup do traumatologického 
centra. Na lůžka emergency bezprostředně navazuje možnost RTG, sono vyšetření, CT, magnetická rezonance. 
Jednoduchá (tedy technicky) a přímá je i cesta na operační sály, odkud pak je už pacient směrován buď 
na intenzivní lůžka, nebo na traumatologické oddělení. Jsou dána jasná doporučení, při kterých poraněních, 
úrazech, mechanismech úrazů mají být pacienti směrováni nejlépe přímo z terénu, event. neprodleně ze 
spádové nemocnice do Traumacentra. I počet těchto pacientů narůstá, přijíždějí opět na emergency, a to 
i po předem domluveném překladu ze spádových menších nemocnic. Na emergency se pak odehrávají vyšetření 
konziliářů, laboratorní vyšetření, zajištění krví, plasmou, event. antibiotiky, ordinují se a zabezpečují vyšetření 
komplementu. Pro pacienta je komfortnější tento přístup, nemusí „cestovat“ po nemocnici, po ambulancích. 
Je vyšetřen v rámci akutních lůžek emergency. Bezprostředně na akutní lůžka emergency navazuje tzv. žlutá 
chodba, která je jednak vstupem pro záchrannou službu, či pro leteckou záchrannou službu s pacienty 
ohroženými bezprostředně na životě, u kterých musí být transport co nejrychlejší a nejjednodušší, a jednak 
chodbou k operačním sálům a navíc je vybavena a schopna se přeměnit v improvizovanou jednotku intenzivní 
péče v případě hromadného neštěstí.

Na urgentním příjmu Masarykovy nemocnice je každý měsíc ošetřeno 2 500 až 3 000 pacientů s naprosto 
nejrůznější závažností, charakterem či typem onemocnění

Příjem pacienta, prim. dr. Jana Bednářová

Příjezd na emergency
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Historie ústecké neurologie začíná rokem 1945, kdy současně s ostatními odbornými odděleními nemocnice 
bylo otevřeno i oddělení neurologické. Tehdy tvořila neurologie s psychiatrií jeden společný obor a tím byla dána 
i skladba pacientů, kteří zde byli léčeni. 

Oddělení v té době mělo 90 lůžek, bylo rozděleno na stanici mužskou a ženskou a na přechodné počáteční 
období mělo i 6 lůžek dětských. Na samém začátku byly jednotlivé stanice umístěny v různých budovách 
nemocnice a teprve v průběhu roku 1946 byla provedena centralizace stanic do 4. patra budovy B areálu nynější 
Pasteurovy ulice. Zde byla neurologie až do generální opravy této budovy na přelomu 80. a 90. let minulého 
století. Tehdy bylo oddělení přestěhováno do pavilonu F1 a po skončení oprav se opět vrátilo na svoje původní 
místo. Poslední přemístění nervového oddělení se uskutečnilo ve sváteční den 28. října 2003. Neurologie byla 
první odborností, která se z areálu Pasteurova přemístila do nově dostavěné ústecké nemocnice na Bukově. 

Jen několik vzpomínek na první roky provozu oddělení z odkazu převážně již nyní nežijících pamětníků zapsaných 
v oddílenské kronice. 

Na oddělení v začátku sloužily zkušené řádové sestry, které byly až později postupně nahrazovány mladými 
civilními sestrami, které absolvovaly zdravotnické školy. Tehdy byly standardem dvanáctihodinové směny a v těch 
se řádové sestry mimo jiné staraly i o neklidné psychiatrické pacienty, kteří byli umísťováni na uzamykatelná 
síťová lůžka v příčných traktech na obou stranách oddělení. 

V 50. letech bydleli lékaři neurologie i s rodinami v západní polovině druhého patra budovy B, a byli tak tedy 
pro oddělení trvale dosažitelní. Vedle práce u lůžka vykonávali střídavě takzvanou „žurnální službu“, což bylo 
vyšetřování ambulantních pacientů a příjem nemocných po celých 24 hodin. V některých dobách byly tyto služby 
organizovány tak, že neurolog sloužil nepřetržitě celý týden a pak byl vystřídán jiným kolegou. V neděli byla 
služba zajištěna jedním lékařem pro všechna oddělení budovy B a k tomu ještě pro dva infekční pavilony F1 
a F2. V průběhu 50. let sloužili lékaři služby společně současně pro oddělení neurologické, psychiatrické (nově 
po roce 1953 od neurologie oddělené) i rehabilitační. 

Kolektiv neurologie, vpředu uprostřed prim. dr. Ponča, 1965
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Po „socialistickém“ sjednocení zdravotnictví v polovině 50. let bylo v rámci přikázané všeobecné dostupnosti 
nedostatkové neurologické personální odbornosti třeba zajistit i službu v neurologické ambulanci v poliklinice 
ve městě. Lékaři z oddělení tuto práci vykonávali střídavě vedle práce u lůžek. Ze stejného důvodu byli ústečtí 
nemocniční neurologové povinni zajišťovat ambulantní neurologickou službu i v Litoměřicích, Roudnici 
a Lovosicích. A protože obsahem práce neurologa byla v té době z velké části stále i psychiatrická problematika, 
museli v těchto letech všichni lékaři oddělení odcházet na povinný půlroční psychiatrický výcvik do státní 
psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích. 

Takto získané psychiatrické vědomosti pak neurolog bohatě uplatňoval například v rámci vedení odvykacích 
protialkoholních kůr (emetinem či apomorfinem provokované tehdy proslulé tzv. „blinkačky“), jindy byl 
neurolog nucen odborně vést, přednášet a školit frekventanty klubu abstinujících alkoholiků (založen KLUS 
– Klub usilujících o střízlivost). 

Bizarní a až k neuvěření se nám dnes může zdát léčba luetiků, která v té době také patřila do kompetence 
nemocničního neurologa. Tato hyperpyretická terapie spočívala v naočkování malarické krve cizího infekčního 
pacienta (dovážená nárazově z pražské kliniky). Po prodělání několika malarických záchvatů se pak efektivita 
léčby mimo jiné kontrolovala subokcipitálními likvorovými odběry a dle těch pak byla malarická infekce 
u vyléčeného luetika zastavena. Za jeden z nejhorších pracovních prohřešků sekundárního lékaře oddělení pak 
dle kronikářských zápisů bylo považováno, když byl omylem některý luetik odléčen příliš rychle, a nestačila tak 
být malarická infekce léčebně přenesena na dalšího nového luetika v rámci vlastních oddílenských malarických 
zásob. Pak totiž musel primář oddělení tuto provozní chybu přiznat a žádat pražskou kliniku o dovezení nové 
infekční malarické krve. 

Velkou zátěží pro oddělení byla i celokrajská centralizace vážných neuroinfekcí – zejména pak pacientů 
s tetanem. Těžko je pro nás nyní představitelná tehdejší péče o takto nemocné na standardním typu lůžka bez 
zajištění JIPové či ARO odbornosti. 

Nelze ani opomenout účast ústecké neurologie na léčebněrehabilitačním zajištění péče o nemocné při poslední 
velké epidemii dětské obrny v roce 1956. Na té ústečtí neurologové úzce spolupracovali s teplickým infekčním 
oddělením, které jediné v severočeském regionu v té době disponovalo ventilačním zajištěním typu „železných 
plic“. 

K velké redukci pracovní zátěže oddělení došlo v průběhu 50. let, kdy se osamostatnil obor psychiatrie – v ústecké 
nemocnici pod vedením tehdejší primářky dr. Brádleové, vyčlenil se plně obor infekce, byla centralizována léčba 
venerických chorob do samostatného oboru a byly položeny základy specializované intenzivní a resuscitační 
péče. 

Šedesátá léta minulého století znamenají na ústecké neurologii přelomový vývojový odborný zvrat 
od tzv. neurologie špendlíku a neurologického kladívka k neurologii založené na objektivních výsledcích 
pomocných neurologických elektrodiagnostických metod a na neuroradiologické diagnostice. Pro oddělení byl 
zajištěn zahraniční elektroencefalografický přístroj. Ten však v místních podmínkách nebyl funkční – chybělo 
kvalitní odstínění rušivých elektrických proudů z nekvalitní rozvodné sítě. K tomu byla potřebná Faradayova 
klec z hustého měděného síta kolem celého přístroje, pacienta i natáčejícího laboranta. Měď však v té době 
byla strategickým materiálem státního významu. Historky, co vše musel tehdejší primář oddělení absolvovat 
a u kterých politických figur musel o měď prosit (až ji nakonec sehnal kdesi v Ostravě…), se tradovaly mezi 
pamětníky ještě řadu let po jeho smrti. A nebylo se co divit – EEG klec byla všem na očích ještě v polovině 
80. let, neboť teprve tehdy byl na oddělení zajištěn nový moderní EEG přístroj s vlastním stíněním. Nejiná byla 
situace v případě elektromyografie. I v tomto případě byla ústecká neurologie jedna z prvních, která uvedenou 
diagnostikou na severu Čech disponovala. EMG přístroj dánské firmy DISA nám záviděl kdekdo. O jeho kvalitách 
mimo jiné hovoří i to, že dokázal vyšetřovat naše pacienty po dobu 20 let a teprve v roce 1987 byl nahrazen 
přístrojem novým. Co asi bude muset podstoupit za martýrium současný primář neurologie, aby se po zhroucení 
tohoto druhého EMG přístroje před 4 roky dočkala neurologie přístroje nového, když již mnohý rok funguje 
ústecká elektromyografie jen se zapůjčeným přístrojem?

V kompetenci ústeckých neurologů byla v době druhé poloviny šedesátých a v průběhu sedmdesátých let 
minulého století i neuroradiodiagnostika. Byli to lékaři ústecké neurologie, kteří zprvu sami – později společně 
s některými neurologiemi severních Čech – začali provádět kontrastní vyšetření páteřního kanálu (ať již 
vzduchové, či pozitivně kontrastní perimyelografie), kraniální vyšetření typu pneumoencefalografie a zejména 
pak byli u nástupu a rozvoje kraniálních angiografií. Tato zobrazovací specializace přešla z rukou neurologů 
plně do kompetence radiologů až od poloviny 80. let s nástupem CT diagnostiky, Seldingerovské katetrizace 
a MR diagnostiky. 

Při výčtu aktivit ústecké neurologie v průběhu přelomu 50. a 60. let a pozdějších dekád by bylo hrubou chybou 
a vysoce nespravedlivým opomenutím nezmínit se o vzniku a rozvoji dětské neurologie. O konkrétním personálním 
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zastoupení v rámci tohoto – nyní 
již samostatného a od „dospělé“ 
neurologie odděleného – oboru 
bude pohovořeno později, ale 
již nyní je nutno zmínit to, že 
to byla ústecká neurologie, 
která dala základ rozvoji dětské 
neurologické péče v seve
ročeském regionu. Zde byl 
založen samostatný ordinariát 
pro dětskou neurologickou pro
blematiku, zde bylo vytvořeno 
školicí místo, které bylo základem 
pro personální zajištění dětské 
neurologické specializace v se
ve ro českém regionu, a stopa 
ústecké dětské neurologie se 
nesmazatelně objevuje jak 
v celostátní, tak mezinárodní 
dětské neurologické odbornosti. 

Dalším oborem, který se velmi úzce dotýkal – a trvale dotýká – činnosti neurologie, je neurochirurgická 
specializace. Ještě v průběhu 60. let minulého století nebyl tento obor v Ústí zastoupen a to vedlo k nutnosti řešit 
tento typ pacientů odesíláním na specializovaná mimoústecká chirurgická pracoviště. Takovým pracovištěm byla 
nejprve Chirurgická klinika prof. Jiráska v Praze. Kolem let 1963–66 se rozvinula spolupráce s Neurochirurgickou 
klinikou prof. Petra v Hradci Králové. K optimalizaci v řešení chirurgické problematiky u ústeckých neurologických 
pacientů však došlo až na konci 60. let 20. století, kdy vyvrcholila spolupráce s NCH klinikou profesora Kunce 
ve střešovické Ústřední vojenské nemocnici v podobě přestupu primáře Malého do Ústí s následným otevřením 
samostatného neurochirurgického oddělení v ústecké nemocnici. To však mělo zpočátku jen velmi malou 
lůžkovou kapacitu, a tak byli nemocní před operací i po ní hospitalizováni na nervovém oddělení, a protože 
se sem soustřeďovali z celého Severočeského kraje těžce nemocní pacienti, představovalo to pro neurologii 
nemalou zátěž. Byl to však velký pokrok, který všichni oceňovali a podporovali. 

Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století znamenala řadu změn v chodu ústecké neurologie. Tyto změny 
se týkaly personálního (a to jak lékařského, tak sesterského) obsazení, týkaly se však také a především pracovní 
náplně oboru. S minulostí nesrovnatelně byla rozvinuta neuroradiodiagnostika – vždyť celý dosavadní vývoj 
neurologie se dělí na dobu „před cété“ a dobu „po cété“! Je ke cti ústecké nemocnice, že se zařadila celostátně 
mezi jedna z prvních pracovišť, která touto moderní diagnostikou byla vybavena. V nemocnici byl také zprovozněn 
moderní serioangiografický přístroj, který začal umožňovat diagnostiku cévních onemocnění nervové tkáně. 
Prohloubila a zdokonalila se však i elektrodiagnostika – viz již zmínky o novém EMG přístroji s možností 
vyšetřování i specifických evokovaných potenciálů mozku. Zdokonalení přišlo i v oboru elektroencefalografie. 
Podstatně se zdokonalila i laboratorní – zejména likvorová – diagnostika (zde nesmí být opomenuto jméno 
tehdejšího primáře biochemie doktora Kulendy, který projevoval mimořádnou empatii k požadavkům 
z neurologické strany). A tak, jak celá Krajská nemocnice v Ústí nad Labem stála v čele severočeských 
nemocnic, tak i krajská ústecká neurologie stála v čele severočeských neurologií s primářem, který z funkce 
oborového krajského odborníka řídil jemu svěřený zdravotní úsek, jak po stránce zdravotní, tak personální. 
Tato horizontální a vertikální odborná a organizační provázanost zajišťovala takovou výkonnost, která nám byla 
záviděna i čelnými fakultními pracovišti republiky. Například po zprovoznění letecké formy transferu nemocných 
se pacient s akutní rupturou intrakraniálního aneuryzmatu vzniklou v Praze dostal přes naši neurologickou 
a radiologickou diagnostiku na operační sál ústeckému neurochirurgovi rychleji než na sál čelné pražské kliniky. 

Sametová revoluce na přelomu 80. a 90. let podstatně zasáhla i do chodu ústeckého neurologického oddělení. 
Došlo ke změně ve vedení oddělení, a to jak na pozici primáře, tak vrchní sestry. Vedle ovlivnitelných personálních 
změn zasáhl oddělení i smutný odchod velmi oblíbené lékařky doktorky Musilové. Snahou nového vedení 
neurologie bylo především pokračovat v programu již zahájené iktové péče. Prioritou se však proti předchozímu 
období stala snaha o vybudování podmínek pro zajištění akutní intenzivní péče pro pacienty s náhlou cévní 
mozkovou příhodou. Výsledkem těchto snah bylo, že již na začátku 90. let byla na oddělení otevřena stanice 
neurologické intenzivní péče. Tato stanice disponovala zpočátku čtyřmi lůžky – později se podařilo stav rozšířit 
na lůžek šest. JIPová stanice byla velmi dobře vybavena, polovinu lůžek měla na úrovni podpůrné ventilované 
péče, a úzce tak spolupracovala s oddělením ARO. K podstatnému zkvalitnění neurologické péče došlo 
v polovině 90. let, po otevření nově zrekonstruované budovy B, kde 5. a 6. patro bylo vyčleněno pro neurologii. 

Dr. Bejšovec, prim. Pinta, dr. Musilová, 1976
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Oddělení bylo rozděleno do třech stupňů – stanice intenzivní péče (6 lůžek), stanice intermediární péče 
(18  lůžek) a stanice lůžek standardních (32 lůžek). V té době neurologie disponovala samostatnou rehabilitační 
jednotkou, na oddělení docházel logoped a psycholog. Byla zdigitalizována EEG síť – všechny natáčecí jednotky 
z různých oddělení nemocnice bylo možné vyhodnocovat z jednoho diagnostického centra. Byla inovována 
EMG laboratoř novým typem sdruženého EMG – EvP přístroje. Oddělení úzce spolupracovalo s neurochirurgií 
a neurodiagnostikou na RTG pracovišti. 

Rok 2003 znamenal pro celou ústeckou nemocnici výrazný zvrat – došlo k otevření nového nemocničního areálu 
v oblasti bývalého plicního sanatoria na Bukově. Celá nemocnice byla „za chodu“ i s pacienty přestěhována 
z dosavadních prostor v ulici Pasteurova do nově otevřených pavilónů na Bukově (a jak již bylo dříve zmíněno, 
neurologie byla první stanicí, která tento skok i s pacienty zdárně provedla). Tento nelehký krok v řadě směrů 
znamenal nepochybný medicínský přínos. Výrazně zkomfortněly hotelové služby pro léčené pacienty, veliký 
rozmach v diagnostice přineslo nové přístrojové vybavení pomocných diagnostických oddělení (magnetická 
rezonance, spirální CT, výkonná sonografie…), mohutně se rozvinula katetrizační invazivní medicína jak v oblasti 
koronárního řečiště, tak v povodí kraniálním, skokem se zdokonalila operační technika, pomocné diagnostické 
postupy. 

Vedle nepochybných pozitiv však došlo i k řadě sporně přínosných kroků. Vzhledem ke zmatečnému 
porevolučnímu vývoji došlo k nekoncepčnímu rozhodnutí o redukci plánovaných prostor v nově budované 
bukovské nemocnici. Toho důsledkem pak byla podstatná prostorová redukce pro přestěhovávaná oddělení. 
V případě neurologie se to projevilo zhroucením logického třístupňového rozvrstvení podle tíže klinického 
postižení pacientů – byla zrušena oborová stanice JIP (otevřen centrální nemocniční mezioborový JIP) a byla 
také zrušena intermediární lůžka. Celkový počet neurologických lůžek byl redukován z 56 na 38 (a to pouze 
standardních). Tím došlo ke snížení dostupnosti JIPového lůžka pro neurologické pacienty, současně pro nárůst 
tlaku na neurologické lůžko bylo nutné značně zkrátit hospitalizační dobu. 

Pád socializmu a nástup tržní ekonomiky byl také důvodem, proč z neurologického oddělení odešla v průběhu 
90. let řada lékařů do privátního sektoru. 

Přes všechny tyto personální, prostorové, organizační i materiální peripetie však i nadále ústecká neurologie 
kvalitně a odpovědně plní své pracovní zadání, a tím je poskytování špičkové léčebné a diagnostické péče 
pacientům s neurologickou zdravotní problematikou. 

Dr. R. Michálek
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Všeobecně známým faktem pak je, 
že historii organizace nedělají ani 
budovy, ani technika. Historii netvoří 
ani politická garnitura a nedělá ji ani 
ředitel se svými náměstky. Historii 
nemocnice a jednotlivých oddělení 
tvoří konkrétní lékaři a konkrétní 
zdravotní sestry. A nejinak tomu 
bylo i v případě ústecké neurologie. 

Je tedy nemožné nepřipomenout 
na tomto místě několik jmen 
lékařů a sester, kteří se podíleli 
na směřování a vývoji ústecké neu
rologie, kteří na ústecké neurologii 
zahájili svou odbornou kariéru 
s dalším postupem na vý znamné 
posty neurologické vědy jinde v re
publice či ve světě nebo s ústeckou 
neurologií spojili delší kus svého 
života. 

Na tomto oddělení se ve vedení 
vystřídali od jeho vzniku v roce 
1945 do současné doby tři před
nostové. Prvním z nich byl dr. Evžen 
Ponča, který z místa zástupce 
profesora Hennera odešel z pražské 
neurologické kliniky pionýrským 
způsobem budovat na sever Čech neurologický obor. Tento úkol bohatě splnil (na oddělení měl k ruce vrchní 
sestru Klaudovou). Dr. Ponča vyškolil na svém pracovišti řadu odborníků, kteří pak rozšířili obor do dalších okresů 
v Ústeckém kraji. Dle sdělení pamětníků byl člověkem velmi populárním a oblíbeným jak u spolupracovníků, tak 
pacientů. Byl nesmírně pracovně obětavý a korektní. To byly nejspíše i důvody, proč byl v začátku normalizačních 
70. let urychleně odejit do důchodu i za cenu toho, že oddělení bylo následně řadu měsíců bez primáře. 

Druhým přednostou oddělení byl dr. Zdeněk Pinta. Jeho hlavní pracovní snahou bylo zavedení moderních 
diagnostických metod do práce neurologie. Sám od nástupu na ústecké pracoviště prováděl cerebrální 
angiografie přímým nápichem krkavice a v tomto postupu pak zaškolil i další spolupracovníky. Pod jeho vedením 
se rozvinula spinální radiodiagnostika. Své odborné nasměrování cílil dr. Pinta především do oblasti iktologické 
problematiky. Na oddělení spolupracoval po stránce sesterské s vrchní sestrou Bognerovou. Pod jeho vedením 
byla rozvinuta úzká spolupráce s ústeckou neurochirurgií prim. dr. Malého – spolupracovníka již z dřívější doby 
při působení ve střešovické ÚVN v Praze. 

Posledním přednostou neurologie je od roku 1990 dr. Tomáš Jerie. Jeho odborným zaměřením bylo a je 
především zintenzivnění akutní neurologické diagnostiky a léčby s důrazem na zajištění intenzivní péče v oboru 
s využitím urgentních diagnostických a invazivních metod. Pod jeho vedením vznikla v 90. letech samostatná 
JIPová neurologická stanice, kterou však bylo nutno po přemístění nemocnice do nových prostor na Bukově 
transformovat v rámci centrálního multioborového JIPu. Za hlavní odbornou a systémovou změnu na ústecké 
neurologii je pak třeba s nástupem nového tisíciletí považovat realizaci iktového programu s vícestupňovým 
rozdělením diagnostickoléčebných stanic. Technické a personální vybavení celé nemocnice zajistilo zařazení 
neurologie do nejvyššího stupně v systému celostátně poskytované cerebrovaskulární péče. Dosahované 
výsledky v hodnoticích parametrech řadí ústecké Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) mezi přední 
pracoviště v tomto oboru ve státě. 

Kolektiv sester v době porevolučních změn na počátku 90. let vedla vrchní sestra Kulhavá, kterou následně 
vystřídala vrchní sestra Trochtová. 

Na ústeckém nervovém oddělení začínala svoji odbornou životní dráhu řada osobností, které následně dosáhly 
mimořádných odborných výsledků. Vzpomeňme z nich alespoň některé. 

Těsně po válce zde pracoval dr. Václav Vojta, který kolem roku 1950 odešel do Prahy na neurologickou kliniku. 
Zabýval se dětskou neurologií. Stal se otcem mezinárodně proslavené rehabilitační školy reflexní lokomoce 
s využitím vrozených pohybových programů CNS, určených především pro děti s postižením mozkovou obrnou. 
V roce 1968 emigroval do Německa, kde vybudoval ústav pro léčbu následků dětské mozkové obrny. 

Primář dr. T. Jerie (vlevo) v rozhovoru  
s chirurgem dr. P. Opletalem, CSc.
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Na zdejším oddělení zahájil svou pracovní kariéru budoucí profesor neurologie MUDr. Jiří Tichý, DrSc., 
první polistopadový demokraticky zvolený děkan I. LF UK Praha, následně přednosta Neurologické kliniky 
I. LF UK Praha. 

V úzkém kontaktu s ústeckou neurologií byl na konci 70. let i tehdejší teplický pediatr MUDr. Vladimír Komárek, 
který po získání odborných základů pod vedením ústeckého ordináře pro dětskou neurologii dr. Mirka Bejšovce 
dosáhl špičkového postavení v oblasti české dětské neurologie. V současné době je profesor MUDr. Vl. Komárek 
děkanem II. LF UK Praha Motol a současně přednostou motolské dětské neurologie. 

Opakovaně již byl zmiňován MUDr. Miroslav Bejšovec, zakladatel severočeské dětské neurologie. Jeho zásluhy 
spočívají jednak na poli výuky řady dětských neurologů, mimořádná je však i jeho proslulost na poli epileptologie. 
Již v 60. letech minulého století společně s biochemikem prim. Kulendou odhalil vazbu poruchy metabolizmu 
pyridoxinu na intrauterinní záchvaty plodu – pyridoxindependentní epilepsii. Bylo to v době, kdy znalosti 
o inhibičních neurotransmiterech nervové tkáně a vazbě mezi pyridoxinem a kyselinou gammaaminomáselnou 
čekaly na odhalení ještě řadu dalších let. 

Podrobněji je nutné se dále zmínit o lékaři ústecké neurologie, který se stal členem vědeckých týmů dvou 
laureátů Nobelových cen za obor medicíny. Jedná se o MUDr. Jiřího Šafáře, který také začínal svoji medicínskou 
kariéru na ústecké neurologii. V polovině 80. let minulého století se tento lékař stal vůdčí osobnosti ústecké 
neurologie v likvorové diagnostice. V úzké spolupráci s již zmiňovaným přednostou biochemické laboratoře 
nemocnice dr. Kulendou zahájil své výzkumné práce na poli mozkomíšního moku. Kvalita výsledků jeho prací 
mu zajistila mezinárodní ohlas, který vedl k tomu, že obdržel nabídku stipendijního pobytu a výzkumu v týmu 
profesora Carletona C. Gajduseka (Nobelova cena v oblasti prionových chorob) v americké Bethesdě. Po žádosti 
o prodloužení stipendijního pobytu v USA mu socialistické Československo tento pobyt dále již nepovolilo 
– a dr. Šafář změnil stipendijní pobyt za emigraci. Následně změnil i pracovní tým a přešel k dalšímu laureátu 
Nobelovy ceny – k profesoru Stanley B. Prusinerovi na Kalifornské univerzitě v San Francisku. V současné době 
je dr. Šafář profesorem patologie a neurologie na Western Reserve University Cleveland v Ohiu, kde současně 
vykonává funkci ředitele Národního výzkumného centra pro prionová onemocnění. 

Z plejády více jak 60 lékařů, kteří za dobu téměř 70 let činnosti ústecké neurologie oddělením prošli, je pak třeba 
neopomenout alespoň krátkou zmínku o některých z nich. 

V emigrační vlně konce 60. let odešla z oddělení dr. Duchková, která ve Švédsku dosáhla v oboru klinické 
neurologie docentury se zaměřením na migrenologii. Obdobně emigrovala i dr. Heřmanová, která zahraniční 
docenturu obdržela v oboru geriatrie. Dalším docentem z řad ústeckých neurologů byl v následujících letech 
dr. Rozsíval, který tohoto titulu dosáhl na neurochirurgické klinice profesora Petra v Hradci Králové. 

Také řada primářů neurologických oddělení v republice začínala svá medicínská léta na ústecké neurologii 
– například dr. Šedivý (primariát v Příbrami), dr. Hopfinger (primariát v Teplicích). 

Z lékařů, kteří odborně začínali na ústecké neurologii, řadu let zde pracovali (či stále pracují) nebo se následně 
uplatnili v oboru neurologie na jiných pracovištích v republice, je třeba jmenovat: 

MUDr. Alena Lapáčková (mnohaletý zástupce primáře a nyní současně specialista pro neurointenzivní medicínu, 
vedoucí lékař KCC pro severní Čechy), MUDr. Rudolf Michálek st. (zástupce primáře, na ústecké neurologii 
pracoval více jak 50 let, zakladatel elektromyografie na severu Čech, který svou milovanou EMG laboratoř 
opustil v téměř 80 letech věku), MUDr. Helena Musilová (zástupkyně primáře, velmi oblíbená a milá kolegyně), 
MUDr. Jana Šorfová (krajský ordinář pro epileptologii, později specialistka na cévní mozkovou problematiku), 
MUDr. Lydie Koumarová (nástupkyně dr. Bejšovce v krajské dětské neurologické ambulanci), MUDr. Zdena 
Pátková (po ochodu z oddělení letitá vedoucí lékařka poliklinické neurologie), MUDr. Vojtěch Skovajsa (pozdější 
specializace na EMG v Nemocnici Na Homolce), MUDr. Pavel Matoušek (neurolog v Prachaticích), MUDr. Jan Šorf 
(lékař se zaměřením především na neuroradiologii – vedle toho i nadšený hudebník a frontman skupiny Lazaret 
Band), MUDr. Filip Kramář (následně elektrodiagnostická laboratoř NCH kliniky ÚVN Střešovice) a řada dalších. 

Zanedlouho uplyne od založení ústecké neurologie 70 let. Obor dosáhl za poslední desetiletí obrovského pokroku. 
Neurologie se z medicínské specializace, která byla dříve nasměrována především na pole experimentální 
diagnostiky a ještě tajemnějších diagnóz u pacientů, u kterých měsíční hospitalizační pobyty nebyly ničím 
výjimečným, se dostala do skupiny akutních medicínských oborů, kde je čas na záchranu mozkových buněk 
počítán v minutách, s nutností odpovídající rychlosti jak v diagnostice, tak v poskytnuté léčbě. A je ke cti ústecké 
neurologie, že tento dramatický odborný vývoj dobře zvládla. Přejme si – a přejme i našim následovníkům, aby 
tento rozvoj oboru pokračoval i nadále, a byl tak ku prospěchu neurologických nemocných. 
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První zmínka o psychiatrickém zařízení v Ústí nad Labem se datuje do roku 1894, kdy byla slavnostně otevřena 
nemocnice ve vyprojektované nové městské čtvrti Klíše. Areál původně zahrnoval vedle pěti pavilonů (interní, 
dětský, chirurgický, kožní a infekční) také tzv. domek pro psychiatrii – ten sestával z buňky pro ošetřovatele a dvou 
buněk pro nemocné, každá místnost měla rozměry 4 x 3 m. Celková kapacita nemocnice skýtala zprvu 130 lůžek 
a i přes rozrůstání počtu pavilonů kapacita v meziválečném období nedostačovala, a proto bylo rozhodnuto 
o výstavbě nové nemocnice v původní lokalitě. Stavba byla zahájena v roce 1926, psychiatrické oddělení ale již 
její součástí nebylo. Až roku 1930 bylo rozhodnuto o zřízení stanice pro duševně choré ve sklepě tuberkulózního 
pavilonu – otevřena byla v roce 1936 a zahrnovala 5 pokojů pro nemocné. Vedoucím lékařem byl dr. Anton Jelínek, 
od roku 1942 pak dr. Hedvika Hornová. Nejednalo se však ještě o lůžkové psychiatrické oddělení v pravém slova 
smyslu. Od roku 1936 působila v Ústí nad Labem také poradna pro duševně nemocné jako zařízení Zemského 
ústavu pro choromyslné v Horních Beřkovicích. Poradnu řídil beřkovický primář MUDr. Schuhmann a město 
pro její činnost poskytlo místnost na městském zdravotním úřadu. Dle svědectví pamětníků byla poválečná 
lůžková péče o psychiatrické pacienty v režii tehdejšího neurologického oddělení, ovšem problematika neklidu 
některých duševně nemocných byla velmi obtížně zvladatelná, a proto byli shromažďováni v suterénu jednoho 
z pavilonů. Když se jejich počet rozrostl, byl přistaven speciální vagón na železničním nádraží a pacienti byli 
převezeni do psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích.

První lůžkové psychiatrické oddělení vzniklo 3. října 1953 a jeho primářkou se stala MUDr. Miroslava Brádleová. 
Psychiatrické oddělení sdílelo v budově B tehdejšího areálu nemocnice jedno patro s oddělením neurologie. 
Pod vedením prim. MUDr. Brádleové tu během jejího primariátu pracovali MUDr. Erich Sýkora (vedle působení 
na oddělení vedl i sexuologickou ambulanci), krátce MUDr. Jarmila Sýkorová (později Kilbová), následně 
MUDr. Jiří Krombholz, MUDr. Jiří Plný, v 70. letech pak MUDr. Bohumil Mališ a MUDr. Ladislav Hnídek, dětskou 
psychiatrickou ambulanci měla na starosti MUDr. Alena Ebenová, jako klinický psycholog působil prom. psych. 
Sáva Srp. Vrchní sestrou se při založení oddělení stala Božena Michálková, která tuto funkci vykonávala 
do r. 1988. Zajímavostí je, že v době založení pracovaly na oddělení ještě i řádové sestry. 

Až do počátku 70. let zajišťoval během noční a víkendové směny péči o neurologické i psychiatrické pacienty 
vždy jeden lékař – psychiatr či neurolog. 

V roce 1971 psychiatrické oddělení přesídlilo do budovy F2 a mělo kapacitu 20 lůžek, další stěhování nastalo 
hned v roce 1974, a to do budovy kaple v areálu tehdejší nemocnice, kde bylo k dispozici 24 lůžek. V roce 

MN, budova psychiatrie
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1976 odešla do penze prim. MUDr. Brádleová, respektovaná 
osobnost české poválečné psychiatrie. 

Novým primářem se stal MUDr. Jaroslav Tržický, původně 
atestovaný internista. V témže roce nastoupila na oddělení 
po promoci MUDr. Zdeňka Staňková. Koncem 70. let pracovala 
na odd. krátce i MUDr. Hana Levitusová. Lůžková psychiatrická 
péče byla zaměřena výhradně na dospělé pacienty, a to 
do r. 1979, kdy po výstavbě nové budovy infekčního oddělení 
na Bukově psychiatrické oddělení přesídlilo do původního 
infekčního pavilonu (F1) a rozrostlo se na 45 lůžek pro 
dospělé pacienty a 16 lůžek dětské psychiatrie pro pacienty 
ve věku 6–15 let. Jako pedopsychiatři zde postupně působili 
MUDr. Věra Procházková, MUDr. Štětinová, MUDr. Věra 
Balašová a MUDr. Pavel Kozlík. Během 80. let na oddělení 
nastoupili také MUDr. Ilja Žukov (v současné době působí 
doc. MUDr. Žukov, CSc., na Psychiatrické klinice 1. LF UK), 
MUDr. Petr Žižkovský (nyní vede Senior CZ, s.r.o., v Ústí nad 
Labem, jediné specializované soukromé gerontopsychiatrické 
zařízení v ČR), MUDr. Elena Křivková a MUDr. Miroslav Zoubek, 
nyní sexuolog. Jako kliničtí psychologové během primariátu 
MUDr. Tržického působili PhDr. Staňkovská, PhDr. Opatřilová, 
PhDr. Kleinová, PhDr. Florschützová, PhDr. Adamovský 
a PhDr. Vacek, ve funkci vrchní sestry vystřídala 
v. s. Michálkovou v r. 1988 staniční sestra Milena Klímová. 
V roce 1987 se psychiatrické oddělení opět přestěhovalo, 
a to do budovy PIO (dnešní budova G), kde získalo 36 lůžek 
a 20 lůžek dětské psychiatrie ve značně nevyhovující výšce 
6. a 7. patra. 

Od r. 1980 fungovalo samostatné nelůžkové sexuologické oddělení pod vedením prim. MUDr. Ericha Sýkory, a to 
v prostorách budovy Zdravotnické záchranné služby v původním areálu nemocnice. Primariát následně převzal 
v 90. letech MUDr. Miroslav Zoubek.

Po událostech roku 1989 se novou primářkou našeho oddělení stala prim. MUDr. Zdeňka Staňková. Zároveň se 
začalo schylovat k dalšímu, zatím poslednímu přesunu ústeckého psychiatrického oddělení. Podařilo se získat 
a pro potřeby péče o duševně nemocné upravit budovu internátu chemické průmyslové školy (dnešní budova P), 
kde sídlí naše oddělení od roku 1992. Dětské psychiatrické oddělení v čele s prim. MUDr. Kozlíkem se v průběhu 
90. let osamostatnilo a bylo v provozu v budově Dětské kliniky MN do r. 1996, kdy zaniklo.

Od začátku 90. let na našem oddělení působila řada lékařů, kteří zde získali zkušenosti pro svou pozdější 
praxi – MUDr. Petr Zahradník, MUDr. David Filipovský, MUDr. Michal Charvát, MUDr. Daniel Kotek, MUDr. Tomáš 
Kreuzinger, MUDr. Václav Ferus (dnes primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov), MUDr. Helena 
Háková, MUDr. Jana Marvanová, MUDr. Michal Risler, MUDr. Pavel Susa, MUDr. Jindra Kubešová, MUDr. Karin 
Petrů, MUDr. Jitka Dvořáková, MUDr. Aleš Brigant, MUDr. Zora Olejárová, MUDr. Ivana Javůrková. Jako klinický 
psycholog působí na našem oddělení od r. 1991 PhDr. Štefan Balkó. Ve funkci vrchní sestry pracovala v letech 
1992–1994 v. s. Helena Penglová, v letech 1994–2008 v. s. Božena Barnatová a od r. 2008 dosud je vrchní 
sestrou našeho oddělení v. s. Jarmila Bezděčná.

Na velmi důležité pozici sociální pracovnice lůžkového psychiatrického oddělení pracovaly s. Nachtmannová, 
od r. 1971 Markéta Seidlová a od r. 2010 dosud Bc. Petra Adámková. Řešení sociální problematiky pacientů 
s duševním onemocněním se stává vlivem přetrvávající stigmatizace psychiatricky nemocných a zhoršující se 
ekonomické situace stále podstatnější složkou léčebného procesu.

Sekretariát našeho oddělení svědomitě řídí od r. 1985 Václava Ruláková, která vystřídala ve funkci Jiřinu 
Poláčkovou.

PRIM.	DR.	BRÁDLEOVÁ	(1916–1987)

Za 2. světové války se v Jugoslávii jako zdravotnice zúčastnila partyzánského odboje proti nacistům, po návratu 
do osvobozeného Československa působila v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech, poté na Psychiatrické 
klinice LF UK v Plzni a od r. 1953 po zřízení Psychiatrického lůžkového oddělení při Krajské nemocnici v Ústí nad 
Labem se stala jeho první primářkou. Byla respektována daleko za hranicemi severočeského regionu jako 
vynikající lékařka i soudní znalkyně v oboru psychiatrie, úspěchů dosáhla i jako majitelka chovné stanice psů.

Primář dr. J. Tržický, 1984
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Psychiatrické oddělení MN je akreditovaným pracovištěm s nadregionální působností. Poskytuje lůžkovou 
i ambulantní péči pro dospělé pacienty celého diagnostického spektra duševních poruch. V současné době sídlí 
ve čtyřpodlažní budově P, která prošla v letech 2011–2012 rekonstrukcí. Zahrnuje akutní příjmové, tzv. uzavřené 
oddělení (odd. B) o kapacitě 27 lůžek, které slouží pro psychiatrické akutní stavy s možností zvýšeného dohledu 
či aplikace ECT (elektrokonvulzivní terapie) v indikovaných případech. Režimové, tzv. otevřené oddělení (odd. A, 
rovněž kapacita 27 lůžek) slouží k další stabilizaci stavu po zvládnutí akutní fáze onemocnění, kdy se pacienti 
v rámci rehabilitace zapojují do individuální či skupinové psychoterapie, pracovní terapie, sociální a pracovní 
rehabilitace. K dispozici je pacientům tělocvična s pingpongovým stolem a posilovacími stroji či dílna pro 
arteterapii.

Od roku 1998 je součástí našeho oddělení také detoxifikační jednotka s kapacitou 3 monitorovaných (JIP) 
a 1 standardního lůžka.

Psychiatrické oddělení zajišťuje nepřetržitou ambulantní péči pro akutní pacienty, psychiatrickou ambulanci, 
AT ambulanci (pro léčbu závislostí). 

Součástí oddělení je i EEG laboratoř a metadonová jednotka.

V současnosti na našem oddělení pracuje pod vedením prim. MUDr. Zdeňky Staňkové 7 lékařů: MUDr. Erik 
Petrovský (zástupce primářky, na odd. pracuje od r. 2003), MUDr. Judita Jansová (od r. 1995, stála u zrodu 
detoxifikační stanice), MUDr. Lucie Staňková (od r. 2006), MUDr. Pavla Zemanová (od r. 2007), MUDr. Sylvie 
Kandová (od r. 2012), MUDr. Michaela Chmelíková (od r. 2011), nově od srpna 2013 MUDr. Michala Čerňanská 
a t. č. na mateřské dovolené je MUDr. Helena Wicherková (na odd. od r. 2009). Jako klinický psycholog zde působí 
PhDr. Štefan Balkó. V čele s vrchní sestrou Jarmilou Bezděčnou pracuje na obou standardních odděleních pod 
vedením staničních sester Aleny Michálkové a Simony Schallerové celkem 12 zdravotních sester, 1 ambulantní 
a EEG sestra, 5 sanitárních pracovnic a 1 ošetřovatelka. Na detoxifikační jednotce pracuje ve směnném provozu 
7 zdravotních sester, 2 sanitární pracovnice a 1 ošetřovatelka, staniční sestrou je Lucie Husáková. Funkci sociální 
sestry našeho oddělení vykonává Bc. Petra Adámková, pro klienty metadonové jednotky pak Bc. Michaela 
Boháčová.

Poskytujeme specializovanou psychiatrickou péči neselektovanému spektru dospělých pacientů podle 
nejnovějších standardů psychofarmakoterapie a psychoterapie, konziliární službu v rámci Masarykovy 
nemocnice, spolupracujeme s psychiatrickými ambulancemi v regionu, s dalšími lůžkovými psychiatrickými 
odděleními, s psychiatrickými léčebnami, resp. dle nové nomenklatury psychiatrickými nemocnicemi (spádová 
je pro naše oddělení Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice). MUDr. Petrovský zajišťuje odbornou péči 
v ústeckém Kontaktním centru pro uživatele návykových látek, MUDr. Zemanová zaštiťuje provoz Metadonové 
jednotky MN, dlouhodobě je lékař našeho oddělení také členem Koordinační skupiny pro oblast péče o osoby 
s duševním onemocněním města Ústí nad Labem (aktuálně MUDr. Chmelíková). Spolupracujeme s neziskovými 
organizacemi zaměřenými na péči o duševně nemocné (v našem regionu zejména Fokus Labe a další). 

Prim. MUDr. Staňková založila na psychiatrickém oddělení MN v r. 1997 tradici každoročního Sympozia 
severočeských psychiatrů ve Starých Splavech u Máchova jezera, které letos oslavilo ve skvělé kondici již 
17. výročí a pravidelně přináší odborný program vysoké úrovně a přátelskou atmosféru v inspirativních kulisách 
Máchova kraje.

Lékaři psychiatrického oddělení se pravidelně zúčastňují zásadních odborných vzdělávacích akcí v ČR 
i v zahraničí. Na našem oddělení také nezřídka probíhají mezinárodní multicentrické klinické farmakologické 
studie.

Šedesáté výročí vzniku našeho oddělení oslavíme na Větruši seminářem za účasti řady vzácných hostů. 
Přednášet budou prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Psychiatrického centra Praha a Centra 
neuropsychiatrických studií v Praze, a MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny Praha a předseda 
Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

ELEKTROKONVULZIVNÍ	TERAPIE	(ECT)

Jedná se o efektivní metodu biologické léčby v psychiatrii se širokým spektrem terapeutických indikací. 
Nejčastěji aplikujeme ECT u pacientů se závažnými formami afektivních poruch (těžké depresivní epizody, 
event. až psychotické hloubky, ale i manické fáze bipolární afektivní poruchy) a psychotických poruch, zejména 
u katatonní formy schizofrenie, kde se často jedná o vitální indikaci. 

Indikace k ECT vychází ze zhodnocení anamnézy včetně efektu dřívějšího užití ECT, z diagnostického závěru, 
závažnosti symptomatologie a zvážení poměru rizika oproti očekávanému terapeutickému benefitu. Obecně je 
u závažných stavů ECT vhodná tam, kde je zapotřebí rychlého efektu, kde farmakoterapie přináší zvýšené riziko 
či kde je prokázána farmakorezistence.
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Vlastní aplikace ECT probíhá 
v krátkodobé celkové anestezii 
za spolupráce anesteziologa a ane
steziologické sestry. Při do držení 
správného metodického postupu 
se jedná o bezpečnou, rychlou 
a efektivní léčebnou metodu 
s minimálním výskytem vedlejších 
účinků.

DETOXIFIKAČNÍ	JEDNOTKA

Součástí psychiatrického oddě le 
ní MN je detoxifikační jednotka, 
jejíž provoz byl zahájen 2. 2. 1998. 
Jedná se o oddělení s kapacitou 
3 monitorovaných lů žek a 1 stan 
dardního. 

Lůžka jsou v první řadě určena 
k nastavení metadonové substituce 
u pacientů závislých na opioidech 
(podmínkou je přerušení nejen usu 
ilegálních opioidů po nastavení 
metadonové substituce, ale i abusu 
jiných ilegálních drog, nejčastěji 
amfetaminů, což se ne slučuje 
s pravidly metadonového substi
tučního programu).

Dále slouží lůžka též k detoxikaci 
a detoxifikaci od jakékoli návykové 
látky před plánovaným nástupem 
motivovaného klienta na režimovou 
léčbu v léčebně. Léčbu plnoletým 
pacientům nelze nařídit. Pro nezle
tilé pacienty slouží dětský detox 
Praha – Pod Petřínem.

Často využíváme lůžka detoxifikační 
jednotky také k léčbě odvykacích 
stavů z odnětí alkoholu včetně 
alkoholových delirií a ke zvládnutí 
stále četnějších akutních stavů 
neklidu spojených s audiovizuálními 
halucinacemi a paranoiditou s mož
nou agresí při tzv. toxické psychóze 
(vzniklé nejčastěji po užití am  feta
minů /metamfetaminů).

Lůžka jsou však často obsazena pacienty v ebrietě s poruchou chování. Společně s lůžkovou částí Emergency 
Masarykovy nemocnice tak supluje naše detoxifikační jednotka úlohu v kraji dosud chybějící záchytné stanice.

Lůžka neslouží k léčbě somaticky komplikovaných intoxikací jakoukoli látkou legální či ilegální. Tyto pacienty je 
nutné sledovat do stabilizace somatického stavu příslušným specialistou, po odsledování je samozřejmě možný 
překlad na naše oddělení k řešení příčin intoxikace.

Hospitalizace na detoxifikačním oddělení je v ideálním případě součástí komplexní středně či dlouhodobé léčby 
závislosti, ke které pacienta odesíláme buď na specializované pracoviště, nebo v případě nastavení metadonové 
substituce klient pravidelně dochází na metadonovou jednotku při našem oddělení.

Předpokladem je ovšem náhled pacienta na důsledky zneužívání návykové látky a motivace k léčbě.

Primářka dr. Brádleová a dr. Sýkora

Kolektiv psychiatrie, 60. léta



85

1894–2014

Josef Liehne a kolektiv 

ALMANACH

METADONOVÁ	JEDNOTKA

Metadonová jednotka funguje 
při psychiatrickém oddělení MN 
od září 2000. Od začátku její 
existence jí prošlo 710 klientů, 
mnozí opakovaně, a v současné 
době má 110 stálých klientů. 
Vedoucími lékaři metadonové 
jednotky byli od jejího založení 
postupně MUDr. Judita Jansová, 
MUDr. Erik Petrovský, MUDr. Václav 
Ferus a v současnosti MUDr. Pavla 
Zemanová, provoz zajišťují 3 zdra
votní sestry a 1 sociální pracovnice.

Metadon je syntetický opioid, 
který se ve formě roztoku podává 
perorálně v individuální dávce dle 
tělesné hmotnosti a stupně závislosti 
klienta, nastavení odpovídající 
dávky probíhá za hospitalizace 
na detoxifikační jednotce našeho 
oddělení, poté klient denně dochází 
na metadonovou jednotku k užití 
substituční látky, což je umožněno 
dlouhým vylučovacím poločasem 
25 hod.

Jedná se o metodu substituční léčby pacientů závislých na opioidech, cílem je tzv. harm reduction čili snižování 
rizik spojených s užíváním nelegálních návykových látek u jejich problematických uživatelů. Podstatou 
substituční léčby je nahrazení původně užívané návykové látky (v tomto případě nejčastěji heroinu) s krátkým 
poločasem a neznámého složení a koncentrace vlastní drogy, navíc užívané často rizikovým způsobem 
(i. v., za nesterilních podmínek) látkou podávanou lege artis, s přesně definovanou koncentrací, s dlouhodobým 
účinkem v organismu, bez toxických příměsí, aplikovanou perorálně. Zároveň se snižuje riziko sekundární 
kriminality v rámci snahy zajistit finanční prostředky na nelegální drogu. Substituční metadonový program 
funguje v ČR od roku 1997, distribuce metadonu je omezena na specializovaná substituční centra, která jsou 
zařízena převážně na úrovni krajů. Metadonová jednotka při psychiatrickém oddělení MN patří k největším v ČR, 
její provoz je částečně hrazen z dotací Ústeckého kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR.

KONTAKTNÍ	CENTRUM	ÚSTÍ	NAD	LABEM

Nadace, později občanské sdružení DRUGOUT Klub bylo založeno v roce 1993 iniciativou prim. MUDr. Staňkové, 
MUDr. Charváta a MUDr. Žižkovského v reakci na stále narůstající počet uživatelů heroinu v Ústí nad Labem 
po roce 1989. Za účelem vybudování Kontaktního centra poskytla Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
objekt vily ve Staré ulici. Za pomoci dotací se projekt zrealizoval a 1. 10. 1995 se nízkoprahové zařízení 
slavnostně otevřelo. 

Posláním Kcentra je vyhledávání osob ohrožených závislostí či již závislých na návykových látkách s cílem zajistit 
jim pomoc, psychosociální podporu, dále obecná i individuální prevence postižení civilizačními chorobami 
včetně závislosti na návykových látkách, osvěta o zdravém způsobu života, edukace o možných alternativách 
odvykání.

Prvotní pracovní tým tvořila prim. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková, čtyři zdravotní sestry a jedna 
kontaktní pracovnice – laborantka. 

Centrum sloužilo stále se zvyšujícímu počtu klientů. V roce 1996 byl zahájen i terénní program. Od září 2005 
sídlí Kontaktní centrum v pronajatých prostorách Kožního sanatoria (Velká Hradební 13/47).

Ředitelkou Kcentra je stále Mgr. Radka Kobližková, lékařskou péči v současnosti zajišťuje MUDr. Erik Petrovský. 
Při péči o své klienty Kcentrum často spolupracuje s detoxifikační a metadonovou jednotkou Psychiatrického 
oddělení Masarykovy nemocnice.

Primářka dr. Z. Staňková
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SEXUOLOGIE 
M. Zoubek

Ačkoli z médií lze lehce nabýt dojmu, že sexuální revoluce u nás proběhla teprve s tou sametovou, a že tedy 
i sexuologie je jedním z výdobytků, jež jsme si s klíči v rukou vyvzdorovali v pohnutých listopadových dnech, 
opak je pravdou: sexuologie je lékařským oborem, který má v našich zemích dlouholetou tradici, sahající až 
do doby krátce po 1. světové válce. Již tehdy, v roce 1921, vznikl při Lékařské fakultě Karlovy university v Praze 
Ústav pro sexuální patologii, jehož prvním přednostou byl profesor Ferdinand Pečírka. Skutečného rozvoje 
však česká (a slovenská) sexuologie dosáhla až za působení profesora Josefa Hynieho, který byl v roce 1935 
pověřen vedením pražského Sexuologického ústavu a který je považován za faktického zakladatele oboru u nás, 
v pojetí, jež je ve světě unikátní, sexuologie coby samostatného, multidisciplinárně koncipovaného lékařského 
oboru, který „pod jednu střechu“ soustřeďuje všechny aspekty lidské sexuality, od psychologických až třeba 
po endokrinologické.

Ústecká sexuologie sice tak dlouhou tradici nemá, nicméně i tak je jedním z prvních pracovišť svého druhu 
v republice, a letos se dokonce může pochlubit „hranatým“ výročím – v roce 1959 totiž byla při psychiatrickém 
oddělení ústecké nemocnice zřízena sexuologická poradna, která se o dva roky později stala sexuologickou 
ambulancí. K 1. 6. 1980 pak bylo zřízeno sexuologické oddělení jako samostatný primariát v tehdejší Krajské 
nemocnici Ústí nad Labem.

Vývoj a rozvoj sexuologie nejen v Ústí nad Labem, ale v celém regionu je neodmyslitelně spjat s osobou 
prim. MUDr. Ericha Sýkory, který pracoviště vedl od jeho počátků až do roku 2000. Primář Sýkora – který byl 
mimochodem prvním absolventem školicího místa v sexuologii u profesora Hynieho – se sexuologií vždy 
zabýval v celé její šíři, od sexuálních dysfunkcí přes poruchy plodnosti až po práci se sexuálními devianty 
a pacienty s poruchou pohlavní identity. Vždy se snažil co nejdříve uvádět do praxe nejnovější poznatky v oboru 
a již v 80. letech minulého století se pokoušel iniciovat vznik centra pro reprodukční medicínu; nebylo jeho 
chybou, že se tento obor záhy začal vyvíjet svým vlastním směrem, s nároky, které již přesahovaly technologické, 
personální i ekonomické možnosti oddělení. Za působení prim. MUDr. Sýkory také byla na pracovišti proškolena 
řada lékařů, kteří se pak věnovali sexuologické problematice při své hlavní specializaci, nejčastěji psychiatrii.

V roce 2000 byl vedením oddělení pověřen 
MUDr. Miroslav Zoubek.

V současné době poskytuje sexuologické oddělení 
Masarykovy nemocnice standardní spektrum 
ambulantních služeb, tj. vyšetřování a léčbu 
sexuálních dysfunkcí u mužů i žen, poruch mužské 
plodnosti, poruch pohlavní identity a sexuální 
preference; dále se zabývá sexuologickou andrologií 
a provádí výkon soudně nařízených ochranných 
léčeb u lidí, kteří se pod vlivem své sexuální 
abnormity dopustili protiprávního jednání. Oddělení 
je akreditovaným školicím pracovištěm pro lékaře 
v předatestační přípravě v oboru sexuologie. Zleva dr. Uzel, dr. Zoubek, prim dr. E. Sýkora, 

1987

MN, budova sexuologie MN, kolektiv sexuologie, 2014
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GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
I. Blšťák, M. Richterová, V. Plzák

Prvním poválečným primářem se stal MUDr. Karel Vácha, který přišel z Hradce Králové. Byl podobně jako 
dr. Rödling velmi aktivní i v organizaci poválečného zdravotnictví v Ústí. Stal se ředitelem nemocnice, ředitelem 
ošetřovatelské školy, která zahájila svoji činnost v září roku 1946. Sídlila v bývalém Pohlově sanatoriu v dnešní 
Palachově ulici, kde později sídlilo ředitelství KÚNZ. Celou agendu školy zajišťovala sestra Marie Červinková. 
Koncem roku 1947 se pak stává ředitelem Státního ústavu pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek, kde se 
pořádaly desetiměsíční kurzy. Odbornou vedoucí tohoto ústavu byla diplomovaná sestra a porodní asistentka 
Helena SchořovskáCibulková. Obě školy se po roce 1948 spojily. Jeho zástupcem byl MUDr. Jan Broum. 
Výraznou postavou této doby byl MUDr. Jan Neumann, vynikající porodník. Koncem padesátých let primář 
Vácha odchází na funkci přednosty kliniky do Hradce Králové a primářem se stává MUDr. Miloš Pihera, člen 
KSČ, který do Ústí n. L. přišel z Roudnice a později působil i jako ředitel nemocnice. Nestraník MUDr. Broum 
odchází do polikliniky a zástupcem primáře se stává MUDr. Jiří Hammerle. Dr. Broum vstoupil do historie 
rovněž jako iniciátor protisovětské demonstrace po vítězném hokejovém zápase v roce 1969. V roce 1956 
přichází na oddělení MUDr. Jiří Richter, nejen jako posila oddělení, ale rovněž jako výrazná akvizice fotbalové 
Army Ústí n. L., která tehdy hrála 1. fotbalovou ligu. V 60. letech přicházejí další posily oddělení Monika 
RichterováRajmanová, Oldřiška Marečková, Jaroslav Kopecký. MUDr. Hammerle po roce 1968 emigroval.

Po svém návratu z pracovního pobytu v Africe v roce 1971 se stává zástupcem primáře Pihery MUDr. Jiří Richter, 
vynikající operatér zejména v oblasti gynekologických malignit. V roce 1982 přebírá primariát, dosahuje vědecké 
hodnosti CSc., v problematice onkogynekologie. Je jmenován docentem, podaří se mu zřídit z oddělení kliniku 
IPVZ, na které se zkoušejí i atestace. Jeho zástupkyní se stává MUDr. Rajmanová, která po sňatku s panem 
docentem přenechává svůj post MUDr. Pavlu Kučerovi. V 70. a 80. letech na oddělení přicházejí další výrazné 
postavy oboru – Vratislav Plzák, Josef Lapka, Ivo Blšťák, Jana Hrbková, Zuzana Wurstová, Milan Bednář, 
Dana Žáková, Antonín Matějovský, Jaromír Pošar, Pavel Gerych, Petr Popelka a další.

Klinika dosahuje pod vedením doc. Richtera značných odborných úspěchů, spolu s primářem dětského 
oddělení Milanem Procházkou se stávají průkopníky prenatální diagnostiky kardiologických vrozených vad, 
jako na 2. pracovišti v republice byl přítomen otec u porodu. Od září 1980 se rozvíjí pod vedením dr. Plzáka 
ultrazvuková diagnostika, v roce 1985 bylo provedeno první transvaginální ultrazvukové vyšetření. Od počátku 
80. let se zdokonaloval screening vrozených vývojových vad. Na oddělení byla centralizována onkogynekologická 
operativa z celého kraje. Po éře kuldoskopií zachycuje oddělení trend v laparoskopické diagnostice i operativě.

V roce 1987 se stává docent Richter obětí dodnes rouškou tajemství obestřeného procesu, kdy je odsouzen 
za přijetí několika drobných věcných darů od vděčných pacientek. Rozvoj oddělení se na řadu let rozkolísal. 
Jmenovaný primář dr. Tomášek přišel z Plzně a po naprostém neporozumění si s kolektivem lékařů se jako 
nástupce charizmatického vynikajícího odborníka docenta Richtera neosvědčil a odchází pryč.

Kolektiv gynekologie, 60. léta
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V konkurzu se poté stává primářem dr. Pavel Kučera, po jehož odchodu do důchodu post primáře přebírá 
1. 6. 2004 MUDr. Ivo Blšťák.

Dlouholetou vrchní sestrou již od dob primáře Váchy více než 40 let byla paní Helga VildováMasná, na porodním 
sále pak dlouhou dobu ve funkci staniční sestry působila paní Marie Valská.

V říjnu 2013 bylo oddělení ustaveno klinikou FZS UJEP, přednostou se stal doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. 

Gynekologickoporodnické 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 gyn. por. oddělení není v jedné budově. V pavilonu 
G je oddělení operační gynekologie, JIP, jednodenní gynekologie, přijímací ambulance s vyšetřovnami 
a ultrazvukové pracoviště. V pavilonu D porodní sál, oddělení šestinedělí, oddělení rizikového těhotenství 
s 15 gynekologickými lůžky a 14 lůžky pro gravidní pacientky, nadstandardní pokoje pro matky po porodu. 
V budově  D 1 je ambulantní ultrazvuková vyšetřovna.

Dne 8. 6. 2011 bylo uzavřeno oddělení konzervativní gynekologie v budově G. V březnu 2013 jsme otevřeli 
oddělení jednodenní gynekologie (JEGL), proběhla rekonstrukce sálku pro malé zákroky, aby vyhovoval 
hygienickým předpisům. Zřídila se moderní vyšetřovna, přijímací ambulance a ultrazvukové pracoviště.

Oddělení momentálně disponuje 93 lůžky, z toho jsou 3 intenzivní porodnická lůžka a 5 lůžek na gynekologickém 
JIPU.

Práci na oddělení zajišťuje 17 lékařů na plný úvazek (10 s atestací, 7 bez atestace). Pan docent MUDr. Tomáš 
Binder, CSc., vede perinatologická centra v Ústí nad Labem a v Mostě. Na zajišťování ÚPS se podílejí rovněž 
externisté. Na oddělení pracuje 81 zdravotních sester, psycholožka a PZP (15 pracovníků). 

Klinika funguje v režimu nepřetržitého provozu, při ÚPS jsou na pracovišti 3 lékaři. 

V roce 2012 bylo na našem oddělení hospitalizováno 5 516 pacientek, průměrná ošetřovací doba 3,7 dne, počet 
ošetřovacích dnů 20 619. Zajišťujeme provoz řady specializovaných ambulancí, jenom ultrazvukových vyšetření 
bylo v roce 2012 deset tisíc.

Perinatologické centrum poskytuje péči o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem gravidity. 
Koncentrujeme porody s nízkou porodní hmotností. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj, přilehlé okresy 
okolních krajů (Libereckého, Karlovarského, Středočeského).

V roce 2012 bylo na naší porodnici 1 910 porodů, narozeno 1 969 dětí. Oproti roku 2011 se navýšil počet porodů 
o 173 porodů. K listopadu 2013 je počet porodů 1 500, pokles počtu porodů odpovídá demografickému vývoji 
v celé ČR. V roce 2012 bylo provedeno 526 císařských řezů (27,7 % všech porodů). Narodilo se 323 novorozenců 
s nízkou porodní hmotností pod 2 500 g, což představuje 16,4% všech narozených dětí. Tím překračujeme 
vysoce celostátní průměr. Tato skutečnost se promítá do výsledků perinatální úmrtnosti, která v roce 2012 činila 
10,6 ‰, bez VVV 8,1 ‰. Avšak po odečtení mrtvorozených plodů se ústavní  perinatální úmrtnost (4 ‰) blíží 
celostátnímu průměru a je plně srovnatelná s výsledky ostatních perinatologických center v ČR. Od roku 2002 
má porodnice statut „Baby friendly hospital“, probíhají zde předporodní kurzy, ženy mají možnost přirozeného 
porodu. Ve spolupráci s genetickým oddělením se specializujeme na prenatální diagnostiku a detekci vrozených 
vývojových vad, v roce 2012 jsme provedli 793 amniocentéz.

Na oddělení funguje specializovaná poradna pro rizikové těhotenství, kterou vede MUDr. Klára Müllerová 
a doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Co se týká gynekologické operativy, v roce 2012 bylo provedeno 1 082 velkých operací, 1 603 malých výkonů.

Onkogynekologické centrum funguje od roku 2004. V letošním roce jsme od MZ ČR obdrželi statut Centra vysoce 
specializované péče v oblasti onkogynekologie. V ČR je v současné době těchto center 14, převážně ve fakultních 
nemocnicích. Koncentrace onkogynekologické péče do specializovaných center je správným systémovým 
krokem, zvyšuje šance pacientek na přežití. Každé pracoviště musí ročně ošetřit minimálně 100 nových záchytů 
gynekologických zhoubných nádorů a provést minimálně 60 radikálních operací s lymfadenektomií. Tyto 
požadavky naše centrum splňuje, bohužel statut centra je udělen dočasně a je podmíněn tím, že KZ obhájí statut 
Komplexního onkologického centra (tzv. KOC) – zatím udělen podmíněně do 31. 12. 2014.

Gynekologické malignity operujeme z klasického abdominálního přístupu, endoskopicky nebo roboticky.

V roce 2008 vzniklo v MN Centrum robotické chirurgie, prim. MUDr. Blšťák a MUDr. Vančo, Ph.D., absolvovali 
školení v robotické operativě ve Štrasburku v červnu 2008 a 11. 9. 2008 jsme operovali první gynekologickou 
pacientku. Dosud máme provedeno 73 robotických výkonů. O výsledcích jsme referovali na mezinárodním 
kongresu gynekologické onkologie v Bělehradě v roce 2009, na kongresech gynekologické endoskopie, 
v odborné literatuře. Většímu rozšíření robotických výkonů brání neochota některých pojišťoven tyto výkony 
proplácet. Bohužel v současnosti nefunguje zcela dobře koncentrace pacientek s gynekologickou malignitou 
v rámci Ústeckého kraje. 
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V oblasti vzdělávání a výuky spolupracujeme s lékařskou fakultou v Plzni, pravidelně školíme mediky z 5. ročníku. 
Docent Binder vyučuje na Fakultě zdravotnických studií UJEP.

Oddělení spolu s výukovým centrem KZ organizuje regionální gynekologické konference, pravidelné krajské 
perinatologické semináře s rozborem výsledků, semináře pro zdravotní sestry. Dne 1. 1. 2013 byla MZ udělena 
akreditace pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu „Porodní asistentka pro intenzivní péči“.

Doc. Binder je autorem monografie Učebnice porodnictví, monografie Hematologické nemoci a poruchy 
v porodnictví, monografie Těhotná v ordinaci negynekologa a spoluautorem  kapitol v dalších 8 celostátních 
učebnicích porodnictví a hematologie. Je autorem 108 odborných 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 Listy, doc. Binder je členem oborové grantové komise MZ ČR a členem výborů odborných sekcí 
(perinatologické a infekčních nemocí) České gynekologickoporodnické společnosti ČLS JEP. Je rovněž členem 
výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Na všech těchto fórech je příležitost prezentovat 
problematiku ústeckého regionu a zároveň reprezentovat kliniku a její zájmy.

Doc. Binder je osvědčením ministra zdravotnictví ČR ustanoven jako zkoušející pro atestace z oboru gynekologie 
a porodnictví a nadstavbové atestace z oboru fetomaternální medicíny. 

Jaké jsou úkoly a perspektivy ženské kliniky? Samozřejmostí je úzká spolupráce se spoluzakladatelem kliniky 
– Univerzitou J. E. Purkyně, především s Fakultou zdravotnických studií. Klinika bude usilovat o prohloubení 
spolupráce s Lékařskou fakultou UK v Plzni, a to jak při realizaci pregraduální výuky studentů, tak při zapojení 
vybraných pracovníků kliniky do doktorandského studia. Klinikou poskytované spektrum léčebněpreventivní 
péče skýtá již nyní dostatek materiálu pro prezentaci kliniky ve formě publikací v odborných časopisech. Jedním 
z prvních úkolů nově vzniklé kliniky bude rychle doplnit portfolio poskytovaných služeb, tak aby pacientky 
Ústeckého kraje nemusely dojíždět na specializovaná vyšetření jinam. Klinika bude aktivně vyhledávat 
spolupráci s ostatními klinikami v ČR i v zahraničí ve formě realizace multicentrických studií, ale bude se snažit 
připravit i vlastní grantové projekty.

První UZ přístroj, dr. Plzák, sestra Valská, 1983

Primář dr. Blšťák při robotické operaci, 2011

Kolektiv gynekologie, 70. léta

Doc. dr. J. Richter, v. s. Helga Masná, 1982
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PEDIATRIE (DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ)
J. Škvor

A.	JAK	TO	BYLO	

Tvář dětského oddělení a dětské kliniky v Ústí nad Labem se utvářela vlivem medicínského poznání, technického 
pokroku, vlivem nemocnosti a úmrtnosti dětské populace, vlivem demografických, sociálních, ekonomických 
a politických faktorů, a to lokálních i celorepublikových. V těchto širokých, převážně „mimonemocničních“ 
souvislostech je třeba vznik, vývoj a současný stav dětského lékařství v Ústí chápat. 

Dětské lékařství se vyčleňovalo postupně z lékařství interního a infekčního. První učebnice vznikaly na počátku 
20. století a některá fakta platí dodnes. Porodní báby, bylinkářky a léčitele postupně nahrazoval v péči o děti 
kvalifikovaný zdravotnický personál a v posledních desetiletích personál specializovaný právě na péči o děti 
a dorost. Za dítě začal být považován jedinec od narození až do 18 let věku (dle WHO). Obrovský význam pro 
dětské lékařství měla FDL UK v Praze (Fakulta dětského lékařství), která vychovala většinu dětských lékařek 
a lékařů ve své době. Do doby jejího vzniku a pak po její změně na fakultu všeobecného lékařství po roce 1989 se 
pediatři rekrutovali a nyní znovu rekrutují ze všeobecných lékařských fakult. Zájemců o pediatrii ubylo. Obrovský 
význam pro „přísun“ dětských sester mělo, že obor dětská sestra patřil dříve do základních pregraduálních 
oborů na zdravotnických školách. Bohužel, i toto bylo zrušeno. A tak nyní dětské lékařství bojuje s nedostatkem 
kvalifikovaných dětských lékařů i dětských sester. Změnily se uniformy našich sester. Typické povinné 
čepce zmizely. Celé dětské lékařství ovlivnil demografický vývoj populace a také kvalita životního prostředí. 
Nemocnice se stále více „otevírá“ příbuzným a návštěvníkům. Od osmdesátých let minulého století se může 
otec účastnit u porodu, vznikl (v Ústí v roce 1982) dnes již zcela samozřejmý „rooming in“ (systém ošetřování 
novorozence spolu s matkou). Do té doby byly matky na porodnicích hospitalizovány od svých novorozenců 
odděleně a děti byly voženy k matkám jen na krátkou dobu kojení. Byl k tomu určen speciální vozík, na který byli 
novorozenci jeden vedle druhého v zavinovačkách naloženi. Vozík měl dolní a horní patro. Výrazně se zkrátila 
úředně uznávaná životaschopnost novorozence až na neuvěřitelných 24 týdnů gestace. Postupně se prosadil 
transport nezralých novorozenců do naší porodnice „in utero“ pomocí rychlých vozů i vrtulníku. První vrtulník 
měl uvnitř nápisy ještě v azbuce. Stále větší význam má přítomnost rodičů v nemocnici spolu s dítětem nejen 
při ambulantních výkonech, ale také při hospitalizaci. Podle Charty práv dítěte má při hospitalizaci dítě právo 
na to, aby o něj pečoval dětský lékař a dětská sestra. V praxi to mimo jiné znamená, že až na výjimky jsou děti 
a mladiství do 18 let hospitalizováni na odděleních určených pro děti, a ne na odděleních spolu s dospělými. 
Trendem moderní pediatrie je maximálně pečovat o děti ambulantně. Proto nejbližším krokem v našem vývoji 
bude otevření jednotky tzv. jednodenní pediatrie. V dětském lékařství se prosadilo mnoho specializací, někdy 
to je pro dítě výhoda, někdy ne. Od dětského lékařství se postupně po celé republice a nakonec také v ústecké 
nemocnici oddělila neonatologie (v roce 2007) a stala se samostatným oborem medicíny. Snahou nás starších 
pediatrů je však komplexnost oboru dětské lékařství a komplexnost pohledu na dítě a jeho rodinu nadále udržet. 

Kolektiv dětského oddělení, 1984
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Změnily se i nemoci dětí – některé dříve časté prakticky nevidíme (např. 
tuberkulózu, tyfus, záškrt, revmatickou horečku), některé nemoci zcela 
změnily svoji tvář a prognózu (např. leukémie, které ještě tak před 30 lety 
znamenaly jistou smrt, se nám dnes daří v 90 % vyléčit!). Překvapují 
nás nemoci úplně nové (např. některé infekce, autoimunity). Obraz 
kojenecké stanice s lesy stojanů s kapačkami pro toxické dyspepsie 
a obstrukční bronchitidy zmizel během osmdesátých let. Obrovsky 
narůstá význam psychologie a psychosomatiky. V osmdesátých letech 
nastoupila první psycholožka. Dnes na klinice pracují dvě a nestačí to ani 
jen pro lůžkovou péči, natož pro odborné ordinace. Došlo k nevídanému 
rozvoji technologií. V péči o děti to přináší stále větší možnost využívání 
neinvazivních postupů. Finančním zdrojem kliniky již není jen stát, ale 
zdravotní pojišťovny, zřizovatel, sponzoři a někdy i „evropské“ peníze. 
Do popředí spolu s tradičními a historickými medicínskými principy 
v péči o nemocné stále více vystupují principy ekonomické. Objevují se 
požadavky ze strany rodičů na nadstandardní péči. Po roce 1989 byly 
bohužel zrušeny výkonné funkce okresního a krajského odborníka pro 
pediatrii. Strukturu pracoviště ovlivnila porevoluční privatizace. Tvorbu 
týmů kliniky modifikuje feminizace celého oboru pediatrie (poslední muž 
k nám nastoupil před více než deseti lety!). Novorozenecká a kojenecká 
úmrtnost neuvěřitelně poklesla. Ještě v 19. století zemřelo do roku věku 
asi tak 250 dětí na 1 000 živě narozených. Dnes je to tak kolem deseti. 
Dostali jsme se na světovou špičku. Výška dětské úmrtnosti vůbec 
poměrně spolehlivě ukazuje nejen vyspělost medicínské péče, ale hlavně 
sociální poměry obyvatel. Rozvíjí se prenatální diagnostika i léčba. Ubylo 
těžkých vrozených vad, které dříve bývaly nepříjemným překvapením 
po porodu pro všechny včetně rodičů. Velký důraz je kladen na zabavení 
hospitalizovaných dětí. Výsledkem je zavedení základní školy a mateřské 
školky na oddělení větších dětí a všemožných aktivit pro děti, jako jsou 
např. návštěvy klaunů. Narostla administrativa, zejména v posledním 
desetiletí. Ubylo tím času na pacienty. Přibylo stížností na zdravotníky, 
naštěstí vesměs neoprávněných od problémových jedinců. Posledních 
deset let jsou nezbytné podpisy informovaných souhlasů se všemi 
rizikovými diagnostickými i léčebnými postupy. Mají ochránit pacienty 
i zdravotníky. Bude to tak skutečně? Po roce 1989 jsme se mohli vyjet 
podívat, jak to dělají na Západě. Využíváme toho. Do roku 1989 jsme 
byli uzavření, v lécích a technice zaostalí za západním světem nejméně 
o 10 let. Dnes máme všechny vymoženosti pokroku prakticky k dispozici 
stejně rychle jako západní Evropa. Je to už „jen“ otázka peněz. 

B.	PROSTORY	A	UMÍSTĚNÍ	

První dětský pavilon vznikl v Ústí v nemocnici v roce 1894. Na jeho 
výstavbu věnoval 50 000 korun Ignatz Petschek, na památku svých 
zesnulých rodičů. Tak to bylo i zlatým písmem napsáno na mramorové 
desce u vstupu. Výstavba dětského pavilonu odstartovala úspěšnou 
cestu ústecké pediatrie. Dětský pavilon měl 28 lůžek a jeho vybavení 
bylo z dnešního pohledu opravdu velmi prosté. 

V krajské nemocnici v roce 1930 bylo pro děti 24 lůžek v rámci interních 
lůžek a 23 lůžek v rámci lůžek chirurgických. Zajímavostí je, že v té 
době se aplikovaly infuze fyziologického roztoku dehydratovaným 
dětem podkožně po stranách hrudníku. Transfuze se podávaly někdy 
i tzv. otevřenou metodou, tj. krev se vylila do misky, natahovala 
do stříkaček a aplikovala dětem do žíly. Mnoho pomůcek si po generace 
vyráběly sestry „na koleně“ samy. Ještě v osmdesátých letech např. 
sestry svazovaly nití jehly k hadičkám infuzí pro nejmenší děti. Dobře se 
s nimi pak napichovalo. 

V roce 1976 bylo dětské oddělení rekonstruováno. Bylo ve 2. patře 
budovy B v Pasteurově ulici a novorozenecké oddělení bylo v 6. patře 

Dr. Lazar, 1981

Dr. Pajerek, 1981

Primář dr. Homola, 1981
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budovy A, kde byla tehdy i porodnice a šestinedělí. Součástí již byla JIP plně vybavená v té době velmi moderní 
technikou včetně centrálního rozvodu vzduchu a kyslíku. Přestavba v tomto roce umožnila i velký rozmach 
odborných ordinací pro děti a dorost. Rok 1979 byl vyhlášen Mezinárodním rokem dítěte. Počet lékařů dětského 
oddělení se zvýšil na 13 a sester na 34. Podařilo se také získat řadu vybavení. 

V roce 1989 mělo dětské oddělení již 107 lůžek (bez lůžek novorozeneckého oddělení) a tehdejším potřebám 
to skoro nestačilo. Oddělení se přemístilo do improvizovaných prostor po kožním oddělení na Bukově. V baráku 
na zemi švábi, na stěnách plísně a při hlášení syčela z topení pára. Pro nedostatek prostor na kožním byl JIP 
přemístěn provizorně do 5. patra budovy A do tří pokojů oddělení dětské chirurgie a odborné ordinace také 
zůstaly „dole ve městě“ v areálu v Pasteurově ulici. 

V roce 1992 došlo ke všemi toužebně očekávanému stěhování celé dětské kliniky a také dětské chirurgie, 
dětské psychiatrie a genetiky do nových prostor dětské nemocnice na Bukově. Cílem bylo poskytovat veškerou 
péči o děti od narození do 18 let v budově dětské nemocnice. Bylo zde v budově postupně vybudováno 
perinatologické centrum. Lůžková část dětské psychiatrie zanikla z personálních důvodů, i když je v dnešní době 
právě lůžkové oddělení pro dětskou psychiatrii stále více a více potřeba. Chybí nám. Bezmikrobní jednotka, se 
kterou se v plánech počítalo, nebyla vůbec otevřena. Medicína se vyvíjela jinak. Do příjmové části kliniky byla 
z města přemístěna LSPP (lékařská služba první pomoci) pro děti a dorost. 

Po roce 2010 došlo k rekonstrukci a modernizaci stanice kojenců a batolat a vytvoření jednotky pro endoskopie. 
Netrpělivě čekáme na vybudování jednotky „jednodenní“ pediatrie v budově dětské nemocnice. Projekt je hotov. 

C.	LIDÉ

Zpočátku o děti a dorost pečoval obecný personál nemocnice na odděleních společných pro děti a dospělé. 
Po otevření dětského pavilonu to byl již personál více zaměřený na péči o děti. První primářkou dětského 
oddělení po 2. světové válce byla MUDr. Růžena Vančová z Prahy, poté MUDr. Zorin. Jemu se podařilo dětské 
oddělení rozšířit na celé patro interního pavilonu. Dalším primářem byl MUDr. Miroslav Mitera, který přišel také 
z Prahy, z dětské kliniky profesora Švejcara. Mimo jiné vypracoval tehdejší techniku výměnné transfuze krve 
u dětí s fetální erytroblastózou a založil na stanici větších dětí jednotku pro leukemiky. Tehdy na této jednotce 
leželo současně i 10 dětí. MUDr. Mitera byl spoluautorem učebnice dětské hematologie z padesátých let. 
Primářem byl v letech 1958–1972 a také prvním krajským odborníkem pro pediatrii. Protože nesouhlasil se 
vstupem vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968, musel odejít do důchodu. Po něm se stal primářem 
MUDr. Milan Procházka, který se věnoval všeobecně pediatrii, ale hlavně se zasloužil o rozvoj naší neonatologie. 
Primář Procházka dokonce poprvé v republice provedl výměnnou transfuzi intrauterinně při Rh inkompatibilitě. 
Byl známým a uznávaným neonatologem. Vybudoval v pořadí vzniku druhou JIP pro děti a dorost v ČR. Zemřel 
po dlouhé nemoci v roce 1981. Poté byl vedením oddělení dočasně pověřen MUDr. Jiří Lazar, který byl zástupcem 
primáře a přišel z dětského oddělení v Liberci. Byl zástupcem postupně čtyř primářů v letech 1977 až 2007, 
tj. 30 let! Dalším primářem byl MUDr. Miloslav Motyčka, který přišel z dětského oddělení v Teplicích, byl zaměřen 
na rehabilitaci nejmenších dětí a primářem byl do roku 1990. Nahradil ho MUDr. Jaroslav Homola, kardiolog 
a pediatr, který na dětském oddělení již déle působil a jako již kvalifikovaný pediatr původně přišel z dětského 
oddělení v Litoměřicích. Založil fetální kardiologii, za jeho působení byla více zhodnocována výzkumná práce 
a MUDr. Homola se stal CSc. a později docentem. V roce 2005 se stal primářem MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., 
(pediatr, endokrinolog, diabetolog) původem z Prahy, který ale na dětském oddělení v Ústí vyrůstal od promoce. 
Výraznou postavou historie oddělení je zástupce primáře (od roku 2007) MUDr. Jan Pajerek. Po celou dobu 
budoval JIRP a je jedním z nejvýznamnějších a nejvíce respektovaných pediatrických intenzivistů v republice. 

Vrchní sestrou dětského oddělení a poté kliniky byla od roku 1958 až do roku 1990 (více než 30 let!) paní 
Anna Listová, která zde po škole začínala, pak až do roku 2011 paní Marie Růžičková. Ta zavedla návštěvy 
dětí z mateřských školek, aby ztratily strach z nemocnice při případném onemocnění. Děti to velmi zajímá 
a baví. Od roku 2011 je vrchní sestrou Bc. Marie Lulková, která přišla z dětského oddělení v Děčíně. Všechny 
vrchní sestry odvedly spolu s mnoha ostatními sestrami obrovský kus práce a výsledkem je stálé zlepšování 
ošetřovatelské péče o děti na oddělení a pak klinice. Řada sester kliniky přednáší na odborných akcích nejen 
v regionu, ale po celé republice. 

D.	TECHNIKA	A	TECHNOLOGIE

Díky průkopníkovi intenzivní medicíny v pediatrii a neonatologii primáři MUDr. Procházkovi patřilo dětské 
oddělení k těm, která měla k disposici na svou dobu špičkové vybavení. Vzpomínáme na první dýchací přístroje 
Losco, „železnou“ plíci pro nezralé novorozence PULMARCA nebo na na svou dobu špičkové inkubátory. V tomto 
trendu pokračuje i současné vedení kliniky, mimo jiné díky finanční podpoře aktivit jako např. „Norské fondy“, 
„Krása pomáhá dětem“, „Kapka naděje“ a další. Díky tomu byla JIRP vybavena velmi moderně pro neurointenzivní 
péči a opatřena vynikajícím monitorem hemodynamiky kritických stavů LIDCO. Koncem 80. let se začali léčit 
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dětští leukemici jednotně podle evropských protokolů. Výrazně to zlepšilo jejich prognózu. Po roce 1989 se 
k nám dostaly vysoce čištěné koagulační faktory pro substituční léčbu hemofilií. Do té doby byla jen plasma, 
později tzv. kryoprecipitát. Od roku 2010 máme pro hemofiliky k dispozici rekombinantní koagulační faktory. 
Imunoglobuliny jsou k dispozici také od devadesátých let. Obrovský byznys je očkování. Díky plošnému očkování 
výrazně ubylo tradičních infekcí. V posledních letech sledujeme efekt očkování proti invazivním hemofilovým 
a pneumokokovým infekcím. Očkování není dnes povinné. Uvidíme, co je možno očekávat od neočkovaných 
dětí díky odpůrcům očkování. Ve druhé polovině dvacátých let začala léčba inzulínem, nejdříve zvířecím. V 90. 
letech se objevil inzulín vysoce čištěný monokomponentní a poté rekombinantní včetně analog. V 80. letech 
přípravky ze sušené dobytčí štítné žlázy nahradil syntetický tyroxin. V roce 1990 jsme měli první glukometry, 
v roce 1993 osobní inzulínové pumpy a začala léčba rekombinantním růstovým hormonem a zastavování puberty 
analogy GnRH (hypotalamický gonadotropiny uvolňující hormon). Obrovské zlepšení stavu dětských astmatiků 
přineslo zavedení inhalačních kortikoidů do běžné praxe koncem 80. let. V roce 2012 u nás byla zahájena 
biologická léčba dětí se závažnými formami nespecifických střevních zánětů. Zvyšuje se počet farmak, u kterých 
máme možnost monitorovat jejich hladiny v krvi laboratorně a tím „ušít více na míru“ léčbu jednotlivým dětem. 
V 80. letech se k nám začala dostávat výpočetní technika. Dnes už bez ní prakticky nejde ani napsat recept nebo 
omluvenku na tělocvik. Typický zvuk z otevřených oken zdravotnických zařízení v létě, bušení všech do psacích 
strojů při psaní nálezů přes kopíráky z baráků nemocnic, ze všech ambulancí, lůžkových oddělení i lékařáků, ten 
již neuslyšíte. 

E.	ORGANIZACE	A	POSTAVENÍ

Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem vznikla jako klinika IPVZ v roce 1983. V roce 2014 
se stala klinikou UJEP v Ústí nad Labem. Má dnes celkem 59 lůžek, z toho 8 JIRP, na kterých pracuje celkem 
18 lékařů, 2 psycholožky a 64 dětských sester. 

Základní činností dětské kliniky je zdravotní péče o děti a dospívající z okresu Ústí nad Labem, také péče o složité 
případy z celého regionu (47 % lůžkové a 61 % ambulantní péče), a dokonce i z přilehlých oblastí okolních 
regionů (9 % lůžkové i ambulantní péče). Tak tomu bylo prakticky od samotného vzniku dětského oddělení. 

V lednu až listopadu 2013 zde bylo 3 931 hospitalizací a 4 896 ambulantních vyšetření. Centry dětské kliniky 
jsou JIRP (součástí jsou i traumacentra pro děti), centrum pro léčbu růstovým hormonem, diabetologické centrum 
pro děti a dorost, centrum pro hemofilie a součástí kliniky je také celé spektrum specializovaných odborných 
ordinací včetně psychologické. Léčebná péče se prolíná s výukovou činností pregraduální i postgraduální, 
sester i lékařů. Dětská klinika je také dějištěm řady klinických studií. Lékaři kliniky jsou členy výborů odborných 
společností, přednáší a publikují. Primář je CSc., je vědeckým sekretářem České pediatrické společnosti ČLS JEP, 
členem Vědecké rady 2. LF UK v Praze, členem akreditační komise pro dětskou endokrinologii, atestační komise 
pro pediatrii a členem redakční rady 2 odborných časopisů. Zástupce primáře MUDr. Jan Pajerek je členem 
vědecké rady ČLK, atestační komise pro pediatrii a redakční rady 1 odborného časopisu. MUDr. Gabera je 
v přípravě Ph.D. 

Dětská klinika nefunguje izolovaně. Úzce po desítky let spolupracuje se všemi odděleními nemocnice, která 
pečují o děti a dorost klinicky i laboratorně. Všem za to díky. 

Díky všem, kdo se podíleli dříve v historii nebo se nyní podílejí na tvoření současné podoby a dnešního postavení 
dětské kliniky v Ústí nad Labem. 

Primář dr. Milan Procházka, 1977 Primář dr. Jaroslav Škvor, v. s. Marie Růžičková, 
2011
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P. Janec

Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice je jedním z 12 perinatologických center v České republice. 
Neonatologická péče je od roku 1991 organizována třístupňově. V rámci třístupňové diferencované péče 
o novorozence zajišťuje novorozenecké oddělení MN všechny 3 úrovně péče, od péče o fyziologické novorozence 
přes péči intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast našeho oddělení přesahuje 
hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.

Péče o novorozence byla v Masarykově nemocnici dlouho součástí dětského oddělení. O rozvoj moderní 
neonatologie se výraznou měrou zasloužil primář dětského oddělení MUDr. Milan Procházka. Po osamostatnění 
oddělení se primářem stává MUDr. Petr Preclík, který v této funkci působil od 1. 1. 1990 do 30. 9.1998. Poté 
bylo oddělení opět součástí dětské kliniky a MUDr. Preclík zastával pozici zástupce primáře. Na konci ledna 
2001 odešel do privátní sféry. Novorozenecké oddělení je poté opětovně od roku 2007 v organizační struktuře 
Masarykovy nemocnice samostatným oddělením. Primářem oddělení 
je od 1. 10. 2007 MUDr. Petr Janec, MHA.

STRUKTURA	ODDĚLENÍ:

Lůžková	část	má	tyto	stanice:	
 » Stanice fyziologických novorozenců (POSE) – 25 lůžek 

+ 10 observačních lůžek 

 » Stanice fyziologických novorozenců nadstandard (PNSS) 
– 10 lůžek

 » Stanice intermediární péče (NOVI) – 15 lůžek

 » Stanice intenzivní a resuscitační péče (NOVJ) – 9 lůžek

Ambulantní	část	
 » Poradna pro rizikové novorozence: Součástí centra je poradna 

pro rizikové novorozence, kde jsou do věku 2 let sledovány 
děti s porodní hmotností pod 1 500 g a ostatní ohrožení 
novorozenci. Poradna spolupracuje s ostatními odborníky 
v péči o děti. Snahou je předcházet nebo minimalizovat možná 
dlouhodobá poškození dětí. Úkolem poradny je také sběr 
a vyhodnocování dat pozdní morbidity a mortality.

Kolektiv neonatologie, 2012

Primář dr. Petr Preclík



95

1894–2014

Josef Liehne a kolektiv 

ALMANACH

Transportní služba slouží pro okamžitý transport novorozenců, u nichž došlo k nečekaným, akutním patologickým 
stavům, které vyžadují intermediární a resuscitační péči. Převozní služba disponuje 2 transportními inkubátory 
a ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje jsou novorozenci převáženi sanitou nebo 
letecky vrtulníkem. Zajištění transportní služby v poslední době naráží na personální problémy pro nedostatek 
erudovaných neonatologů. V současné době je služba zajištěna v úzké spolupráci s lékaři dětské kliniky. V kraji 
s vysokou a rostoucí incidencí novorozenců s porodní hmotností pod 2 500 g (Ústecký kraj 10,48 %, ČR 7,64 %) 
stoupají nároky na transportní službu, která musí být zajištěna nepřetržitě po celých 24 hodin.

Na jednotku intenzivní a resuscitační péče se přijímají nejzávažnější stavy poruch poporodní adaptace, jejich 
komplikace a stavy ohrožující novorozence bezprostředně na životě. Dále jsou zde hospitalizováni těžce nezralí 
a extrémně nezralí novorozenci. Počet ošetřených dětí s nízkou porodní hmotností (NNPH), tj. nižší než 1 500 g, 
se za posledních 10 let zdvojnásobil (viz graf).

Neonatologické centrum organizuje péči o perinatálně ohrožené a poškozené děti ve spolupráci s příslušnými 
odborníky (dětský kardiolog, neurolog, oftalmolog, chirurg, nefrolog, rehabilitační pracovník, genetik, ortoped, 
psycholog, neurochirurg, dětský chirurg apod.)

Snahou je zkvalitňovat naši péči a snižovat nejen novorozeneckou mortalitu, ale i morbiditu u extrémně 
nezralých novorozenců. V posledních dvou letech úmrtnost dětí s porodní hmotností pod 1 000 g dosáhla 
na našem oddělení historicky nejnižších hodnot 10,6 % (v roce 2008 34 %). Přispělo k tomu sledování nových 
trendů v péči o nezralé děti, tj. důsledná aplikace kortikoidů rodičkám při hrozícím předčasném porodu, kladen 
je důraz na šetrné a neinvazivní ošetření nezralých dětí během prvních minut na porodním sále, neinvazivní 
ventilace nCPAP s variabilním flow, kontrolovaná a graduovaná oxygenace na porodním sále, intubace a aplikace 
surfaktantu individuálně dle kliniky, používání 
nižších dávek inotropik, spíše konzervativní terapie 
otevřené tepenné dučeje apod. Problémem zůstává 
absence sběrny mateřského mléka. Zahájení krmení 
nezralých dětí (nejlépe kolostrem nebo alespoň 
pasterizovaným mateřským mlékem) je prokázaným 
způsobem, jak snížit incidenci vážných komplikací 
u nezralých dětí, jako je nekrotizující enterokolitida. 
Ta výrazně zhoršuje prognózu těchto dětí včetně 
důsledků ekonomických v souvislosti s prodlouženou 
dobou hospitalizace a nákladnou péčí stomickou.

Snažíme se zachytit také nové trendy v péči 
o donošené děti. Provádíme nyní revizi v přístupu 
k fyziologickým novorozencům dle posledních 
doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). 
Například nově preferujeme spontánní mumifikaci 
a odpadnutí pupečníku, což se děje za 6–10 dní.

V roce 2010 byla zavedena nová léčebná metoda, 
tzv. celotělová řízená hypotermie, která zlepšuje 
prognózu u dětí po porodní asfyxii ohrožených 
hypoxickoischemickou encefalopatií. V severočeském 
regionu jsme jediným pracovištěm disponujícím touto 
možností v oblasti neonatální péče.

Novorozenecké oddělení poskytuje pregraduální 
i postgraduální výuku. Pořádá ve výukovém centru 
Masarykovy nemocnice regionální konference 
sester a porodních asistentek. Společně s gyne
kologickoporodnickým oddělením pořádáme od
borné regionální konference pro lékaře a nelékaře 
„Perinatologický den Ústeckého kraje“. V roce 
2013 jsme hostili po více jak 10 letech účastníky 
celorepublikového kongresu „XXIX. Neonatologické 
dny“ u nás v Ústí nad Labem.

Naší vizí je udržet status špičkového zdravotnického 
centra, nadále se rozvíjet, vzdělávat, být připraveni 
poskytnout našim nejmenším klientům tu nejlepší 
péči. 

V. s. L. Nováková při návštěvě účinkujících  
Krásy co pomáhá dětem

Pacient neonatologického oddělení
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J. Laštůvková, V. Čejnová

Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je jediným genetickým oddělením v Krajské 
zdravotní a současně i jediným komplexním genetickým pracovištěm v Ústeckém kraji. Oddělení poskytuje péči 
poradenskou i laboratorní pacientům celého Ústeckého kraje i přilehlých okresů (např. okres Česká Lípa).

Základním rysem lékařské genetiky je preventivní zaměření. Genetická péče začíná již prekoncepčně, pokračuje 
v období prenatálním a dále pak u dětí a dospělých. Obor má výrazně interdisciplinární charakter – principy 
genetiky se uplatňují ve všech lékařských odbornostech. V současné době dochází k bouřlivému rozvoji 
molekulárně genetických vyšetřovacích metod, které ještě podtrhují význam lékařské genetiky pro ostatní 
medicínská odvětví. 

Oddělení lékařské genetiky v Ústí nad Labem bylo založeno v r. 1980 jako součást tehdejšího Krajského ústavu 
národního zdraví. Tehdy mělo pouze poradenskou část a sídlilo v budově F starého areálu nemocnice. Velkou 
zásluhu na vzniku oddělení měl primář MUDr. Josef Kofer, který již v té době rozpoznal význam a budoucí 
perspektivy lékařské genetiky a dokázal prosadit i další rozvoj oddělení. V  r. 1981 vznikla cytogenetická 
laboratoř, která od r. 1982 začala vyšetřovat karyotypy z periferní krve. V  r. 1986 se oddělení přestěhovalo 
do detašovaných prostor v Londýnské ulici, kde se od r. 1990 začalo provádět i vyšetření chromosomů z plodové 
vody. V r. 1993 celé oddělení lékařské genetiky přesídlilo do nově postavené budovy dětské polikliniky v areálu 
Masarykovy nemocnice na Severní Terase. Tam se začala provádět i molekulárně genetická vyšetření – nejprve 
izolace DNA a molekulárně genetické vyšetření cystické fibrosy. V r. 2005 byla, v rámci stěhování více oddělení 
v Masarykově nemocnici, prostorově odloučena genetická poradna od laboratorního úseku – genetická poradna 
byla přemístěna do budovy dětské kliniky a laboratoře částečně do budovy dětské kliniky a částečně do budovy 
laboratorního komplementu. Tento stav přinášel řadu provozních komplikací. V letošním roce se po dlouhém 
úsilí podařilo opět obě části prostorově sjednotit a zároveň i získat pro genetickou poradnu příjemnější prostory, 
které jistě ocení především naše těhotné pacientky. 

Od 1. 4. 2007 vede oddělení primářka MUDr. Jana Laštůvková.

V současné době pracuje na oddělení lékařské genetiky 22 pracovníků, z toho 4 lékaři a 5 jiných odborných 
vysokoškoláků. Oddělení je rozděleno na genetickou poradnu a laboratoř. Laboratoř je vnitřně členěna 
na cytogenetickou laboratoř, laboratoř molekulární cytogenetiky a laboratoř molekulární genetiky. Cytogenetická 
laboratoř zahrnuje úsek prenatální a úsek postnatální diagnostiky. 

Slavnostní otevření nových prostor genetiky, 2014
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Genetická poradna poskytuje klinickogenetická vyšetření, posuzuje genetická rizika u vrozených vad nebo 
dědičných onemocnění, zajišťuje poradenství u gravidních žen, upřesňuje prognózu nejen pro daného klienta, 
ale i další rodinné příslušníky, indikuje specializovaná laboratorní vyšetření. Převážnou většinu klientů genetické 
poradny tvoří těhotné ženy a děti. Pacienti jsou ke genetickému vyšetření doporučováni především gynekology 
a pediatry, ale i lékaři dalších odborností (neurologie, dermatovenerologie, ortopedie, ORL, oční lékařství, vnitřní 
lékařství, chirurgie, onkologie) nebo praktickými lékaři. 

Laboratoř provádí vyšetření cytogenetická, molekulárně cytogenetická i molekulárně genetická. Vyšetřovaný 
materiál představují lymfocyty periferní krve, amniocyty, buňky choriových klků, kožní fibroblasty, tkáň plodu, 
buňky stěru bukální sliznice, buňky fetální krve atd. Tyto buňky se za účelem genetického vyšetření buď 
kultivují in vitro, různě dlouhou dobu podle typu vyšetření, nebo se používají buňky nativní. Do základního 
spektra využívaných metod patří v oblasti cytogenetiky vyšetření chromosomů (karyotyp), v oblasti molekulární 
cytogenetiky technika in situ hybridizace a její modifikace, zejména pak metoda fluorescenční in situ hybridizace 
(FISH), a v oblasti molekulární genetiky metoda polymerázové řetězové reakce neboli PCR.

Laboratoř se úspěšně účastní externího hodnocení kvality pro řadu molekulárně genetických i cytogenetických 
vyšetření. V laboratoři je již od r. 2002 zaveden systém řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2008. 
Tento systém byl během roku 2012 rozšířen o požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2007 a v tomto roce získala 
laboratoř oddělení lékařské genetiky akreditaci ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 pro vyšetření v oboru 
cytogenetiky a molekulární genetiky.

V r. 2006 získalo oddělení lékařské genetiky akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální přípravu lékařů 
a jiných odborných vysokoškoláků v oboru „Lékařská genetika“ a v r. 2011 akreditaci pro obor specializačního 
vzdělávání „Zdravotní laborant – Klinická genetika“ k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu. 
Pracovníci oddělení se podílejí i na výuce „Lékařské genetiky“ pro sestrybakalářky na ÚZS UJEP a na výuce 
studentek oboru „Diplomovaný zdravotní laborant“ VOZŠ a SZŠ. 

Pracovníci oddělení se aktivně účastní regionálních, celostátních i mezinárodních odborných konferencí 
a výsledky své práce prezentují v odborných časopisech.

Kolektiv oddělení genetiky, 2012

Oddělení genetiky, laboratoř Primář dr. Josef Kofer, 2004
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M. Lysý

V roce 1948 vzniklo v nemocnici v Ústí nad Labem oddělení pro léčbu zářením iniciativou tehdejšího primáře 
rentgenologického oddělení MUDr. J. Slaniny. Oddělení bylo umístěno do dvou budov V Podhájí, které původně 
před válkou sloužily jako domov učňovské mládeže a útulek starých šlechtičen. Nebylo jednoduché objekty 
přizpůsobit potřebám zdravotnictví. Chybělo i vybavení, které bylo získáno postupně soustředěním rentgenových 
přístrojů a radiových zářičů z nemocnic tehdejšího Ústeckého kraje, tedy převážně z Teplic a Mostu.

Radioterapeutické přístroje byly předválečné výroby, značně poruchové, léčbu prováděli zaměstnanci, kterým 
mnohdy chyběla odborná kvalifikace. Na oddělení krátkodobě vypomáhali lékaři, kteří nastupovali do nemocnice 
na umístěnky do jiných oborů. Počátkem šedesátých let se situace navíc komplikovala různými organizačními 
změnami při slučování Ústeckého a Libereckého kraje v kraj Severočeský – vznikal OÚNZ a KÚNZ.

Tehdy působil na oddělení primář MUDr. Miroslav Rameš, CSc., který do Ústí přišel z Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové. V roce 1962 po provedení nejnutnějších adaptací byla zahájena činnost radioizotopového pracoviště, 
které do roku 1968 bylo jediným toho druhu v kraji.

Ve spolupráci s akademikem prof. Rudolfem Petrem, DrSc., přednostou neurochirurgické kliniky v Hradci Králové, 
a profesorem MUDr. Ervínem Černým, CSc., přednostou ORL kliniky v ÚVN, byly prováděny náročné zákroky 
za účelem zavedení zrn radioaktivního fosforu do hypofýzy u hormonálně závislých nádorů. Jako anesteziolog 
se tehdy zákroků zúčastňoval dr. Žalud, primář začínajícího odd. ARO. Tehdy se začaly na oddělení používat 
RTG ozařovací přístroje – kyvadlový Stabilipan a TUR 250 z roku 1964. Začala se provádět i brachyterapie 
u gynekologických nádorů – léčba radiem, pomocí tub a jehel.

V roce 1962 byla vypracována úvodní studie k rekonstrukci a dostavbě oddělení. V letech 1965–1969 vznikal 
projekt. Investiční náklad činil 38 miliónů, z toho na přístrojovou techniku bylo určeno 17 a půl milionu. V roce 
1970 byly zahájeny stavební práce Průmstavem Pardubice a stavba byla proti plánu ukončena se čtyřletým 
zpožděním, a to ještě s četnými nedostatky a úpravami, aby se vůbec dokončila. Stavební práce prováděli totiž 

MN, areál V Podhájí, budova onkologie, 1999
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muklové střežení samopalníky z hlídacích věží. Po otevření v roce 1979 bylo oddělení vybaveno betatronem 
B l0 československé provenience, jedním kobaltovým a cesiovým ozařovačem. Používala se i stará technika, 
např. hloubkový rentgen TUR a Stabilipan. Oddělení mělo 103 lůžka. Vybavením dosáhlo téměř úrovně liberecké 
radioterapie. Postupně se začínala rozvíjet i chemoterapie zhoubných nádorů.

Od 1. 1. 1985 vedl oddělení MUDr. Milan Lysý.

Od roku 1985 mělo oddělení ambulantní a lůžkovou část, v lůžkové části bylo 90 postelí, v ambulantní 
4 ambulance. Součástí bylo regionální pracoviště NOR (Národní onkologický registr), pod které spadalo 11 okresů 
od Loun a Chomutova až po Jablonec a Semily. Lůžka sloužila jak pro chemoterapii, tak pro radioterapii, ať to 
byla teleterapie, nebo brachyterapie, a přibývalo postupně i konkomitantní chemoaktinoterapie. Kromě nádorů 
byly ozařovány i nenádorové afekce, zánětlivé nebo degenerativní, z důvodů protizánětlivých a analgetických. 
Na lůžka bylo přijímáno ročně přes 1 700 pacientů a všemi ambulancemi – pro aktinoterapii, chemoterapii 
a všeobecnou pro dispenzarizaci a konsiliární činnost – procházelo přes l8 tisíc nemocných. Tým lékařů byl 
většinou desetičlenný. O provoz oddělení se staralo celkem 62 zaměstnanců. V roce 2006 úspěšně proběhla 
akreditace pro obor Radiační onkologie. Akreditaci pro obor Klinické onkologie jsme získali později v roce 
2010. Koncem roku 2007 byl instalován nový hloubkový RTG ozařovač T 200 pro paliativní terapii a pro 
terapii analgetických a degenerativních nenádorových afekcí. Zahájení provozu se zúčastnil tehdejší ministr 
zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA. V témže roce jsme byli jmenováni odbornou společností ČOS a SROBF 
i MZ ČR Komplexním onkologickým centrem – KOC. Ke 12. říjnu 2009 byla ukončena aktinoterapie na lineárním 
urychlovači Mevatron, který sloužil od 1. 3. 2001 
(vyroben byl v roce 1997 a měl být původně 
zprovozněn ve VFN). Od listopadu 2009 byla 
zahájena instalace nového lineárního urychlovače. 
Současně byla prováděna i inovace kobaltového 
ozařovače. Od 29. 3. 2010 byl používán nový moderní 
plánovací systém ECLIPSE pro léčbu ionizujícím 
zářením, nový simulátor ACUITY iX, pro lokalizaci, 
do provozu byl uveden duální lineární urychlovač 
CLINAX DXH. Brachyterapie byla prováděna 
od 31. 5. 2010 již jen výhradně na afterloadingovém 
přístroji GAMMAMED PLUS iX HDR. Podařilo se 
zajistit i centrální ředění cytostatik v ústavní lékárně 
izolátory firmy Pharmagard. Naředěná cytostatika 
za využití CATO programu byla dovážena na naše 
pracoviště. Tato technika byla pořízena díky 
Integrovanému operačnímu programu.

K 1. 7. 2013 bylo k ústeckému pracovišti připojeno 
onkologické oddělení Chomutov a primářkou spo
jených oddělení se stala MUDr. M. Chodacká.

Kolektiv onkologie, vlevo sedící  
prim. dr. Z. Rameš, CSc., 1980

Primář dr. Milan Lysý, 2012Instalace nových přístrojů, 2009
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NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 
A. Chodacki

V areálu V Podhájí kromě onkologie sídlí oddělení nukleární medicíny. Toto oddělení vedl v letech 1976–1988 
primář MUDr. Jaroslav Procházka, po něm MUDr. Rudolf Kopáček.

V letech 2013 a 2014 došlo k zásadním změnám na Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice 
V Podhájí.

Od 1. 7. 2013 vede pracoviště primář MUDr. Aleš Chodacki, během následujícího roku se tým lékařů rozrostl 
o dva nové kolegy.

Diagnostická část pracoviště, vybavená dvěma zastaralými gamakamerami, již nestačila uspokojovat poptávku 
po radionuklidových vyšetřeních, softwarové vybavení bylo již zcela nevyhovující. Z těchto důvodů bylo nutno 
přistoupit k zásadní modernizaci přístrojové techniky nákupem nejmodernější hybridní zobrazovací techniky 
– SPECT/CT.V tomto SPECT/CT systému je nainstalován SPECT skener společně s CT skenerem. Snímání je 
postupně prováděno oběma modalitami beze změny polohy pacienta. Výhodou hybridního skeneru je velmi 
snadná fúze SPECT a CT obrazů. Metoda tedy kombinuje výhody funkčního zobrazování (SPECT) a strukturálního 
zobrazování (CT). SPECT umožňuje nalézt velmi časně tzv. funkční změny, CT pak určit jejich přesnou anatomickou 
lokalizaci.

Pro zajištění dostatečné kapacity pro vyšetřování pacientů i do budoucna byl současně na pracoviště nově 
pořízen i další SPECT skener.

MN, areál V Podhájí, sídlo oddělení NM
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Spektrum prováděných vyšetření je na Oddělení nukleární 
medicíny Masarykovy nemocnice velmi široké a pokrývá veškeré 
indikace, které je obor schopen diagnostikovat.

Do roku 2013 byla součástí oddělení i lůžková část, kde byli 
hospitalizováni pacienti s onemocněním štítné žlázy. Vzhledem 
k výraznému poklesu zájmu o tuto léčbu bylo lůžkové oddělení 
přebudováno na tzv. denní stacionář (dva pokoje po dvou 
lůžkách s veškerým komfortem a sociálním zařízením). Cílovou 
skupinou pacientů docházejících na tento stacionář jsou pacienti 
s metastatickým postižením skeletu. Těmto pacientům jsou 
podávány otevřené zářiče, emitující beta záření (Samarium, 
Metastron), a v roce 2014 přibyl i nejmodernější lék v terapii 
skeletálních metastáz – XOFIGO, který se od dříve používaných 
liší typem emitovaného záření (alfa), s výhodou větší účinnosti 
léčby a prakticky nulovými nežádoucími účinky. (Pracoviště se 
podílelo na zkouškách tohoto léku i ve fázi klinického zkoušení 
v rámci klinických studií.)

Opomenout nelze ani možnost provádění tzv. radiační synovec
tomie u nemocných s recidivujícími hydropsy kloubů.

Po vybavení novou vyšetřovací technikou je tedy nukleární 
medicína MN po stránce diagnostiky i terapie pomocí otevřených 
zářičů velmi moderně koncipované oddělení, schopné vyhovět 
požadavkům lékařů napříč Ústeckým krajem.

Vzhledem k těsné návaznosti nukleární medicíny na Komplexní onkologické centrum a potřebě kvalitní a rychlé 
onkologické diagnostiky je zcela nezbytné v kratším časovém horizontu vybavit toto pracoviště PET/CT skenerem 
(ten je jedním z požadavků MZ existence KOC). Tato modalita opět umožňuje provádění fúze – PET poskytne 
metabolický obraz přítomnosti nádorové tkáně s následnou anatomickou informací dodanou CT skenerem.  
PET/CT vyšetření patří v současné době k nejmodernějším metodám v diagnostice nádorových onemocnění.

Kolektiv oddělení NM, 2003, vpravo prim. Kopáček

Primář dr. J. Procházka, 1987
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INFEKCE
P. Dlouhý

7. říjen 1894 – datum otevření nové nemocnice – je datem vzniku infekčního oddělení v Ústí nad Labem se 
samostatným infekčním pavilonem.

Celá nemocnice měla jednoho primáře, kterým byl zpočátku městský lékař MUDr. Konrad Walter, od března 1895 
dr. Franz Rössler z Jablonce. Ošetřovatelek bylo málo, protože neexistovaly ošetřovatelské školy. O nemocné 
se staraly katolické řádové sestry, pro jejich nedostatek byly později povolány evangelické diakonistky 
z Gallneukirchenu u Lince. Pacienti si mohli vybrat jednu ze tří pečovatelských tříd, za nejlevnější, třetí třídu si 
připláceli dvě rakouské koruny denně, za druhou třídu čtyři koruny a za první třídu šest korun denně.

V městské nemocnici se léčili pacienti z celého „ústeckochabařovického“ okresu. Protože město nezvládalo 
financování, převzala nemocnici od 1. ledna 1921 okresní správa. Novým ředitelem nemocnice byl jmenován 
pražský soukromý docent dr. Franz Bardachzi, který byl zároveň primářem interny. Jeho zástupcem byl primář 
chirurgie dr. Franz Schwarz. V roce 1924 byl postaven nový infekční pavilon nákladem 700 000 korun.

V	roce	1937	měla	ústecká	nemocnice	tyto	počty	lůžek:

Oddělení Počet	lůžek

Interní 189

z toho dětské 24

Kožní a venerologické 100

Chirurgie 231

z toho dětské 23

Ženské a porodnické 58

ORL 28

Oční 28

Infekční 40

Tuberkulózní 70

Celkem 744

Budova infekce 2006
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Po válce se stal primářem infekčního oddělení jeden z prvních českých lékařů v Ústí MUDr. Zdeněk Kolouch (nar. 
11. 2. 1913, zemřel 7. 4. 1983). Dlouholetým zástupcem primáře byl MUDr. František Kosina (nar. 11. 5. 1927, 
zemřel 26. 1. 2000), obdivovaný jak pro rozsáhlé medicínské znalosti a klinické cítění, tak pro povahové 
vlastnosti. Infekční oddělení se rozrůstalo, protože bylo třeba hospitalizovat pacienty se závažnými infekcemi 
(např. břišním tyfem), později zejména děti se záškrtem, černým kašlem, dětskou obrnou. V roce 1949 
mělo oddělení 144 lůžek, v roce 1957 dokonce 176 lůžek a bylo umístěno ve dvou pavilonech: F1 a F2. 
V 50. a 60. letech se zlepšovaly hygienické podmínky bydlení a stravování a postupně byl zaváděn očkovací 
program, který vedl k výraznému poklesu výskytu závažných dětských infekcí, či dokonce k jejich vymýcení 
(např. dětské obrny). Počet lůžek proto postupně poklesl na 120.

Infekční	oddělení	v	Ústí	nad	Labem	mělo	po	2.	světové	válce	tyto	počty	lůžek:

Od	roku Počet	lůžek	celkem z	toho	lůžka	JIP

1949 144 0

1950 146 0

1957 176 0

1970 160 0

1973 150 0

1974 140 0

1978 120 0

1983 120 9

1989 105 9

2007 85 15

Stávající budovy F1 a F2 byly v 70. letech ve velmi špatném technickém stavu, neumožňovaly izolaci pacientů 
s různými infekcemi, měly společné záchody a sprchy a návštěvy příbuzných se odehrávaly pod okny budovy. 
Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového infekčního pavilonu s moderní koncepcí, s ochozy pro návštěvy, 
s jedno a dvoulůžkovými pokoji se samostatným sociálním zařízením u každého pokoje, s vlastním operačním 
sálem, rentgenem a laboratoří. Nový infekční pavilon na Bukově byl slavnostně předán do užívání 5. ledna 1978. 
Postavila ho jugoslávská firma Pelargonia Skopje za více než 100 milionů korun. Pavilon měl 120 lůžek. V této 
budově bylo postupně v letech 1978–2005 hospitalizováno 98 000 pacientů s infekčním onemocněním. Od října 
2005 bylo infekční oddělení přestěhováno do provizorních prostor v pavilonu T (dřívější plicní sanatorium) 
a do infekčního pavilonu se nastěhovali stavbaři.

V roce 1982 byl jmenován primářem infekčního 
oddělení MUDr. Jiří Švejda, CSc. Byl uznávaným odbor
níkem, který včas zachytil moderní trendy v oboru: 
založil jednotku intenzivní péče a tzv. septickou 
stanici, vedl řadu let antibiotické středisko a řídil 
racionální užívání antibiotik v celé nemocnici. 
Byl autorem řady odborných článků a přednášek 
a oceňované monografie Infekční mononukleóza. 
Oddělení řídil až do svého odchodu do důchodu 
v únoru 2000. Dlouholetou zástupkyní primáře byla 
MUDr. Věra Kalhousová.

Ve funkci vrchní sestry působila dlouhá léta 
Ellada Tomišková, jejími následovnicemi byly Eva 
Hořánková, Eva Rohanová, Alena Zimová, Květa 
Wildová a Lada Merunková. 

Dne 1. 9. 1983 byla otevřena na infekčním odd. 
MN nová jednotka intenzivní péče. Vzorem jí byla 
septická stanice Infekční kliniky FN Bulovka, kterou 
založil profesor Vacek a kde byli léčeni pacienti se 
sepsí a endokarditidou, ta ale neměla charakter JIP. 
Ústecká infekční JIPka tak byla první v republice. Infekční pavilon (F2), areál Pasteurova, 1924
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Infekční oddělení mělo v té době celkem pět stanic: INF4 
– neuroinfekce, INF3 – žloutenky, INF2 – průjmy, INF1 – spály, 
kojenecká stanice.

Po několikaletém protékání střechy bylo v roce 1987 pro havarijní 
stav uzavřeno čtvrté patro budovy, stanice infekce 4 přestěhována 
na patro třetí a pacienti ze stanice infekce 3 se žloutenkami se 
v březnu 1987 narychlo odstěhovali do náhradních prostor 
v budově bývalého dětského oddělení u bukovské vrátnice (v té 
době kožního oddělení).

V témže roce 1987 došlo k definitivnímu uzavření stanice infekce 
4 a předání 4. patra pavilonu ortopedickému oddělení, které 
muselo vyklidit spolu s dalšími odděleními pavilon B před jeho 
nutnou rekonstrukcí. Po odstěhování ortopedie do pavilonu 
PIO bylo do čtvrtého patra umístěno oddělení hrudní chirurgie. 
Od dubna 2000 byla dlouhodobě uzavřena kojenecká stanice 
(infekce 1).

Ještě v roce 1983 bylo v Severočeském kraji pět infekčních 
oddělení: v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, Liberci a Krásné 
Lípě. Dnes je ústecká infekce jediným pracovištěm v oboru 
přenosných nemocí v Ústeckém kraji, nevelké infekční oddělení 
působí v Liberci.

Od roku 2000 vede oddělení primář MUDr. Pavel Dlouhý, věnuje 
se problematice antibiotik (řídí antibiotickou léčbu v Masarykově 

nemocnici), má na starosti všechny pacienty s HIV/AIDS v regionu, je autorem často citované monografie 
Lymeská borrelióza v praxi a doporučeného postupu diagnostiky a léčby této infekce přenášené klíšťaty. 
Zástupkyní primáře je od roku 2012 MUDr. Jana Pazderková.

V červnu 2007 bylo infekční oddělení slavnostně otevřeno po rozsáhlé rekonstrukci: z budovy zůstal prakticky 
jen skelet, byla vybudována supermoderní jednotka intenzivní péče s 15 lůžky, nový operační sál, digitální 
rentgenové pracoviště, nové ambulance, dvě lůžkové stanice standardních lůžek – nově s balkonovými dveřmi, 
kterými mohou vstupovat návštěvy na pokoj k těm nemocným, kteří netrpí infekcí přenosnou běžným kontaktem. 
Do pavilonu bylo umístěno také kožní oddělení, které zde získalo ambulantní část (na polovině druhého podlaží) 
a lůžkovou část (v 5. podlaží). Rekonstrukce stála 160,5 milionu korun, na financování se vedle nemocnice 
podílel i její zřizovatel, Ústecký kraj.

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem patří mezi největší infekční oddělení v České republice. 
Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, 
od novorozenců po dospělé. Na jednotce intenzivní péče (15 lůžek) hospitalizuje nemocné s nejzávažnějšími 
stavy (např. meningokokové infekce, klíšťové encefalitidy s obrnami, infekční žloutenky se selháním jater, těžké 
infekce krevního řečiště) včetně těch, kteří potřebují náhradu životních funkcí umělou plicní ventilací. Spádovou 
oblastí oddělení jsou okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, pro vybrané diagnózy a závažné stavy 
také okresy Most, Louny, Chomutov, Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Každoročně je na oddělení 
hospitalizováno okolo 2500 pacientů.

NEJČASTĚJŠÍMI	DIAGNÓZAMI	JSOU:

 » průjmová infekční onemocnění, 

 » infekční žloutenky typu A, B a C,

 » infekce centrálního nervového systému včetně hnisavých meningitid (např. meningokokových) 
a klíšťových encefalitid,

 » infekce kůže (pásový opar, růže),

 » komplikovaná dětská infekční onemocnění (spála, neštovice, zarděnky, spalničky, příušnice),

 » infekční mononukleóza, uzlinové syndromy,

 » lymská borrelióza,

 » infekce dýchacích cest (angíny, záněty dutin, bronchitidy, zápaly plic), 

 » záněty ledvin a infekce močových cest,

 » infekce kostí a kloubů,

Dr. F. Kosina, 1981
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 » sepse (bakteriální „otravy krve“) a záněty srdečních chlopní,

 » infekční komplikace u chirurgických pacientů,

 » infekční komplikace u pacientů v intenzivní péči (ventilátorové zápaly plic, infekce z cévních kanyl 
a močových katétrů apod.).

Při oddělení pracuje centrum cestovní medicíny a očkování, kde je poskytováno poradenství před pracovními 
i turistickými cestami do zahraničí, jsou zde doporučována opatření proti nákaze tropickými chorobami včetně 
malárie a je prováděno očkování proti cizokrajným i tuzemským infekcím. Infekční oddělení zajišťuje také 
vyšetření a léčbu osob, které se vracejí ze zahraničních cest, zejména z tropických oblastí (malárie, průjmy 
cestovatelů, parazitární onemocnění). V antirabickém středisku se očkují osoby ohrožené vzteklinou. 

Součástí pracoviště je AIDS centrum, které z pověření Ministerstva zdravotnictví poskytuje v ambulantní 
a lůžkové části péči HIV pozitivním osobám z celého Ústeckého a Libereckého kraje. Na infekčním oddělení je 
specializované centrum pro léčbu chronických hepatitid typu B a C, které patří mezi největší pracoviště v ČR.

Lékaři infekčního oddělení metodicky řídí antibiotickou léčbu v celé Masarykově nemocnici a schvalují 
použití vzácných a vysoce účinných antibiotik pro pacienty se závažnými infekčními komplikacemi. Oddělení 
se podílí na prevenci tzv. nozokomiálních (nemocničních) nákaz a léčí pacienty s infekcemi vysoce odolnými 
k antibiotikům (např. tzv. MRSA kmeny).

Infekční oddělení je připraveno k izolaci a léčbě 
pacientů s vysoce nakažlivými infekcemi, které by 
byly importovány ze zahraničí (např. hemoragické 
horečky ebola aj.) nebo by vznikly v souvislosti 
s bioteroristickým útokem (antrax, pravé neštovice, 
botulismus, tularémie aj.).

Infekční oddělení je umístěno v samostatném 
pavilonu v dolní parkové části areálu Masarykovy 
nemocnice na Bukově. V přízemí se nacházejí příjmové 
ambulance a specializované vyšetřovny (ORL, 
gynekologie, EEG, EKG, ultrazvukové pracoviště). 
V suterénu je umístěno samostatné rentgenové 
pracoviště s digitálním zpracováním rentgenových 
snímků. Operační sál umožňuje provádět 
u nemocných se všemi infekčními chorobami (včetně 
rezistentních bakteriálních infekcí, tuberkulózy, 
infekčních žloutenek a HIV/AIDS) i nejtěžší operace 
břicha, hrudníku, kostí, gynekologické operace 
a porody. V přízemí je dále umístěna jednotka 
intenzivní péče s 15 lůžky v izolačních boxech 
s podtlakovou vzduchotechnikou napojenou 
na účinné filtry, takže zde mohou být léčeni i pacienti 
s vysoce nakažlivými infekcemi. Ve 2. a 3. patře 
infekčního pavilonu se nacházejí lůžkové stanice, 
vždy s 35 standardními lůžky. Pacienti jsou umístěni 
v jednolůžkových, dvoulůžkových a trojlůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. Část oddělení 
je vybavena prosklenými boxy, které umožňují stálý 
dohled u dětských pacientů. Pro děti jsou k dispozici 
herny, učebna základní školy, na oddělení působí 
také učitelky mateřské školy. Dospělým jsou určeny 
televizní místnosti. Návštěvy jsou každý den.

Na infekčním oddělení pracuje 15 lékařů, 
68 zdravotních sester a 10 sanitářů. Deset lékařů 
má nejvyšší atestaci v oboru přenosné nemoci, 
vnitřní lékařství nebo pediatrie. Oddělení se 
podílí na výzkumu formou klinických studií. Lékaři 
přednášejí na řadě seminářů a postgraduálních 
školení, učí na univerzitě a ve zdravotnické škole.

Kolektiv inf. oddělení, s kyticí prim. Kolouch, 
70. léta

Primář dr. Pavel Dlouhý
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O. Filipovská, E. Hrnčíř, A. Moróc

Lůžkové kožní oddělení Masarykovy nemocnice patřilo mezi šest prvních nejstarších oddělení v plánech 
výstavby nemocnice, která byla otevřena v r. 1894 v dnešní Pasteurově ulici (nyní Kampus). „Pavilon pro kožní 
a pohlavní nemoci“ se nacházel v budově interní a byl rozdělen do 3 částí (oddělení kožních nemocí – 28 lůžek, 
oddělení pohlavních nemocí – 36 lůžek pro nemocné kapavkou a 36 lůžek pro nemocné syfilidou). Celkem tedy 
pavilon disponoval 98 lůžky, rovným dílem rozdělenými mezi muže a ženy. Během přestavby na konci 30. let 
a ve 40. letech 20. století bylo kožní odd. umístěno do nové šestipatrové budovy interních nemocí.

Po 2. světové válce kožnímu oddělení patřilo čtvrté patro v interním bloku. V r. 1945 Zemský národní výbor 
jmenoval primářem kožního oddělení v Ústí n. Labem MUDr. Václava Seyčka (1909–1984), rodáka z Citonic 
na Moravě. Do Ústí nad Labem přišel z Hradce Králové, kde pracoval jako zástupce primáře kožní kliniky 
okresní nemocnice v Hradci Králové. Jeho zástupcem byla tehdy MUDr. M. Rozsívalová, která se později stala 
přednostkou kožní kliniky v Hradci Králové. Primářem kožního oddělení a zároveň krajským dermatovenerologem 
zůstal MUDr. V. Seyček až do svého penzionování v r. 1973. Díky svému rozhledu, hlubokým znalostem 
a velkému citu pro obor se mu podařilo z kožního oddělení v Ústí nad Labem vytvořit uznávané pracoviště. 
Byl členem předsednictva Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně a nositelem Vyznamenání za vynikající práci. 
Jako první dermatolog v Československu zahájil injekční léčbu varixů dolních končetin – skleroterapii. Patřil 
mezi spoluzakladatele a následně členy předsednictva Flebologické komise při Čs. dermatologické společnosti. 
Prosazoval interdisciplinární spolupráci ve formě pracovních skupin ve flebologii a byl také řádným členem 
Německé společnosti pro flebologii a proktologii. V 70. letech 20. století založil melanomovou komisi (dříve 
komise pro hnědé tumory – KHT), kterou dlouhá léta vedla MUDr. M. Hašková. Za dobu svého působení vychoval 
celé generace výborných dermatovenerologů (J. Baltus, B. Šarič, B. Svobodová, V. Boučková, M. Syrovátka, 
D. Chlapcová, H. Duchková, M. Hašková…). Podařilo se mu podnítit zájem o flebologii u dalších lékařů, kteří dále 
rozvíjeli tento podobor v naší nemocnici (M. Syrovátka, Š. Herberová, J. Dragon ml., A. Moróc). I po penzionování 
pracoval několik let v nemocnici jako vedoucí flebologické ambulance.

V r. 1973 byla jmenována jeho zástupkyně MUDr. Hana Duchková primářkou kožního oddělení. Rodačka 
z Prahy zahájila praxi na Interním oddělení Krajské nemocnice na základě umístěnky. Brzy po jmenování 
MUDr. H. Duchková organizovala stěhování oddělení z původního interního pavilonu do Gottwaldovy 
ulice (dnes Palachova) a odtud v r. 1974 na Bukov (Na Kabátě), do již neexistující budovy na místě dnešní 
prádelny. Zde sídlilo také mikrobiologické a imunologické oddělení. Kožní oddělení tehdy disponovalo 

Primářka dr. O. Filipovská, dr. P. Kačer, 2012
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66 lůžky ve dvou patrech, vždy po 33 lůžkách na ženské a mužské 
stanici. Na zkušené a moudré staniční sestry (M. Jelínková 
a M. Koutňáková), včetně vrchní sestry (V. Štvánová), mělo kožní 
oddělení vždy štěstí. Sestra Z. Zeinová jako první začala pracovat 
s přístroji pro fototerapii některých dermatóz. První zařízení bylo 
zhotoveno „na koleně“ ve spolupráci s oddělením zdravotnické 
techniky a odborníky z Tesly Holešovice, kteří vyvinuli a vyrobili 
zářiče. Teprve o něco později prim. MUDr. H. Duchková zajistila 
profesionální přístroje firmy Waldmann. Zástupkyní primáře se 
stala MUDr. M. Hašková, která přišla do Krajské nemocnice rovněž 
na základě umístěnky a zahájila praxi nejdříve na infekčním 
oddělení. Prim. MUDr. H. Duchková podporovala pokračování 
práce flebologické ambulance, která byla na svou dobu poměrně 
dobře přístrojově vybavená, a zrovna tak ambulance pro kožní 
choroby z povolání, kterou vedla MUDr. D. Chlapcová, později 
MUDr. H. Hernándezová, dále MUDr. J. Reslová (v současnosti 
MUDr. H. Malíková). Každé pondělí pracovala komise pro hnědé 
tumory, ve které prim. MUDr. H. Duchková zrealizovala 
interdisciplinární spolupráci. Docházeli na ní imunolog 
(MUDr. J. Richter, CSc.), patolog (MUDr. J. Šťastný) a chirurg 
(MUDr. J. Rus). Sama pak vědecky pracovala na poli maligního 
melanomu ve spolupráci se zahraničními pracovišti a postupně 
získala vědecké tituly CSc. a DrSc. Velký podíl měla na výborném 
technickém vybavení pro potřeby fotodokumentace, která byla 
již v té době velmi bohatá. Tehdy ji spravoval MUDr. J. Ragan 
a MUDr. E. Vohryzková, pak dlouhá léta MUDr. A. Moróc 
a po nástupu digitální fotografie MUDr. E. Hrnčíř.

Kožní oddělení se podílelo i na řešení několika závažných 
situací. V roce 1979 byla lůžka kožního oddělení rezervována 
pro nemocné infekční hepatitidou, jejíž epidemie postihla 
Severočeský kraj. Další závažná situace nastala v r. 1982, kdy 
byla v jedné severočeské elektrárně zjištěna zvýšená frekvence 
onemocnění příjicí. Za úzké spolupráce se serologickou laboratoří 
imunologického oddělení v Ústí nad Labem, Národní referenční 
laboratoří pro diagnostiku syfilis v Praze, vedenou dr. Knappovou, 
a okresním dermatovenerologem dr. T. Diduchem bylo na kožním 
oddělení vyšetřeno 2 103 osob a zjištěno 82 případů onemocnění 
lues, včetně zdroje nákazy. Uvedených 82 osob bylo následně 
léčeno za hospitalizace. Hodnocení a závěry této velmi zajímavé, 
do té doby nepopsané, situace nemohly být publikovány zřejmě 
z politických důvodů.

V roce 1987 bylo kožní oddělení znovu 
přestěhováno, tentokrát do budovy G 
(dříve PIO – pavilon interních oborů), 
kde bylo k dispozici celkem 66 lůžek 
ve dvou patrech. K redukci počtu lůžek 
na 33 došlo krátce po roce 1989.

V r. 2005 se pracoviště stalo jedním 
z center pro biologickou léčbu psoriázy 
v České republice. 

V r. 2007 čekalo oddělení další 
stěhování do rekonstruované budovy 
I, již pod vedením prim. MUDr. Olgy 
Filipovské, která nastoupila na oddělení 
po absolvování lékařské fakulty 
UK v Plzni v r. 1995. Zástupcem primáře 
je od r. 2007 MUDr. E. Hrnčíř a vrchní 

Primář dr. Václav Seyček, 1972

Primářka dr. Hana Duchková, 1988

Dr. Marta Hašková, 2000
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sestrou je od r. 2001 Bc. M. Hotová. Postupně dochází k modernizaci již zastaralého přístrojového vybavení, 
digitalizaci fotodokumentace a oddělení získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Po uzavření řady kožních oddělení v Děčíně, Chomutově, Mostě se Kožní oddělení Masarykovy nemocnice stalo 
i přes redukci počtu lůžek na dvacet jedna let vedoucím v péči o hospitalizované kožní pacienty Ústeckého kraje. 
Uvedená situace vedla k výraznému zkrácení hospitalizační doby, nutnosti používání stále modernějších metod 
terapie a vysokým nárokům na lékaře, sestry a ošetřovatelský personál oddělení v řešení nejenom kožních, ale 
i interních, chirurgických, onkologických a dalších diagnóz u stále stárnoucí populace pacientů. 

V současné době pracuje na Kožním oddělení Masarykovy nemocnice 8 lékařů v celkem 7 úvazcích, 10 sester, 
3 sanitářky a 1 administrativní pracovnice, v rámci oddělení funguje mimo všeobecné ambulance a lůžkové části 
i melanomová komise, flebologická ambulance (MUDr. A. Moróc, MUDr. J. Janků), ambulance dermatoalergologická 
a pro kožní choroby z povolání (MUDr. H. Malíková), poradna pro bércové vředy (MUDr. D. Humhejová, 
MUDr. A. Svobodová) a operační sálek. Centrum biologické terapie s více než 80 léčenými pacienty s nejtěžšími 
formami psoriázy nyní patří mezi největší dermatologická centra v České republice. Naše pracoviště se rovněž 
účastní řady klinických studií, díky kterým mají pacienti přístup k nejnovějším metodám a lékům používaným 
v terapii psoriázy, atopické dermatitidy, bércových vředů a dalších kožních chorob. Lékaři a setry oddělení se 
intenzivně věnují přednáškové a publikační činnosti – v posledních letech patříme takřka pravidelně mezi 
deset nejvíce publikujících oddělení – a postgraduální výuce lékařů a bakalářů. V letech 2007–2009 probíhaly 
kurzy „Nejčastější kožní choroby a způsoby jejich ošetřování“ a každoročně na jaře organizujeme Krajskou 
dermatovenerologickou konferenci. V měsíci květnu se na našich kožních ambulancích již řadu let připojujeme 
k pravidelné celosvětové akci Melanoma day, zaměřené na prevenci melanomu. Vzhledem ke stále rostoucí 
incidenci tohoto zhoubného kožního nádoru se počet dispenzarizovaných pacientů v melanomové komisi 
v posledních 10 letech více než zdvojnásobil, místo jednoho lékaře pracují nyní v melanomové komisi čtyři 
atestovaní dermatologové. Nadále je zajišťována úzká interdisciplinární spolupráce s chirurgickým oddělením, 
zastoupeným MUDr. P. Kačerem a onkologickým oddělením nemocnice. Primářka oddělení MUDr. O. Filipovská je 
členkou EADV (European Academy of Dermatology and Venereology), AAD (American Academy of Dermatology) 
a členkou redakční rady časopisu „Dermatologie pro praxi“.

Z novodobé historie zmiňujeme i některé další lékaře, kteří pracovali více let na našem oddělení a byli, někteří 
dosud jsou, bezpochyby výrazným přínosem – MUDr. J. Vojtíšková, MUDr. P. Vondráčková (Procházková), 
MUDr. D. Sýkorová (Zagatová), MUDr. L. Abrahámová (Todtová), ze sester R. Hejčová, J. Křížová, M. Junková, 
L. Žďárská, H. Zdráhalová. 

V kontextu společenských změn posledních let a proměny pojetí vztahu lékař–pacient klademe velký důraz 
na respektování práv, názorů a soukromí pacientů. O úspěšnosti našeho snažení v této oblasti svědčí i četná 
poděkování za vstřícnost a ochotu lékařů a zdravotních sester kožního oddělení, včetně řady básní; v jedné 
z nich bylo kožní oddělení dokonce přejmenováno na „Domov naděje“. Právě tato hodnocení jsou pro naši práci 
nejdůležitější.

MN, pavilon infekčního a kožního odd., 2012
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REHABILITACE
P. Maršálek

Počátky rehabilitace v Masarykově, tehdy Krajské nemocnici v Ústí nad Labem, vytvářely v 50. letech 20. století 
samostatné fyzioterapeutky přidělené příslušnému oddělení, v roce 1950 jich působilo v nemocnici sedm. Od roku 
1955 převzala odborný dohled nad rehabilitací ortopedie. V roce 1957 byla zřízena samostatná rehabilitační 
ambulance, jejímž vedením byl pověřen tehdejší zástupce primáře ortopedického odd. MUDr. Zbyšek Petrovický. 

Samostatné rehabilitační oddělení vzniká pod vedením MUDr. Petrovického v roce 1963. 

Od této chvíle poskytovalo oddělení plnou ambulantní péči lékařskou a dále rehabilitaci pro lůžkové pacienty 
prostřednictvím fyzioterapeutek na některých odděleních nemocnice a rehabilitace též získává pro svoje 
potřeby na těchto odděleních vyčleněné místnosti. V roce 1968 získává rehabilitace konečně i samostatné 
zázemí v přízemí budovy F1, kde je umístěna i fyzikální terapie – čtyřkomorová lázeň, parafín, galvanizace 
a iontoforésa. Ambulance rehabilitace MUDr. Petrovického zůstává umístěna na ortopedii. Rehabilitační 
pracovníci, jak se tehdy fyzioterapeuti nazývali, zajišťují rehabilitaci na neurologii, interně, pediatrii, ortopedii 
a chirurgii, postupně jejich počet narůstá na přibližně dvacítku v roce 1983. 

Dalším zásadním krokem v historii oddělení je otevření lůžkového oddělení rehabilitace, které je v roce 1987 
zřízeno v budově F2 areálu v Pasteurově ulici pod vedením prim. MUDr. Petrovického jako stanice s 24 lůžky. 
Do stejné budovy se stěhuje i zázemí rehabilitace, fyzikální terapie a je otevřen i úsek vodoléčby. Postupně se 
rozrůstá spektrum pacientů i poskytovaných služeb. Prim. MUDr. Zbyšek Petrovický vedl oddělení jako primář 
30 let, od roku 1963 do roku 1993, kdy převzal primariát MUDr. Dalibor Hrůza. 

Po odchodu MUDr. Hrůzy se v roce 1998 stává primářkou MUDr. Eva Lohniská, za jejíhož vedení se oddělení 
postupně přeměňuje v centrum ucelené rehabilitace zapojením dalších odborností do rehabilitačního týmu. 

V červnu 2000 se oddělení přestěhovalo do nových, plně bezbariérových prostor v areálu Masarykovy nemocnice 
na Bukově (Severní Terase). To umožňuje jednak další rozvoj na úseku vodoléčby a fyzikální terapie, jednak 
i významné zlepšení zázemí pro fyzioterapii a především ergoterapii. 

Od roku 2004 se součástí rehabilitačního oddělení stává logopedické pracoviště, od roku 2005 pracoviště 
klinické psychologie a od roku 2008 i pracoviště specializovaného sociálního poradenství. Právě poradce 

Setkání pracovníků RHB, vpředu vpravo prim. Maršálek, 2013
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pro sociální péči a služby Mgr. Josef Kočí přes svůj vlastní zdravotní handicap vysoce pozvedl úroveň přípravy 
sociální fáze rehabilitace a mimo jiné byl za svou činnost oceněn i Cenou Olgy Havlové za významný přínos 
pro zdravotně postižené osoby v ČR. Během primariátu MUDr. Lohniské je zahájena i spolupráce a pedagogická 
činnost zaměstnanců při výuce studentů fyziotepie a ergoterapie na Univezitě Jana Evangelisty Purkyně. Tradicí 
se stalo i pravidelné pořádání Ústecké rehabilitační konference, která se koná od roku 2001 každoročně 
v květnu. V roce 2008 se oddělení stává i součástí sítě ergodiagnostických center, a začíná tak naplňovat své 
aktivity i jako součást procesu pracovní rehabilitace. 

V roce 2008 přebírá odddělení zatím poslední primář, MUDr. Pavel Maršálek, který vede oddělení dosud. V rámci 
kolísajících podmínek investic a rozvoje zdravotní péče se oddělení rozvíjí i v tomto období, prohlubuje se práce 
ergodiagnostického centra, oddělení se stává součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra a dále se rozvíjí 
specializace na rehabilitaci pacientů po poškození mozku. Je též otevřeno pracoviště respirační fyzioterapie, 
je nastartována spolupráce s neurochirurgickým oddělením za účelem koordinace časné rehabilitace pacientů 
po operacích páteře, je zahájen i další rozvoj pracoviště dětské rehabilitace. Problémem čekajícím na řešení je 
malá kapacita lůžkové stanice a někde i prostoru pro specializovanou fyzioterapii a ergoterapii a je nutno řešit 
i stabilizaci a rozvoj logopedického a psychologického pracoviště. 

I přesto veříme, že další padesátiletka bude alespoň stejně úspěšná jako prvních padesát let historie 
Rehabilitačního oddělení v Masarykově nemocnici, které jsme oslavili vloni.

Kolektiv RHB, v popředí prim. Petrovický, 1987

Bazén rehabilitačního oddělení

Primářka dr. E. Lohniská, 2003

Primář dr. Z. Petrovický s dr. I. Schnirchovou, 
2003
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PROTETIKA
J. Táborská

Protetické oddělení bylo v areálu nové nemocnice na Bukově vybudováno mezi prvními, otevřeno bylo v r. 1985.

Jeho stavbě předcházela obrovská snaha primáře E. Cmunta, který dlouhodobě usiloval o vytvoření 
bezbariérového centra pro amputované pacienty vyžadující ortoprotetické vybavení. Vznikla tak unikátní 
budova, která je koncipována jako léčebně rehabilitační centrum se třiceti lůžky, ambulantním a rehabilitačním 
traktem a výrobou zdravotních pomůcek přímo v budově.

Mezi prvními ošetřenými byli ruští vojáci, kteří prošli válkou v Afghánistánu. Zásluhou primáře Cmunta byli 
vybavováni nejmodernějšími protézovými díly od západoněmecké firmy Otto Bock. V dobách socialismu to tenkrát 
byl obrovský počin. V této době se protetické oddělení stalo školicím centrem pro české a východoněmecké 
protetiky.

Porevoluční doba privatizace vedla k privatizaci pouze výrobní části ortoprotetických pomůcek, lůžkové oddělení 
zůstalo součástí Masarykovy nemocnice a stále plní funkci unikátního centra pro amputované a pacienty se 
syndromem diabetické nohy.

Primářkou oddělení je od roku 2000 MUDr. J. Táborská.

Otevírání nové budovy, prim. Cmunt a jeho nástupce prim. Roubíček, 2006

Tým podiatrické ambulance: chirurg, diabetolog, 
chirurg-protetik, podiatrická sestraMN, výstavba protetiky, 1984
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RENTGENOLOGIE
M. Derner, J. Petrovičová, P. Košťál

Moderní sociální a zdravotní péče patřila v Ústí nad Labem v letech 1918–1938 k prioritám samosprávní 
politiky reprezentantů a zastupitelů z řad německé a české sociální demokracie a dalších politických stran 
Československa. 

Od 1. ledna 1921 převzala správu dosavadní městské nemocnice v Ústí n. L. okresní správa.

Novým šéfem nemocnice byl jmenován pražský soukromý docent dr. Franz Bardachzi, který zároveň vedl internu. 
Byla zřízena nová laboratoř, rentgenová diagnostika a terapie. 

Ani toto však v polovině 20. let našeho století nestačilo rostoucímu okresu, a tak vyvstala nutnost vybudovat úplně 
novou nemocnici o kapacitě asi 800 lůžek. Šlo však o to, kde novou nemocnici postavit. Po bedlivém zvážení 
rozhodlo okresní zastupitelstvo 25. června 1926 zřídit nemocnici na starém místě, a to tak, že s postupující 
výstavbou nových oddělení budou zrušena stará. Dominovala tu šestipatrová budova interního oddělení, v níž 
bylo oddělení nemocí vnitřních, kožních a pohlavních a rentgenologie. 

Po 2. světové válce vedl rentgenové oddělení chirurg a radiolog MUDr. Josef Slanina. Rentgenologie jako 
samostatný obor byla uznána až po roce 1948. V roce 1953 se podařilo v Praze vybudovat katedru rentgenologie, 
kdy prvním vedoucím byl, v Ústí začínající, MUDr. Josef Slanina a po něm prof. Jaroslav Kolář, který také nejprve 
působil na rentgenologii v Ústí nad Labem. 

Primář MUDr. Vladimír Raška vedl rentgenové oddělení v Ústí nad Labem od roku 1953 do roku 1973. 
V letech 1960–1962 pracoval jako rentgenolog v rovníkové Africe. V roce 1973 ho vystřídal ve vedoucí funkci 
prim. MUDr. Jan Dienelt, který byl vynikajícím odborníkem klasické radiologie, zejména v pneumologii, v níž byl 
evropsky uznávanou kapacitou.

V roce 1978 došlo k rozdělení RTG oddělení Masarykovy nemocnice na dva primariáty, prim. Dienelt odešel 
na primariát na RTG oddělení Bukov. 

V Krajské nemocnici se stal na krátkou dobu primářem MUDr. Imrich Hokzsa a v roce 1980 nastoupil 
prim. MUDr. Jan Dolanský. Za jeho vedení bylo zakoupeno, v roce 1982, první CT v Severočeském kraji. Došlo 
také k rozvoji ultrazvukových vyšetření a zejména k rozvoji intervenční radiologie. Poprvé se prováděly drenáže 
abscesů a jiných kolekcí tekutin po CT kontrolou, intervenčně se začaly léčit varikokély a byla široce prováděna 
chemická sympatectomie pod CT. Výrazně se po zakoupení angiolinky s DSA rozvíjela zejména diagnostická 
angiografie v celotělovém rozsahu. 

Oba primáři hojně publikovali v různých odborných časopisech, zejména Československé radiologii. Významnou 
osobností oddělení byl dlouhá léta MUDr. Vladimír Brablc.

Roku 1961 byl v Ústí nad Labem otevřen nový obor radiologický laborant. Na výuce nových laborantů se výraznou 
měrou podíleli lékaři radiologie a ostatních oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem.

Od roku 1991 po tzv. sametové revoluci se stal primářem MUDr. Karel Urban, který za velkého 
přispění  MUDr. Vladimíra Pavlova dále rozvíjel zejména angiografická vyšetření a první výkony v intervenční 
neuroradiologii, například dilatace pooperačních stenóz karotid, a dokonce i embolizace arteriovenózních 
malformací. 

Od roku 2003 dosud vede radiologické oddělení v Ústí nad Labem prim. MUDr. Milouš Derner. K velkému 
rozvoji jak diagnostické, tak intervenční radiologie došlo zejména od roku 2004, kdy se odehrálo přestěhování 
RTG oddělení do zcela nových prostor Masarykovy nemocnice. Jednalo se o výjimečnou událost, kdy bylo nutno 
přeškolit všechny pracovníky RDG oddělení na ovládání nových modalit zcela digitalizovaného rentgenu. V tak 
velkém měřítku se přesun nekonal nikde v ČR.

Pro	úplnost	se	jednalo	o:
Práci na přímé digitální radiografii s flatpanely, práci na nových UZ , práci na dálkově ovládané sklopné stěně 
i na skiaskopickoskiagrafickém zařízení. Nově byla také otevřena angiolinka a zaveden systém PACS. V roce 
2009 za plného provozu byla provedena další přestavba RTG pro druhou MRI, druhé CT a novou místnost 
pro sklopnou stěnu.

Nové	technologie	umožňují	i	nové	metody	a	postupy:
Na CT je možno provádět angiografická vyšetření, kolonoskopie, bronchoskopie, dynamické vyšetření 
parenchymatozních orgánů i perfuzní CT při poruchách mozkového oběhu. Nové CT umožňuje hodnocení 
vzdáleným přístupem včetně automatické detekce plicních uzlů, polypů tlustého střeva, plicního emfysému 
a hodnocení srdce včetně koronárních tepen. 
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Na obou CT přístrojích pak provádíme CT navigované intervenční výkony, drenáže, biopsie, CT navigované 
obstřiky a radiofrekvenční ablace pro celou KZ.

Na 2 MR 1,5 T provádíme na našem oddělení takřka úplné spektrum výkonů, tedy kromě běžných vyšetření CNS 
a pohybového aparátu i MR angiografie kterékoli části těla. Velký význam má i difuzní MR mozku, která umožní 
diagnostikovat ischemické léze mozku již za několik minut po začátku choroby. Často provádíme vyšetření 
břicha a pánve u onkologických pacientů. Od roku 2004 provádíme i MRI plodu. Provádíme i spektroskopii 
prostaty a MRI prsou, včetně cílené biopsie pod MRI. Od roku 2006 provádíme rutinně kontrastní UZ a od roku 
2013 i UZ elastografii.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat angiografickému pracovišti, kde sice odpadla většina agresivních 
diagnostických výkonů, ale o to více se rozvíjejí intervenční metody, zejména v neuroradiologii – např. coiling 
aneurysmat intrakraniálních tepen, dále stentování stenóz extrakraniálních, ale i intrakraniálních tepen, 
trombolysy, embolie mozkových tumorů atd. V periferním cévním řečišti jde pak především o zavádění stentů 
a stentgraftů do aneurysmat břišní aorty. V roce 2009 se plně zabezpečila péče o AV shunty u dialyzovaných 
pacientů.

RDG oddělení v Ústí nad Labem splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro všeobecnou 
radiologii i intervenční radiologii 

Na RDG oddělení MN pracuje v současné době 20 lékařů, 28 radiologických asistentů a 6 zdravotních sester. 

Primář dr. J. Dienelt , 1976

Dr. Vladimír Pavlov, 2006

Primář dr. Dolanský – první CT, 1983

Primář dr. Milouš Derner
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KLINICKÁ BIOCHEMIE 
H. Hálová

Historie oddělení klinické biochemie jako samostatného oboru se v dnešní Masarykově nemocnici započala 
v roce 1951. Lékařům sloužila společná laboratoř biochemie, hematologie a vyšetření EKG. Tuto činnost 
zajišťovalo 5 laborantů v čele s vrchním laborantem J. Buškem. Součástí neurologického oddělení byla laboratoř 
pro vyšetřování likvorů s jedním zaměstnancem. Již v této době pracovala laboratoř v 24hodinovém režimu. Byla 
prováděna nejzákladnější laboratorní vyšetření. Od roku 1953 stál v čele laboratoře RNDr. J. Groc.

S příchodem MUDr. Z. Kulendy, CSc., z mostecké nemocnice na pozici primáře, se začala měnit tvář laboratoře. 
V osobnosti pana primáře se skloubily činnosti z oblasti vědecké i pedagogické. Jeho odborné články byly 
publikovány v domácích i zahraničních periodikách. Věnoval se přípravě budoucích specialistů v pregraduálním 
a postgraduálním vzdělávání. Byl významným činovníkem ve výboru Společnosti klinické biochemie ČLS JEP, 
která vznikla v roce 1958 a současný název nese od roku 1961. Rovněž aktivně působil v komisích Ministerstva 
zdravotnictví. 

V této době byla hematologická část přičleněna ke Krajské transfúzní stanici (vedené prim. MUDr. J. Matouškem). 
Primář Kulenda se svými spolupracovníky RNDr. E. Horákovou a RNDr. L. Wünschem, CSc., začal budovat jedno 
z předních pracovišť. Oddělení biochemie bylo umístěno v ne zrovna výstavních prostorách prvního nadzemního 
podlaží pavilonu B KN v Pasteurově ulici. Oddělení se v průběhu let rozšiřovalo a nakonec zahrnovalo úseky, 
z nichž se vyvinula po mnoha letech samostatná laboratorní oddělení či ordinariáty: toxikologie (RNDr. Z. Jizera), 
RIA laboratoř (Ing. S. Pirkl a Ing. J. Ondřej). Farmakologický úsek (PharmDr. I. Zoubková, PharmDr. B. Kunčická) 
poskytoval nálezy s výstupním komentářem klinického farmakologa MUDr. F. Kuliče. V našem kraji, jako 
v jednom z prvních, byla sledována kvalita stanovení biochemických parametrů v pravidelných intervalech 
v jednotlivých laboratořích Severočeského kraje. Těchto kontrol se dobrovolně účastnily i některé laboratoře 
Středočeského kraje a Slovenska. Kontrolní materiály vyráběl a rozesílal dr. Wünsch, CSc. Následně prováděl 
vyhodnocení a sestavoval žebříček úspěšnosti jednotlivých účastníků. Byl průkopníkem dnes tolik potřebného 
a sledovaného systému Externí kontroly kvality.

Laboratoř byla v této době vybavena již automatickým analyzátorem aminokyselin, který poskytoval lékařům 
informaci o kvantitativním složení 17 nejvýznamnějších aminokyselin. Stanovení stopových prvků pomocí 
atomové absorpční spektrofotometrie bylo nápomocno při řešení problémů pacientů intenzivní péče. Úsek 
analýz hormonů dokázal nabídnout klinikům i vyšetřování metod, na které se jen těžko získávaly vzácné 
reagencie, a proto byly vyráběny přímo v naší laboratoři. I v tomto ohledu bylo naše OKB raritou. Ve druhé 
polovině 70. let 20. století se objevil první předchůdce dnešních analytických systémů. Laboratoř byla vybavena 
poloautomatickým Systémem OLLI 3000 finské výroby, který dokázal zpracovat a vyhodnotit najednou 24 vzorků 
v režimu endpoint nebo kinetika.

MN, budova komplementu
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Náhlé úmrtí pana primáře Z. Kulendy v březnu 1982 bylo pro OKB 
velkou ztrátou. V započatém rozvoji laboratoře pokračovali jeho 
spolupracovníci, kteří znali primářovy plány. Vedením laboratoře byla 
pověřena RNDr. E. Horáková. I ona pokračovala v pedagogické činnosti, 
působila ve funkci krajského odborníka, byla členkou oborové komise 
a předsedkyní krajské předmětové komise pro klinickou biochemii. 
V laboratoři pracovala téměř 60 let a na pozici vedoucí laboratoře 
setrvala až do roku 1990, pouze mezi lety 1984–1986 ji ve funkci 
nahradila prim. MUDr. M. Pernicová.

RNDr. L. Wünsch, CSc., v této době koketoval se sportovní medicínou. 
Připravoval iontové nápoje, které používal reprezentační tým hokejistů 
a cyklistů. Laboratoř se podílela i na vyšetřování biochemických 
parametrů sledovaných vrcholových sportovců před i po zátěži 
a poskytovala cenné informace. 

V roce 1985 nastala dlouho očekávaná etapa automatizace 
laboratorních procesů. Na OKB byl instalován jeden z prvních 
automatických biochemických analyzátorů firmy Behringer Mannheim 
HITACHI 705. V následujících letech byl postupně dosluhující Systém 
OLLI 3000 nahrazen novým modelem řady Hitachi 704.

V roce 1987 nastoupila jako ordinář vnitřního prostředí MUDr. H. Há
lová, která v r. 1990, po dovršení 60 let věku RNDr. E. Horákové, byla 
na základě výběrového řízení jmenována primářkou OKB (1990–2010). 
Nastalo období mnoha změn a přesunů souvisejících s rekonstrukcí 
pavilonu B v Pasteurově ulici a výstavbou nové nemocnice na Bukově. 
Z této situace vyplynula potřeba zřízení detašovaných pracovišť 
v obou lokacích. Vznik a rozvoj imunochemických metod znamenal 
rozšíření portfolia laboratoře. V letech 1996 až 2004 nastalo postupné 
stěhování laboratoře do nových prostor areálu na Bukově (v závislosti 
na přesunech lůžkových oddělení). Tato složitá doba vedla k výměně 
přístrojového vybavení, např.: analyzátory jako AxSym, Hitachi 
911, Hitachi 917, Centaur apod. Rozvoj vyšetřovacích metod uvedl 
do rutinního využití metodiku PCR. Naše laboratoř byla jedna z prvních 
v ČR, které se začaly věnovat DNA diagnostice (Ing. P. Horák, CSc.). 
Metodou PCR bylo prováděno stanovení hepatitid, nejdříve kva
litativně, pak kvantitativně, včetně genotypizací HCV. Pomocí PCR se 
také stanovovala MBT, chlamydie a CMV. Došlo k rozšíření vyšetřování 
parametrů kostního metabolismu a endokrinologických markerů.

Vedle rozvoje přístrojové techniky a vyšetřovacích metod nastává 
v tomto období rozsáhlé využití výpočetní techniky. LIS napomáhá 
v laboratorní činnosti a je v roce 2000 propojen s NIS. Nastává proces 
vytvoření elektronické žádanky na oddělení až po zaslání výsledků 
analýz vzorků a jejich inkorporace do lékařských zpráv.

Na počátku roku 2009, s příchodem RNDr. Ing. P. Kelbicha, dochází 
k rozšíření laboratorní diagnostiky likvoru o některé biochemické parametry a hodnocení cytologických 
preparátů. Postupem času jsou tyto zkušenosti využívány k vyšetření i jiných tělních tekutin (dialyzát, punktát 
apod.).

V letech 2010–2012 působil na pozici primáře MUDr. J. Špička. Toto období přineslo další rozvoj informačních 
technologií, ale dosluhující přístrojová technika vyžadovala stále častější zásahy servisních techniků. Docházelo 
k postupné inovaci, která vyvrcholila v roce 2013, kdy na základě výběrového řízení bylo v naší laboratoři 
instalováno jedno z nejmodernějších zařízení firmy Roche, analytické systémy Cobas 8000 a Cobas 6000. Paleta 
vyšetření byla rozšířena o nové parametry jako calprotectin, kvantitativní stanovení Hb ve stolici, CDT, PTH (184).

Po odchodu MUDr. Špičky byla vedením laboratoře pověřena Ing. P. Eliášová. Rok 2013 byl rokem převratných 
změn v celkovém chodu laboratoře. Příprava zázemí pro nové analytické systémy a uvolnění části prostor pro 
oddělení lékařské genetiky vedly k celkové náročné reorganizaci laboratoře. Nastalo období přesunů, plnění 
všech laboratorních činností v provizorních podmínkách a mimořádné pracovní nasazení, abychom byli 
schopni zajistit všechny požadavky kladené na chod laboratoře. Vedle instalace nových analytických systémů 
došlo současně ke změně LIS, kdy stávající CGM SMS byl nahrazen systémem firmy Stapro OpenLims. V tomto 

RNDr. Luděk Wünsch, 1985

Manželé Kulendovi, 1960
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období je dokončen proces správného využívání POCT, kdy pod garancí OKB byly instalovány na 5 odděleních 
analyzátory krevních plynů, důležité k monitoringu zdravotního stavu pacienta. Celkové úsilí přeměn v roce 2013 
bylo završeno splněním podmínek normy ISO 15189:2009 pro akreditovanou laboratoř. Tento proces navazoval 
na certifikaci dle normy ISO 9001:2000.

Po celou dobu existence OKB přetrvává spolupráce se SZŠ a VOŠ v Ústí nad Labem, kdy se pracovníci OKB podílejí 
na výuce jak na poli teorie, tak i praxe. Ministerstvo zdravotnictví udělilo laboratoři akreditaci pro vzdělávání 
lékařů a farmaceutů a akreditaci pro vzdělávání laborantů v praktickém výcviku. V roce 2006 MUDr. Hálová 
zavedla tradici mezioborových regionálních konferencí laboratorních pracovníků INTERLAB. 

Zmapování celé dlouhé historie našeho OKB by nebylo kompletní, kdybychom nezdůraznili značný význam 
zkušených, vzdělaných a výkonných laborantek. Za všechny připomínáme vedoucí laborantky popisované 
historie L. Bitterovou (1955–1962), M. Beranovou (1963–1999), M. Šlapalovou (1999–2003) a E. Třešňákovou 
(2003–dosud).

V současné době pracuje na oddělení klinické biochemie včetně centrálního příjmu laboratoří 31 zaměstnanců, 
z toho jsou 2 lékaři, 3 VŠ analytici, 21 laborantek a 5 sanitářů. Nabídka metod představuje více než 100 parametrů 
ve všech biologických vzorcích. 

V roce 2013 provedlo OKB 1 559 718 vyšetření.

Kolektiv OKB, 1970

RNDr. E. Horáková, 1985 Interlab 2014, prim. Hálová, prim. Špička
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KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE 
L. Dvořáková

Mikrobiologické oddělení bylo založeno jako pobočka Státního zdravotního ústavu v Praze krátce po 2. světové 
válce. Po vzniku hygienické služby se stalo její součástí jako laboratorní zázemí epidemiologického odboru. 
Počátkem 60. let vznikl samostatný mikrobiologický odbor stále v rámci hygienické služby. Počátkem 90. let 
se mikrobiologický odbor vyčlenil z hygienické služby a pod názvem oddělení klinické mikrobiologie se stal 
součástí laboratorního komplementu Masarykovy nemocnice. Přestěhováním z nevyhovujících prostor 
do stávající budovy prošlo oddělení výraznou modernizací, jak obnovou přístrojového vybavení, tak zavedením 
vyšetřovacích metod nových generací. V tomto trendu oddělení pokračuje. 

V čele nejprve mikrobiologické odboru, později oddělení klinické mikrobiologie byl prim. MUDr. Jiří Stehlík, 
a to až do roku 1999. V roce 2000 se primářkou oddělení klinické mikrobiologie stala MUDr. Marta Štolbová. 
Od února 2014 vede oddělení MUDr. Lenka Dvořáková.

V roce 2006 získalo oddělení klinické mikrobiologie akreditaci ministerstva zdravotnictví pro postgraduální 
přípravu lékařů v oboru Lékařská mikrobiologie a v r. 2012 akreditaci pro obor specializačního vzdělávání 
Zdravotní laborant – mikrobiologie k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu.

V roce 2013 získalo oddělení klinické mikrobiologie osvědčení o akreditaci u ČIA.

Oddělení klinické mikrobiologie provádí kompletní mikrobiologická vyšetření, tj. diagnostiku bakteriologickou 
včetně kultivace mykobakterií, sérologickou, virologickou, mykologickou a  parazitologickou pro pacienty 
Masarykovy nemocnice, Nemocnice Teplice, pro pacienty praktických a terénních specialistů z Ústí nad Labem 
a Teplic. Některá laboratorní vyšetření provádíme i pro pacienty Nemocnice Most.

Na oddělení klinické mikrobiologie je specializované pracoviště, které je napojeno na Národní referenční 
laboratoř pro antibiotika Státního zdravotního ústavu v Praze. Hlavním úkolem tohoto pracoviště je průběžné 
sledování vývoje rezistence bakterií k antimikrobiálním preparátům a rutinní hodnocení vyšetření citlivostí 
bakterií k antibiotikům.

Oddělení klinické mikrobiologie je členem Pracovní skupiny pro monitorování rezistence k antibiotikům v ČR 
(PSMR) a pravidelně se účastní Evropského systému antibiotické rezistence EARSNet (European Antimicrobial 
Resistance Surveillance Network).

Oddělení klinické mikrobiologie se účastní na klinických studiích prováděných klinickými odděleními Masarykovy 
nemocnice.

Kvalita diagnostiky na oddělení klinické mikrobiologie je zajištěna a dokumentována účastí v Systému externího 
hodnocení kvality CEM – SZÚ AP Praha.

Primář dr. Stehlík, 1986 Primářka dr. Štolbová, 2001
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TRANSFUZNÍ 
J. Masopust 

V Ústí nad Labem byla transfuzní stanice zřízena v roce 1949, a to v suterénu budovy interních oborů v areálu 
v Pasteurově ulici.

Primářem byl jmenován MUDr. Jaroslav Matoušek, který se zasloužil o vytvoření základní organizační struktury 
transfuzní služby v našem kraji.

První odběry krve byly provedeny 3. 6. 1949 u 8 dárců krve do vakuových lahví pomocí odběrových souprav, 
které pocházely z válečných zásob západních armád. Počet odběrů krve rychle stoupal, za prvních 2,5 roku 
činnosti transfuzní stanice bylo odebráno 37 000 dárců krve a krví bylo zásobováno 19 nemocnic na území 
dnešního Ústeckého a Libereckého kraje. Odběry krve se konaly v každé alespoň trochu vyhovující místnosti 
v různých místech kraje a v roce 1951 byl na transfuzní stanici zřízen odběrový box se skleněnými přepážkami. 
V roce 1957 byly k transfuzní stanici přičleněny hematologická ambulance i laboratoře. Tak vzniklo oddělení 
klinické hematologie a krevní transfuze.

V roce 1972 se stal primářem oddělení MUDr. Jan Kvasnička, který se zasloužil o vybudování nové samostatné 
budovy, kam se oddělení přestěhovalo v roce 1979. Za vedení prim. MUDr. Kvasničky došlo k bouřlivému 
rozvoji především hematologie, ale i transfuziologie. Prim. MUDr. Kvasnička v roce 1980 odchází na nové 
pracoviště do Prahy, kde v různých funkcích působí dodnes. Stal se profesorem 1. lékařské fakulty UK v Praze 
a získal vědeckou hodnost DrSc. pro obor vnitřní lékařství. Působil jako hlavní odborník pro obor hematologie 
a transfuzní služba. Je autorem 2 monografií a dalších četných publikací a odborných textů. 

Místo po prim. MUDr. Kvasničkovi zaplnila MUDr. Jarmila Rennerová. V následujících letech dochází k rozvoji 
automatizace, aferetických metod a výpočetní techniky. K výrazné změně v činnosti transfuzní služby dochází 
po roce 1989, neboť do té doby nemohly být ze strategických důvodů k odběrům krve používány plastové vaky, 
nýbrž transfuzní oddělení připravovalo NTS lahve s ACD roztokem. Rovněž diagnostická séra se připravovala 

Kolektiv transfuzního oddělení, v popředí prim. Masopust, 2009
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na transfuzním oddělení, kde byli imunizováni dárci 
krve. Používání průmyslově vyráběných odběrových 
vaků a diagnostických sér znamenalo kvalitativní 
pokrok v činnosti transfuzní služby. Došlo především 
ke zrušení odběrového boxu a prodlužování 
doby použití transfuzních přípravků, u erytrocytů 
z 21 na 42 dní, u plazmy z 12 měsíců až na 3 roky. 
V polovině 80. let se zavádí rutinní vyšetřování HIV 
u dárců, začátkem let devadesátých pak vyšetřování 
hepatitidy C, což přineslo významné snížení rizika 
přenosu těchto závažných chorob krevní transfuzí. 
První přístrojové aferézy se začínají provádět v roce 
1991. V témže roce dochází k rozdělení pracoviště 
na oddělení klinické hematologie a transfuzní 
oddělení, v jehož čele setrvává prim. MUDr. Rennerová. 
V Ústí nad Labem probíhá výstavba nové nemocnice 
na Bukově a tam se transfuzní oddělení stěhuje v roce 
1997. Počátkem roku 2000 odchází prim. Rennerová 
do důchodu a primářem transfuzního oddělení je 

jmenován MUDr. Jiří Masopust. V posledním období 
dochází k dalšímu technickému a technologickému 
rozvoji oddělení, k rozvoji aferetických odběrů, 
zavádění nových vyšetřovacích metod včetně zřízení 
molekulárněgenetické laboratoře s celokrajskou 
působností, implementaci systémů kvality ISO 
a k organizačním změnám vedoucím k rozšíření 
působnosti v ústeckém regionu. 

Primář dr. Jaroslav Matoušek, 1960

Prof. dr. Jan Kvasnička, 2013

Areál Pasteurova, budova transfuzního oddělení

Primář dr. Jarmila Rennerová, 1987
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NEMOCI Z POVOLÁNÍ – PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 
E. Nevšímalová

Existence specializovaného pracoviště pro problematiku nemocí z povolání – pracovního lékařství v Ústeckém 
kraji se datuje již od roku 1948, kdy ordinariát pracovního lékařství byl při interním oddělení nemocnice. 
Od roku 1950 fungoval již jako oddělení pracovního lékařství. Vedoucím lékařem zde byl MUDr. Budlovský, 
bývalý lékař čs. armády v Anglii, po jehož emigraci na oddělení zůstala jen zdravotní sestra N. Černohorská. 
Od roku 1963 se pracovní lékařství rozdělilo na oddělení nemocí z povolání a obor hygieny práce, organizačně 
spadající pod Krajskou hygienickou stanici Severočeského kraje v Ústí nad Labem, jejímž ředitelem byl 
MUDr. Lubomír Tichý, CSc., později docent. Provoz oddělení nemocí z povolání tehdy zajišťovali lékaři oboru 
hygieny práce a pracovního lékařství Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, a to MUDr. Pekárek z oddělení 
hygieny záření, MUDr. I. Soukupová z oddělení fyziologie práce, MUDr. Pefek a MUDr. Karel Landa, CSc., jako 
vedoucí odboru. Z Prahy dojížděl doc. MUDr. Suntych z Kliniky nemocí z povolání FN UK k hodnocení profesních 
plicních nálezů. Pražské konzultační porady k jednotlivým sporným případům vedl prof. MUDr. Teissinger, CSc. 
Dále na oddělení pracovala MUDr. O. Polenská, která přešla na Kliniku nemocí z povolání do FN u sv. Anny 
v Brně. V sedmdesátých letech nastoupil na oddělení nemocí z povolání jako vedoucí lékař MUDr. Jan Rychlík 
z nemocnice v Děčíně. V osmdesátých letech bylo oddělení nemocí z povolání převedeno od Krajské hygienické 
stanice Severočeského kraje pod Krajský ústav národního zdraví a sídlo oddělení bylo v poliklinice na vstupu 
do bývalé Krajské nemocnice. Nadále však trvala spolupráce lékařů Krajské hygienické stanice Severočeského 
kraje a lékařů Oddělení nemocí z povolání Krajského ústavu národního zdraví Severočeského kraje. 
Oddělení nemocí z povolání krom náplně oboru plnilo i úkoly na úseku cestovní medicíny, který později vedl 
MUDr. F. Kosina, původně zástupce primáře infekčního oddělení. Dlouhodobá byla a je spolupráce s kožním 
ordinariátem pro kožní profesionality Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Na úrovni České republiky rovněž byla a trvá průběžná spolupráce s pracovišti klinik pracovního lékařství a odd. 
nemocí z povolání. Stejně tak úzká je spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje a příslušnými 
územními pracovišti, se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, i Státním zdravotním ústavem v Praze. Trvalá 

Primářka dr. E. Nevšímalová
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byla a je spolupráce včetně konziliární činnosti s praktickými lékaři a poskytovateli pracovně lékařských služeb. 
Veškerá další náplň práce oboru je dána příslušnými legislativními normami. Sporná odborná problematika 
je průběžně řešena na pravidelných zasedáních odborné České a Moravskoslezské komise pro posuzování 
nemocí z povolání ČLS JEP a sporné kožní případy řeší pracovní zasedání Sekce dermatologické alergologie 
a profesionálních dermatóz při České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Sedmdesátá a osmdesátá 
léta minulého století byla obdobím poměrně širokého rozvoje zvl. chemického průmyslu, ale i dalších odvětví 
s poměrně značným rizikem po stránce pracovních expozic. Ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu přineslo 
intenzivní riziko zahájení výroby ionexů s expozicí BCME (bischlormethyleter) a intenzivní sledování expozice 
bylo nutné i u výroby epichlorhydrinu (susp. karcinogen dle IARC). Z předchozí doby přetrvávala těžba na dole 
Cínovec s vysokou expozicí horníků radonu a bylo nutné jejich preventivní i následné sledování. Velká pozornost 
byla věnována i Tlakové plynárně Úžín a Chemickým závodům v Litvínově, a to ve spolupráci s okresními pracovišti 
Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem a závodními lékaři na poli závodně preventivní péče. V případě 
rizika BCME v ionexech lze říci, že tento způsob opatření zabránil vysokému výskytu zhoubných nádorů plic 
a přispěl k zastavení této výroby v ústecké chemičce. V praxi byla využita na ústeckém pracovním lékařství prvně 
v tehdejším československém státě metoda cytogenetického vyšetření pracovníků profesionálně exponovaných 
chemickým karcinogenům a radonu (předtím využívaná jen ve výzkumu).

Na veškeré vzpomenuté problematice mělo významnou účast oddělení nemocí z povolání, nejen v oblasti 
vlastní náplně práce, ale též při shromažďování obsáhlých podkladů pro výzkumné studie. Po roce 1989 při 
zrušení Krajského ústavu národního zdraví byl obnoven původní název Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem (dále MN). Krátkou dobu oddělení nemocí z povolání sídlilo v Krásném Březně a koncem roku 1992 
bylo přestěhováno do přízemí plicního sanatoria na Bukov na místo původního dětského plicního oddělení. 
Další přesun z tohoto oddělení se uskutečnil v roce 2005 do bočního traktu stejné budovy, když bylo na našem 
posledním působišti zřízeno oddělení pro spánkovou léčbu při plicních onemocněních. Koncem roku 1991 byl 
z funkce primáře oddělení nemocí z povolání MN odvolán MUDr. J. Rychlík a na jeho místo nastoupila dle příkazu 
ředitele MN krajská posudková lékařka MUDr. E. Nevšímalová. V té době pracovali na oddělení MUDr. F. Kosina, 
MUDr. J. Rychlík, který po cca 2 letech odešel, dále MUDr. V. Jílek a psycholožka MUDr. Kleinová. Intermitentně 
docházela i MUDr. Landová. Sekretariát zajišťovala pí E. Škorničková do nástupu nové sekretářky pí H. Čípové, 
která zde pracuje od r. 1997 dosud. Jako zdravotní sestry zde pracovaly: vrchní sestra Přibylová, dále I. Sauerová, 
I. Zimová, E. Fialová a Čmejlová. Během let postupně odcházely na jiná pracoviště. Za ně nastoupily v r. 1993 
s. V. Štefková, která zde pracuje dosud, dále s. H. Beranová, která v r. 2004 zemřela a s. Mandičáková, která 
zde pracovala necelé 2 roky, když v r. 2002 odešla při předání agendy cestovní medicíny z oddělení nemocí 
z povolání na infekční oddělení MN. Během předatestační přípravy na oddělení nemocí z povolání MN stážovaly 
MUDr. Janatová z OHS Chomutov a MUDr. Tylová z OHS Děčín. Při postupném snižování personálního stavu odešla 
v r. 1992 MUDr. Kleinová, v  r. 1993 odešel MUDr. V. Jílek do pojišťovny MV a v r. 2000 zemřel MUDr. F. Kosina. 
Přechodně necelé 2 roky do r. 2002 zde pracovala MUDr. MoudráWünschová, která odešla na TRN MN 
a po nějaké době pak na hrudní chirurgii MN. V roce 2013 doplnil personální stav MUDr. K. Landa, CSc., a nadále 
zde pracuje MUDr. E. Nevšímalová, a t. č. v přípravě na atestaci v pracovním lékařství MUDr. Martin Tykva. Po roce 
1989 bylo oddělení nemocí z povolání součástí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, p. o., se spádovou 
působností pro celý Severočeský kraj až do nového státoprávního uspořádání v r. 1995. Od této doby, kdy byl 
nově ustanoven kraj Ústecký, bylo oddělení nemocí z povolání MN, p. o., určeno dle vyhlášky č. 342/1997 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, jako Centrum hlášení nemocí z povolání pro Ústecký kraj.

V průběhu následujících let je po sloučení několika nemocnic Ústeckého kraje oddělení nemocí z povolání MN 
součástí Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Po novém obhájení povolení 
k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání 
nemocí z povolání tento status trvá podle rozhodnutí MZ ČR z 8. 2. 2013, když byly splněny veškeré požadavky 
stanovené zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bylo přihlédnuto k dlouhodobé 
kontinuitě poskytování shora uvedených služeb na vysoké odborné úrovni s dostatkem praktických zkušeností 
v oboru, s dostatečným technickým, věcným a personálním vybavením a dobrou dostupností těchto specifických 
zdravotních služeb osobám Ústeckého kraje.
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J. Šťastný, E. Závorková

PATOLOGIE	NA	KRAJI	NEMOCNICE

Byl jsem poctěn milou povinností napsat něco o historii patologie v Ústí nad Labem. První známé nálezy bioptické 
i pitevní jsou na oddělení patologie v písemné formě archivovány od konce války. Je zajímavé pozorovat, jak se 
v květnu 1945 změnila němčina v češtinu.

Laboratorní provoz patologie byl původně umístěn v tehdejší budově infekčního oddělení, která však dnes 
již neexistuje. Pitevní provoz byl v dřevěné boudě. Začátkem šedesátých let se celé oddělení, tedy laboratoře 
i pitevní trakt přestěhovaly do nového pavilonu umístěného v západním cípu bývalé krajské nemocnice. Tomuto 
oddělení šéfoval primář MUDr. František Barták a vedoucí laborantkou byla Jaroslava Jansová. 

Po odchodu primáře Bartáka do důchodu převzal oddělení primář MUDr. Jaromír Eger, který v této funkci působil 
do roku 1991, kdy ho na krátkou dobu vystřídal primář MUDr. Jan Šťastný, který souběžně působil i ve funkci 
ředitele nemocnice. Krátce v primářské funkci působili i primář MUDr. Dalibor Hřebíček a primářka MUDr. Eva 
Sticová. Nyní ve funkci primáře působí MUDr. Martin Čegan. Za jeho působení došlo k personální konsolidaci 
oddělení a výraznému nárůstu počtu vyšetření. Stál u zrodu centra buněčné patologie v MN.

Ústecká patologie byla chronicky personálně 
poddimenzovaná. Pracovali zde například zástupkyně 
primáře MUDr. Alena Ziková a MUDr. Helena 
Závodská. Dále se zde mihli MUDr. Ludiše Walterová, 
MUDr. Ivo Budik a MUDr. Michal Polák. Chvíli zde 
pracovala i stážistka z Vietnamu.

Vedoucí laborantkou byla paní Jaroslava Jansová 
až do své smrti v roce 1982. Po ní nastoupila paní 
Eva Závorková, která tuto funkci vykonávala do roku 
1995, kdy společně s MUDr. Janem Šťastným založili 
soukromou histopatologickou laboratoř Diagnoza 
s.r.o. Poté do funkce vedoucí laborantky nastoupila 
paní Libuše Tichá a po jejím odchodu do důchodu 
vede oddělení paní Hana Kleinová.

Budova patologie postavená začátkem šedesátých 
let přestala hygienicky vyhovovat a pracovní prostředí 
se stávalo čím dále tím méně snesitelným, a to i přes 
částečná opatření, která se realizovala, po mnoha 
letech se například podařilo konečně vybudovat 
klimatizaci.

Proto, zejména na nátlak tehdejšího primáře pato
logie a ředitele nemocnice MUDr. Jana Šťastného, 
byla do „pavilonu komplementu“ nové nemocnice 
na Bukově včleněna i výstavba laboratorního 
a pitevního traktu patologie, kde sídlí toto oddělení 
dodnes.

Zaměstnanci patologie se dlouhodobě podíleli 
a podílejí na výuce SZŠ – laborantské větve 
i na výuce bakalářek FZS UJEP. To je velkým přínosem 
ústeckému zdravotnictví. Na výuce se podíleli jak 
lékaři, tak atestované laborantky.

Oddělení patologie se spolupodílelo i na vědec
kovýzkumné činnosti. Například s Kožním oddělením 
Masarykovy nemocnice spolupracovalo při výzkumu 
„hnědých“ nádorů kůže, s oddělením neurochirurgie 
na výzkumu rozsahu poúrazového poškození míchy. 
Se švédskými pracovišti pak na výzkumu růstového 
hormonu. Vědeckovýzkumné činnosti věnuje toto 
oddělení stále rostoucí pozornost.

Kolektiv laborantek, druhá zleva  
vrchní laborantka Závorková, 1975

Primářka dr. E. Sticová
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Kolektiv patologie, 1986

Primář dr. Jaromír Eger, 1985

Primář dr. František Barták,  
1976

Dr. Jan Šťastný, 1985

Kolektiv patologie, vpředu primář dr. D. Hřebíček, 2002

Primář dr. M. Čegan, 2013
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SOUDNÍ A TOXIKOLOGIE 
A. Vlčková

Historie oddělení soudního lékařství a toxikologie v Ústí nad Labem začala zřízením ordinariátu při patologickém 
oddělení v roce 1964. Ordinariát vedl až do své smrti v r. 1977 MUDr. Zdeněk Pech. Poté bylo zřízeno 
soudnělékařské oddělení v čele s prim. MUDr. Josefem Götzem. Toxikologická laboratoř fungovala od svého 
založení v r. 1956 pod hlavičkou pracovního lékařství, po několika přesunech zakotvila v oddělení klinické 
biochemie, vedoucím laboratoře byl RNDr. Zdeněk Jizera. Při reorganizaci Krajské nemocnice v průběhu roku 
1980 byla toxikologická laboratoř sloučena se soudnělékařským oddělením primáře Götze. Od r. 1994 funguje 

oddělení soudního lékařství a toxikologie pod hlavičkou 
Masarykovy nemocnice. Po prim. Götzovi vedl oddělení až 
do r. 2012 prim. MUDr. Jiří Fialka, CSc., v současné době 
vede oddělení prim. MUDr. Andrea Vlčková, vedoucím 
toxikologické laboratoře je ing. Josef Holoubek.

Oddělení soudního lékařství a toxikologie zajišťuje 
kompletní soudnělékařskou službu pro Ústecký kraj 
a poskytuje nepřetržitý provoz toxikologické laboratoře 
na úseku klinickém i forenzním.

Soudnělékařský úsek zahrnuje provádění zdravotních 
a soudních pitev. Zdravotní pitvy se provádějí za účelem 
zjištění příčiny smrti a objasnění dalších ze zdravotního 
hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, 
které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm 
náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně 
sebevraždy. Soudní pitvy se provádějí při podezření, že 
úmrtí bylo způsobeno trestným činem.

Toxikologická laboratoř provádí průkaz a stanovení al
ko holu, metanolu, etylenglykolu, toluenu, opiátů, 
amfetaminů, kannabinoidů, benzodiazepinů, léků, karbo
xy hemoglobinu. Služby toxikologické laboratoře jsou 
poskytovány klinickým oddělením a ambulancím, privátním 
lékařům, zdravotnickým zařízením v regionu, firmám 
a soukromým osobám a v neposlední řadě orgánům státní 
správy, zejména PČR.

Primář dr. Götz, 1988

MN – budova C, sídlo soudního oddělení
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OŠETŘOVATELSTVÍ 
M. Svobodová

První ústecký špitál s kaplí stál v prostoru dnešního Lidického náměstí. O chudé a nemocné se starali křižovníci 
čili Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. 

Po bitvě Na Běhání byl špitál spolu s celým městem vypálen. Jeho správa vešla pod město, křižovníci se sem 
již nevrátili. Ale dá se předpokládat, že péči o nemocné zajišťovala katolická církev. Špitál se postupně měnil 
v chudobinec. Město Ústí bohatlo, počet obyvatel rostl a objevila se potřeba nemocnice. 

Dne 16. června 1854 byl položen základní kámen pro stavbu. . Ošetřovatelskou péči zajišťovaly katolické řádové 
sestry, primářem byl dr. Josef Doranth. 

V roce 1894 se otevřela nová, moderní a velká nemocnice pavilónového typu. Velkou zásluhu na tom má 
dr. Alexander Marian, který již v r. 1883 vystoupil na městské radě s požadavkem vybudování nové nemocnice, 
která by odpovídala tehdejším hygienickým požadavkům. 

Nemocnice měla 9 objektů, celkem 125 lůžek. Řádové sestry bydlely přímo v areálu. Civilními zaměstnanci byli 
ošetřovatelé. 

Statistika z těchto let ukazuje vysoký nárůst pacientů. V r. 1894 se jednalo o 888 nemocných, v r. 1913 již o 3 018. 
Ve vedení nemocnice byl jeden lékař, 3 sekundáři a sestry diakonistky z kláštera v Bohosudově. 

Nemocnice se rozšiřovala, stavěly se několikapodlažní budovy, ale např. i městská porodnice mimo tento areál. 

Kongregace řádových sester požádala na jaře 1937 o povolení zaměstnávání světských ošetřovatelek. Přes 
prvotní odpor založil německý spolek Charitas dvouletou ošetřovatelskou školu při nemocnici. Do té doby 
praktikovaly civilní sestry pod vedením lékaře v nemocnici a závěrečnou zkoušku vykonávaly po 2 letech praxe. 
V roce 1940 jich zde pracovalo už 50. 

Na 927 lůžek bylo 270 zaměstnanců, lékaři, sekundáři a lékaři externisté, 91 sester, 91 pomocnic a 16 slouhů. 
První zmínka o hlavní sestře je z r. 1939. Nemocnice se jmenovala Krajská nemocnice dr. Gerharda Wagnera 
a ošetřovatelskému personálu velela Auxenie Marie Grossová. 

Po skončení války bylo město Ústí nad Labem v troskách. Nemocnice zůstala celkem nepoškozená. Čeští lékaři 
sem přicházeli z celé republiky, nebylo tu bezpečno, ale nemocnice byla velká, krásná a moderní. Sestry však 

Personál nemocnice, 1898



126

120 let Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

OD HISTORIE K SOUČASNOSTI 

byly Němky, podle některých údajů na 1 000 lůžek 
zde pracovalo 57 řádových sester, které byly zčásti 
odsunuty až v roce 1947, podle příslušnosti k řádu 
do Švýcarska. Dále se zde činilo 55 sester civilních, 
většinou pomocných. Diplomované české sestry se 
daly spočítat na prstech jedné ruky. Velkou pomocí se 
tedy staly studentky ošetřovatelské školy, která byla 
v Ústí zřízena již v roce 1946. Většinou šlo o dospělé 
ženy, které měly zájem o práci ve zdravotnictví. 
Do prvního ročníku nastoupilo 31 „žákyň“. Jejich 
učitelkou teorie i praxe byla Marie Červinková.

Koncem roku 1947 byl ještě zřízen Státní ústav 
pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek, 
který pořádal 10měsíční kurzy. Praxi vedla Helena 
CibulkováSchořovská. Rok 1948 ale tyto instituce 
sjednotil ve vyšší, později střední zdravotnickou 
školu. 

Sestry ale citelně chyběly. V r. 1950 bylo v nemocnici 
130 sester, v r. 1965 již 400. Na odděleních tedy 
pomáhaly hospodyňky, později nazvané sanitářky. 

Mezi nejvýraznější osobnosti této doby patřily: 
Petrina (Antonie) Straková, původně řádová sestra, 
která neodešla, ale naopak zůstala pracovat jako 
vrchní sestra chirurgie, Alena ŠindelářováKulhavá, 
pozdější hlavní sestra, Hanka KlímováŠprdlíková, 
vrchní sestra operačních sálů. 

S rozvojem medicíny nastala také potřeba dalšího 
vzdělávání sester. V roce 1960 vzniklo v Brně 
Středisko pro další vzdělávání SZP (nynější 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů). Jako krajské detašované 
pracoviště tohoto střediska fungovalo Výukové 
centrum v Masarykově nemocnici. 

Ve stejném roce, tj. 1960, se také jako v jedné 
z prvních evropských zemí otvírá první ročník 
externího studia pro sestry na Filosofické fakultě 
University Karlovy. FF UK studium organizovala, 
avšak garantem medicínské části byla Fakulta 
všeobecného lékařství UK. Je velkou zásluhou 
prof. MUDr. Vladimíra Pacovského, že se to podařilo 
realizovat. Až po dvaceti letech se tento obor 
otevřel jako denní. Absolventky se uplatňovaly 
především jako učitelky na zdravotnických školách. 
V nemocnicích nebyl o vzdělané sestry zájem. Muselo 
se počkat až do r. 1989.

V naší nemocnici byly proto prvními absolventkami 
této fakulty až Mgr. Jitka Šondová, Mgr. Kamila 
Madarová a Mgr. Markéta Svobodová. Podílely se 
na dalším vzdělávání sester, protože v roce 1996 
byl na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem otevřen bakalářský studijní obor 
nazvaný Ošetřo vatelský management, kde se podí
lely na vý uce. 

Po r. 1989 se v ošetřovatelství udály velké a podstatné 
změny. Obor byl uznán jako samostatný, otvíraly 
se další a další možnosti vzdělávání na vysokých 
školách tady i v zahraničí. 

Koupelna pro pacienty, 1927

Péče o dětské pacienty, 1927

Vyhodnocení nejlepších pracovnic, 1962
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Mgr. J. Šondová, chirurgieMgr. M. Svobodová, hlavní sestra MN, prim. dr. P. Polák (DCH)

Alena Kulhavá a primář Karel Veverka

MN, sbor vrchních sester, 2014

Vrchní sestra A. Lisztová,  
dětská klinika 
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Na funkční místa se vybíraly sestry na základě výsledku konkursního řízení, a nikoliv podle stranické příslušnosti. 
V Masarykově nemocnici to byla Věra Koukalová, která výrazně pozvedla sebevědomí sesterskému povolání. Byla 
osobností, která v příznivé době porevolučních změn dokázala do té doby nemožné. Zvedla počet nelékařského 
personálu, zavedla ošetřovatelský proces a reprezentovala Masarykovu nemocnici na národní úrovni.  

Roku 1991 byla založena Česká asociace sester a znovu se začlenila do ICN (International Council of Nurses). 

Plně kvalifikovaný nelékařský personál – sestry, porodní asistentky nebo laboranti jsou vychováváni pouze 
na vysokých školách, v bakalářských nebo magisterských oborech. Nezbývá než doufat, že ke své náročné práci 
budou mít také kvalitní pomocné profese, aby nebyli zatěžováni přemírou činností, bez kterých se ošetřovatelství 
neobejde, ale které může vykonávat někdo jiný.

Petschkův léčebný ústav pro plicně choré Na kabátě, postavený 1908–1912 ,  
později pavilon hrudní chirurgie
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7. HISTORIE A SOUČASNOST VÝUKOVÉHO 
A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA
M. Zeman, L. Šubrtová

Historie výukového a vzdělávacího centra je spjata 
s transformacemi českého poválečného zdravotnictví. 
Kontinuální vzdělávání ve zdravotnictví zajišťované 
Masarykovou nemocnicí má dlouhou tradici a Výukové 
a vzdělávací centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem svým technickým vybavením a vzdělávacími 
programy zaujalo přední místo mezi regiony. Krátké 
zastavení v minulosti přiblíží důvody pro vznik a rozvoj 
tohoto centra.

V 50. letech minulého století se ukázala potřeba 
organizovaného vzdělávání ve zdravotnictví, zejména 
organizované výchovy lékařů po promoci, více než 
v jiných oborech. Opatření vlády z r. 1952 uložilo 
Ministerstvu zdravotnictví zřídit ústav, který se bude 
zabývat problematikou postgraduálního vzdělávání 
lékařů po promoci. Tak vznikl 30. 6. 1953 v Praze Ústav 
pro doškolování lékařů. Zástupcem ředitele pro vědeckou 
a pedagogickou činnost a později ředitelem tohoto ústavu 
se stal profesor Rödling, primář chirurgického oddělení 
ústecké nemocnice. V roce 1975 byl ústav přejmenován 
na Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů 
(ILF) a ještě později získal současné označení Institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). 

V roce 1960 bylo v Brně založeno Středisko pro další 
vzdělávání SZP, od roku 1965 fungovalo jako Ústav pro 
další vzdělávání SZP (ÚDVSZP), v roce 1986 přejmenovaný 
na Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických 

pracovníků a v roce 1991 na Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IDVPZ), který do dnešních 
časů postoupil pod názvem Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO). 
Tento ústav řídí především další vzdělávání sester.

MN, fotokomora, 1974

MN, VIKS, areál Pasteurova
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Obě ústřední instituce vzdělávání (IPVZ a NCONZO) daly podnět pro vznik svých krajských odnoží a některá 
zdravotnická zařízení se stala jejich detašovanými pracovišti. Jedním z nejvýznamnějších detašovaných 
pracovišť, resp. nejvýznamnějším se stalo centrum v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Jako součást Krajského ústavu národního zdraví (KÚNZ) v Ústí nad Labem mělo výukové centrum pod názvem 
Oddělení výchovy a dalšího vzdělávání (OVDV) za úkol zabezpečení pregraduální a postgraduální výuky 
mediků, lékařů a sester a ostatních zdravotníků v Severočeském kraji. K tomu využívalo tři malé učebny a jednu 
velkou přednáškovou místnost, ve své době s adekvátním technickým vybavením. Po zrušení KÚNZ bylo OVDV 
delimitováno do krajské Masarykovy nemocnice, kde bez velkých změn působilo až do roku 2001, kdy bylo 
přesunuto do nové budovy v novém areálu nemocnice na Bukově. 

Nové prostory se šesti učebnami, se zkušebnami a se špičkovým technickým zázemím, kde nechybí ani 
pracoviště technické režie a multimediálních služeb, slouží nejen nemocnici a zdravotníkům Ústeckého kraje. 
Své služby poskytuje centrum celorepublikově.

Specifikem ústeckého centra je působení v kraji, kde je sice rozsáhlé zdravotnictví, ale chybí lékařská fakulta 
a do roku 2003 i jakýkoliv vysokoškolský ústav zaměřený na pregraduální výuku zdravotníků. V roce 2003, 
v důsledku nových oborových požadavků na vzdělávání zdravotníků, spojených se vstupem ČR do EU, vznikl při 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav zdravotnických studií, soustřeďující studia vedoucí 
k získání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání s důrazem na všeobecnou sestru, porodní 
asistentku, fyzioterapii a ergoterapii. Ústav se v roce 2012 stal Fakultou zdravotnických studií UJEP.

Hlavním úkolem Výukového a vzdělávacího centra v Masarykově nemocnici se stala postupná příprava na vstup 
do podmínek připravovaných zákonů o vzdělávání podporujícího celoživotní učení, které nově upravují 
podmínky vzdělávání lékařů a sester. 

Pro lékaře v roce 2004 skončilo přechodné období pro získávání specializací a v souladu s předpisy EU lze 
důvodně očekávat další přechodné období, protože naše stávající podmínky pro získávání specializací nejsou 
dosud v souladu s podmínkami v zemích EU. 

Od roku 2004 prošel zákon 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, mnoha změnami a další se stále připravují. 
Zákon  96/2004 Sb., o vzdělávání nelékařů, byl také několikrát novelizován, ale změny v něm nejsou tak 
dramatické jako u lékařů. Činnost výukového a vzdělávacího centra je zaměřena na zajištění možností pro 
všechny, kdo usilují o postoupení na vyšší kvalifikační stupeň, v tomto směru je rozvíjena kapacitní a technická 
vybavenost centra.

V prostorách Výukového a vzdělávacího centra Masarykovy nemocnice probíhá od vzniku Ústavu zdravotnických 
studií UJEP i výuka budoucích bakalářek v uvedených oborech. Úzká spolupráce byla navázána také 

NCH IXth skull base surgery congres, 2003
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s Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, v Masarykově nemocnici tradičně probíhá výuka velké 
části mediků 6. ročníků této fakulty. V nedávné době se Masarykova nemocnice stala přidruženým pracovištěm 
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a probíhá zde praktická výuka mediků i této fakulty.

Pro Ústecký kraj je Výukové a vzdělávací centrum v Masarykově nemocnici jedinou institucí zajišťující 
dostatečný počet kvalitních školicích akcí, ohodnocených potřebnými kredity. Na trhu nabídky vzdělávacích 
akcí pro zdravotnické pracovníky v České republice nemá centrum téměř konkurenci. Může se směle řadit hned 
za IPVZ Praha a NCONZO Brno, jejichž nabídka pokrývá celou republiku a jedná se vlastně o jediné organizace, 
které se věnují pouze vzdělávání zdravotníků. Publikace s plánem školicích akcí výukového a vzdělávacího centra 
(nyní Centra vědy, výchovy a dalšího vzdělávání) jsou každoročně vydávány ve vysokém nákladu a distribuovány 
do zdravotnických zařízení v celé republice.

Kromě výuky, vzdělávání a seminářů se ve výukovém centru pořádají také konference, sympozia a workshopy. 
Výlučnosti v národním měřítku i mezinárodního věhlasu dosáhly již před lety multimediální služby, především 
telekonference, videokonference a videopřenosy operací, přenášené nejen z operačních sálů do prostor 
výukového centra, ale i do celého světa v ojedinělé kvalitě s využitím nejnovějších i experimentálních 
technologických prostředků, pořádané ve spolupráci se sdružením vysokých škol a Akademie věd České 
republiky CESNET. Multimediální studio nemocnice připravuje na profesionální úrovni audio a video dokumentaci 
unikátních výkonů a postupů lékařům a dalším odborníkům Masarykovy nemocnice, kteří je pak mj. i proto 
velmi úspěšně prezentují formou špičkových multimediálních prezentací nebo kvalitně zpracovaných posterů 
na kongresech a konferencích po celém světě a šíří tak dobré jméno medicíny v Ústeckém kraji a Masarykovy 
nemocnice samotné.

MN, reprografie, 1974

Přímý přenos z ortopedického sálu, 2001

MN, audiovizuální studovna, 1974

Přednáškový sál VIKS, areál Pasteurova
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8. HISTORIE A SOUČASNOST LÉKAŘSKÉ 
KNIHOVNY V MN
Z. Vojáčková

Lékařská knihovna je součástí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již od počátku padesátých let minulého 
století, kdy začala první profesionální knihovnice, paní Božena Zorinová, shromažďovat, odborně evidovat 
a zpracovávat, převážně německé, knihy, které se nacházely na jednotlivých odděleních nemocnice. 

V roce 1969 bylo zřízeno vědeckoinformační a knihovnické středisko (VIKS), jako samostatný útvar organizačně 
metodického oddělení. Paní Zorinová odešla a na místo vedoucí nastoupila Mgr. Hana Sochůrková, která 
vedla knihovnu do konce roku 1998. V roce 1970 se knihovna přestěhovala z provizorních prostor do nové, 
moderní, účelově postavené budovy výukové složky. Mgr. Sochůrková rozšířila postupně počet pracovníků 
ze dvou na pět. Naděžda Beránková nastoupila jako vedoucí vědecko informačních služeb, Vladimír Studený 
jako vedoucí odborné knihovny, Věra Lejčková (Slavíčková) a H. Schüblová jako knihovnice, jako pomocná 
knihovnice M. Sedláková a jako reprografka Eva Tichá. Postupně tak docházelo k rozšíření služeb o rešeršní, 
cirkulační, fotografické, grafické, reprografické služby. Akvizici v dalších letech profilovala knihovna v úzké vazbě 
na informační pokrytí jednotlivých specializací. Dostatek peněz na literaturu umožnil vytvářet kvalitní fond české 
a angloamerické zdravotnické literatury. 

Knihovna patřila vždy k progresivním pracovištím, postupně se zaváděním nově vznikajících informačních 
technologií modernizovala a rozšiřovala své služby. Stala se metodickým centrem vědecko informační sítě 
lékařských knihoven Severočeského kraje. Roku 1995, kdy byl zaveden systém akreditací, se knihovna stala 
akreditovanou knihovnou sítě veřejných informačních služeb a obhajuje tuto akreditaci každý rok. 

V roce 1998 byla do funkce vedoucí knihovny jmenována Mgr. Zuzana Vojáčková.

Rokem velkých změn byl pro lékařskou knihovnu rok 2001. Po letech očekávání a příprav se knihovna 
přestěhovala do nového areálu nemocnice na Severní Terase, do 5. patra komplementu. V tomto roce došlo 
zároveň k významným organizačním změnám – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, přísp. org., přešla 
od 1. října 2001 pod nového zřizovatele – Krajský úřad Ústeckého kraje a vnitřní organizační změnou se stala 
součástí Centra informačních systémů.

Na Ministerstvu kultury ČR je knihovna, podle nového knihovnického zákona z roku 2001, evidována jako 
knihovna se specializovaným fondem sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, která má za úkol 
garantovat ve spolupráci s ostatními knihovnami a ústředními orgány vytváření knihovnickoinformačních 
systémů, zejména pro vědu, výzkum a vzdělávání v medicíně. 

Přestěhováním získala knihovna nové moderní bezbariérové prostory a vysoce moderní technické vybavení 
informačními a komunikačními technologiemi. 

Knihovní fondy byly již od roku 1989 zpracovávány v automatizovaném knihovnickém systému. Nejprve 
v systému Medisis, poté Rapid Library firmy Cosmotron a v roce 2005 se stala první knihovnou v ČR, která 
implementovala MEDVIK – komplexní automatizovaný knihovnický a informační systém, jehož provozovatelem 
je Národní lékařská knihovna v Praze a který umožňuje, formou outsourcingu, síťové sdílení informačních zdrojů 
pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. 

Síť spolupracujících knihoven ústeckého regionu tvořilo do roku 2001 šest knihoven v pravomoci krajského 
úřadu – Ústí n. L., Most, Teplice, Děčín, Chomutov, Louny a 2 knihovny v pravomoci místní správy – Městská 
nemocnice Litoměřice a Nemocnice Kadaň, s.r.o. V roce 2004 byla lounská nemocnice z rozhodnutí Ústeckého 
kraje privatizována a knihovna v ní byla zrušena. 

Po vzniku Krajské zdravotní, a. s., v roce 2007, transformovala lékařská knihovna v Ústí nad Labem knihovny 
ostatních nemocnic ústeckého regionu a stala se z ní centrální knihovna se 4 dílčími knihovnami. Nemocnice 
v Teplicích knihovnu po transformaci nemocnic zrušila, takže uživatelům z Teplic jsou služby poskytovány 
prostřednictvím pověřené pracovnice, v současné době paní Reisové, z archivu, případně přímo centrální 
knihovnou v Ústí nad Labem. 

Transformace umožnila uskutečnění představy o technicky, organizačně a technologicky provázaném systému 
informačních služeb – síť centrální knihovny a dílčích knihoven (ÚL, MO, CV, DC) –, které by zajistily kvalitu 
a dostupnost všech služeb pro uživatele všech nemocnic, bez ohledu na umístění jednotlivých lékařských 
specializací. Spojujícím prvkem je automatizovaný knihovnický systém Medvik, který integruje veškeré činnosti 
knihovny od objednávky dokumentů, zpracování, vyhledávání až po výpůjčky, revize. Umožňuje 24hodinový 
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přístup do veřejného katalogu knihovny i do licenčních elektronických zdrojů z celé sítě KZ a dostupnost všech 
služeb pro uživatele z regionu, bez ohledu na umístění jednotlivých lékařských specializací. 

Knihovna je součástí komplexního nemocničního informačního systému. Byly vytvořeny internetové a intranetové 
stránky knihovny.

Na internetových stránkách je veřejně dostupný online katalog http://www.medvik.cz/mnul/ a jsou k dispozici 
i další informace, jako seznam odebíraných časopisů, ceník služeb, knihovní řád, kontakty na zaměstnance 
a služby.

Na intranetových stránkách knihovny jsou odkazy pro vstup do licenčních BD a do řady volných elektronických 
zdrojů. Jsou zde i adresy elektronických plnotextově přístupných časopisů, ať už jako souběh předplatného 
tištěné verze nebo jako výsledek mapování medicínských zdrojů na internetu.

Spektrum všech služeb je v rozsahu od základních (výpůjční, meziknihovní, mezinárodní meziknihovní, 
cirkulační, reprografické) až po nadstandardní (rešeršní služby z českých a světových bází dat, internetové, 
bibliografické, grafické služby). 

Od roku 1995 probíhá každoročně v knihovně sběr a předávání dat pro RIV („rejstřík informací o výsledcích“). 
Použity jsou vždy informace o publikační činnosti odborných pracovníků Krajské zdravotní za běžný rok. RIV je 
jednou z částí informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve které jsou shromažďovány 
informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků 

MN, čítárna, 1974

MN, sklad, 1974

MN, studovna, 1974

MN, výpůjční prostory, 1974
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podle zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Služby jsou určeny především zaměstnancům KZ, kterým jsou poskytovány zdarma. K externím uživatelům patří 
především studenti Fakulty zdravotnických studií UJEP, Střední a Vyšší zdravotnické školy v Ústí n. L., privátní 
lékaři a odborná zdravotnická veřejnost. V roce 2005 byla uzavřena smlouva o poskytování služeb lékařské 
knihovny zaměstnancům Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Smlouva stanoví roční paušální poplatek 
a rozsah poskytování služeb odborníkům ZÚ. 

Vizí je vytvořit moderní, hybridní lékařskou knihovnu sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví 
s dominantním postavením v regionu, která bude poskytovat kvalitní informační zázemí pro studium, výuku, 
celoživotní vzdělávání, vědu i výzkum svým uživatelům na všech profesních úrovních i vysokoškolským 
studentům a pedagogům – služby založené na kombinaci systému klasické knihovny s výhodami moderních 
informačních technologií.

Lékařská knihovna je členem Klubu lékařských knihoven (KLK) v rámci Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků, je členem Regleku – konzultační skupiny pro rozvoj regionálních lékařských knihoven a členské 
zastoupení má i v EAHILu – Evropské asociaci lékařských knihoven. Dále je členem ČSZIVI ČLS JEP. Od konce roku 
2013 vede knihovnu PhDr. V. Hoffman.

MN, studovna, 2002

Vedoucí knihovny, Mgr. Z. Vojáčková, 2013

Vedoucí knihovny Hana Sochůrkova, 1985

MN, VIKS, 2003
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9. MASARYKOVA NEMOCNICE V ROCE 2014
J. Liehne

Je mi velkou ctí představit čtenářům almanachu Masarykovu nemocnici v roce 2014.

Nemocnice poskytuje základní, specializovanou i superspecializovanou zdravotní péči. 

V roce 2013 zde bylo hospitalizováno 45 019 pacientů, provedlo se 22 223 operací a přes 500 tisíc ambulantních 
vyšetření. 

Masarykova nemocnice využívá jeden z nejmodernějších nemocničních areálů, budovaný postupně od poloviny 
80. let minulého století. 

Člení se na 40 specializovaných oddělení, disponuje celkem 1 139 lůžky a je se svými 2 294 zaměstnanci 
největším zaměstnavatelem ve městě Ústí nad Labem i v širokém okolí a drží také mnoho primátů v různých 
zdravotnických oborech. Léčí pacienty z celé republiky i ze zahraničí. 

MN je nositelem certifikátu jakosti na celou svoji činnost podle normy ISO 9001:2000. 

MN je ve všech oborech akreditována Ministerstvem zdravotnictví a v celé řadě oborů vlastní nejvyšší stupeň 
akreditace. Úspěšná akreditace proběhla i ve všech laboratořích nemocnice.

MN má statut bezpečné nemocnice, bezbolestné nemocnice (snaha o poskytnutí co nejúčinnější analgesie) 
a jako jedna z mála v ČR poskytuje paliativní péči v domácím prostředí.

MN úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí na Královských Vinohradech v Praze, s lékařskou fakultou v Plzni 
a ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. 

MN má sedm klinik – neurochirurgickou, kardiologickou, gynekologickoporodnickou, oční, dětskou, kliniku 
úrazové chirurgie, kliniku urologickou a robotické chirurgie. 

Probíhá zde výuka mediků, zdravotních sester a laborantů. Lékaři i sestry přednáší v ČR i v zahraničí, vedou 
odborné kurzy a workshopy, jsou autory i spoluautory učebnic a monografií, publikují v nejprestižnějších 
domácích i zahraničních časopisech, jsou zváni k předsednictví odborných sekcí zahraničních kongresů 
a k vyžádaným přednáškám. Chloubou nemocnice je výukové centrum s technickým zázemím 3D učebny 
a knihovnou.

MN má statut Traumatologického centra pro děti a dospělé, Komplexního onkologického centra, Komplexního 
cerebrovaskulárního centra, Perinatologického centra, Kardiologického centra, Makulárního centra, 
Hematoonkologického centra pro děti i dospělé, Centra robotické chirurgie a jsou zde centra pro biologickou 
léčbu revmatologickou, kožní a gastroenterologickou, dětskou i dospělou, a centrum pro léčbu hemofilie.

MN má celou řadu oddělení, která jsou jedinečná v Ústeckém kraji – oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
oddělení soudní, sexuologické, protetické, oddělení funkčního vyšetřování, infekční oddělení s centrem AIDS, 
emergency, oddělení klinické genetiky.

MN, rok 2014
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MN, budova ředitelství

Atrium MN
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MN se stále rozvíjí – v posledních čtyřech letech došlo k zásadní rekonstrukci novorozeneckého oddělení, 
byla vybudována multioborová jednodenní chirurgie, jednodenní gynekologie, vzniklo lůžkové oddělení ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie, došlo k rekonstrukci a rozšíření oddělení klinické genetiky. 

Připraven je projekt k vybudování pediatrického stacionáře, jednodenní pediatrie a dětské emergency. Realizace 
tohoto projektu výrazně zvýší kvalitu péče o dětské pacienty.

Největší bolestí Masarykovy nemocnice je onkologické oddělení. Nešťastné rozhodnutí nebudovat nový 
pavilon vrací podmínky pro naše pacienty o desítky let zpátky. Ani velice nákladná rekonstrukce této v podstatě 
neopravitelné zchátralé budovy nevyřeší problém odlehlosti areálu od zbytku nemocnice. Prostředí, ve kterém 
se v Ústí nad Labem léčí onkologičtí pacienti, nezlepší ani udržení statutu Komplexního onkologického centra 
v Masarykově nemocnici. Věřím, že ti, kteří toto rozhodnutí učinili, případně ti, kteří přijdou po nich, toto 
rozhodnutí přehodnotí a onkologičtí pacienti se budou léčit v podmínkách 21. století. 

Masarykova nemocnice je v roce svého 120. výročí ve výborné kondici. Její zaměstnanci dnes a denně svojí 
každodenní činností navazují na své předchůdce.

A za to jim patří velký dík nás všech.

MN, primářský sbor, 2014
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10. PŘEDNOSTOVÉ KLINIK FAKULTY 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY 
JANA EVANGELISTY PURKYNĚ 
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI
J. Liehne

V době vydání almanachu je v Masarykově nemocnici ustaveno sedm klinik. Následující fotogalerie přináší 
přehled přednostů těchto klinik:

 » Kardiologická klinika – prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC
 » Neurochirurgická klinika – prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
 » Gynekologickoporodnická klinika – doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. 
 » Dětská klinika – MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
 » Oční klinika – MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
 » Klinika úrazové chirurgie – MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
 » Klinika urologie a robotické chirurgie – MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Ustavení 4 klinik UJEP v MN, únor 2014

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
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MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Prof. MUDr. P. Červinka, Ph.D., FESC

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
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11. GALERIE OSOBNOSTÍ
J. Liehne

Tato fotogalerie chce připomenout tváře těch lékařů, kteří se zlatým písmem zapsali do historie Masarykovy 
nemocnice a jejichž věhlas přestoupil hranice okresu a kraje.

Primář dr. Evžen Ponča, neurologie Primář dr. Čestmír Dolejší,  
chirurgie, traumatologie

Prof. dr. Jiří Rödling, CSc., chirurgie Primář dr. Hanuš Libický, oftalmologie



147

1894–2014

Josef Liehne a kolektiv 

ALMANACH

Dr. Josef Liehne, chirurgie

Primář dr. Arnošt Fafl, interna 
primář dr. Pavel Žalud, anestesiologie

Dr. Josef Novotný,  
chirurgie, anestesiologie, záchranná služba

Primář dr. Bohdan Schindléry, dětská chirurgie
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Primář dr. Zdeněk Kolouch, infekce
dr. František Kosina, infekce

Dr. Milan Kalina, traumatologie Dr. Jan Rus, plastická chirurgie

Primář dr. Zdeněk Kulenda, CSc., biochemie
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Doc. dr. Jiří Richter, CSc.,  
gynekologie a porodnictví

Doc. dr. Otto Trefný, CSc., traumatologie

Primář dr. Jaromír Pošar, hrudní chirurgie

Primář dr. Zdeněk Malý, CSc., neurochirurgie
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Doc. dr. Jaroslav Bitter, interna Primář dr. Zbyšek Petrovický, rehabilitace

Prof. dr. Miroslav Hrbek, DrSc., chirurgie Doc dr. Jiří Mikš, CSc., urologie
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12. ZÁVĚR
Tento almanach je prvním uceleným dílem o dlouhé historii Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Čerpali 
jsme z literatury, z vyprávění, ze vzpomínek… Nekladli jsme si za cíl vydat historickou publikaci, ale pouze 
připomenout činy, jména a tváře těch, kteří se zlatým písmem zapsali do historie naší nemocnice. Určitě jsme 
nezaznamenali zdaleka vše, co zaznamenáno být mělo. Věřím, že každý, kdo bude listovat almanachem, bude 
rád, že také on mohl být u toho, když se tvořily dějiny zdravotnictví tohoto kraje…

Děkuji ještě jednou všem, kteří se na vydání podíleli.

V hluboké úctě před dílem našich předchůdců

MUDr. Josef Liehne, říjen 2014



ZE ZLATÉHO FONDU 

MASARYKOVY NEMOCNICE  

– FOTOGALERIE 

13.
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13. ZE ZLATÉHO FONDU MASARYKOVY 
NEMOCNICE – FOTOGALERIE 
J. Liehne, L. Pletichová

Vyhodnocení nejlepších pracovníků, 60. léta, třetí zleva dr. V. Brablc, rentgenolog

Dr. Richter, ředitel Pihera, 1. máj 1962
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Kolektiv chirurgie, 60. léta

Kolektiv gynekologie, 70. léta
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Dr. M. Anders, oční, 1984

Prim. dr. B. Schindléry (DCH), dr. J. Řezáč (ARO), 1986
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Dr. Kalhousová, v.s. Tomišková (infekce) a dr. Jelenová (ortopedie)

Dr. M. Fejfuša, CSc., interna, 2004
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Dr. I. Zdichyncová, interna

Mgr. Josef Kočí – laureát Ceny Olgy Havlové 2012
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MN pořádá významné vědecké konference – dr. A. Lapáčková, neurologie, 2013

MN pořádá tradiční Výroční konferenci s předáním cen v oblasti vědy a výzkumu, hotel Clarion, 2012
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MN je výukovou základnou pro mediky, budoucí zdravotní sestry i laboranty 

MN pořádá odborné tematické akce – prim. dr. P. Janec, MHA, neonatologie, 2014
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Nejvýznamnější charitativní akce pro MN – Krása pomáhá dětem – dr. Liehne, L. Kocmanová-Taussigová

Návštěva prezidenta republiky v MN, 2011
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Návštěva předsedy Senátu v MN, 2012

Návštěva předsedy vlády v MN, 2007
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MN, kaple, spojovací chodba, areál Pasteurova, 1999

MN, pavilon F2, 1999
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MN, operační sály, 1999

MN, přístavba RDG, areál Pasteurova, 1999
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MN, vrátnice, 1999

MN, vstup na operační sály a chirurgický JIP, 1999
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MN, spojovací chodba, 1999

MN, vstup na úrazovou ambulanci, 1999
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MN, heliport, areál Pasteurova, 1991

Nezbytnou součástí nemocnice je nemocniční lékárna, areál Pasteurova, 2006 
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MN, výstavba areálu Bukov, 1990

MN, výstavba areálu Bukov, 1990
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MN, výstavba areálu Bukov, 1995

MN, atrium, 1999
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MN, budova A, 1999

MN, centrální sály, 1999
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MN, lůžková část, 2000

MN, únik kyslíku, 2000
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Centrální JIP, 1999

Centrální JIP, 2000
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Centrální JIP, 2001

Centrální JIP, 2002
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