
Editorial
Vážení čtenáři,

i v červencovém vydání elektronického časopisu Infolisty najdete zajímavé 
informace z dění ve společnosti a spoustu novinek. Věnujeme se v něm 
například podpisu smluv k převzetí Lužické nemocnice v Rumburku, která 
je od 1. července součástí Krajské zdravotní, a.s.

V aktuálním čísle časopisu si můžete přečíst také o unikátní novince, kte-
rou jako první v České republice zavedla děčínská nemocnice. Na taměj-
ším gynekologicko-porodnickém oddělení nyní maminky mohou získat ne-
jen fotografii ještě nenarozeného plodu, ale z nemocnice si mohou odnést 
rovnou jeho 3D model.

V tomto prázdninovém vydání informujeme také o úspěchu lékařů Oční 
kliniky, kteří jako první v Česku operovali pacienty s glaukomem novou 
metodou. Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent.

Přečíst si můžete také rozhovor s primářem MUDr. Alešem Chodackim, je-
hož Oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici, jedné ze sed-
mi nemocnic pod Krajskou zdravotní, patří k nejmodernějším pracovištím 
svého druhu v České republice. 

Pacienty by mohl zajímat také edukační materiál k bezzbytkové dietě, kte-
rá se podává například po akutním střevním kataru či při chronických prů-
jmových onemocněních, nebo základní informace k možnostem domácí 
péče.

Přejeme příjemné čtení.

redakce Infolistů

VÝROČNÍ VĚDECKÁ 
KONFERENCE
Ceny jsou rozdány, tentokrát hned za dva roč-
níky. Výroční vědeckou konferenci uspořáda-
la Krajská zdravotní, a.s., ve středu 23. červ-
na v aule Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. Své zaměstnance za výsledky 
v oblasti vědy a výzkumu ocenila společnost 
už posedmé. 

Mimořádně šlo o předání ocenění za roky 
2020 i 2019, protože konání konference loni 
zhatila pandemie nemoci COVID-19.  

Pro stimulaci publikační a vědecké činnos-
ti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravot-
ní, a.s., za roky 2019 a 2020 výroční ceny za 
nejlepší vědeckou práci lékaře, cenu za nej-
lepší vědeckou práci lékaře do 35 let, cenu za 
nejlepší vědeckou práci nelékařských zdra-
votnických pracovníků a cenu za nejlepší od-
bornou práci v oblasti ošetřovatelství. Za rok 
2019 byla udělena cena za nejlepší publikace 
autora s nejvyšším kumulativním impakt fak-
torem.

Více na straně 4
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Mobilní tým z ústecké Masarykovy nemocnice  
vyrazil očkovat lidi ve vyloučených lokalitách

Mobilní vakcinační tým Ústeckého kraje, který má základnu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, začal očkovat proti 
nemoci COVID-19 lidi ve vyloučených lokalitách. V pátek 16. července 2021 vyjel do neštěmického obvodu krajského města. Čty-
řčlenné osádce sanity Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní, a.s., vybavené jednodávkovou vakcínou od firmy John-
son&Johnson, se podařilo přesvědčit k podstoupení vakcinace během výjezdu 50 lidí.

„Není nač čekat. Zároveň s prvními výjez-
dy mobilních vakcinačních týmů budeme 
se starosty obcí společně řešit, jak moti-
vovat obyvatele ve vyloučených lokalitách 
k očkování," uvedla Mgr. Dana Vaculíková, 
zástupkyně krajského koordinátora pro 
vakcinaci. „Spouštíme kampaň, kterou po-
vedou odborníci z Krajské zdravotní, která 
očkování zajišťuje. Jestliže se nám nepo-
daří touto mediální kampaní přesvědčit 
lidi, aby se očkovat nechali, bude nutné, 
aby očkovací týmy vyrážely do terénu čas-
těji a lákali je přímo na místě. Týmy máme 
v tuto chvíli čtyři – dva se základnou v Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad Labem a po 
jednom v nemocnicích v Mostě a v Kadani,“ 
řekla Mgr. Dana Vaculíková.

Zdravotníci již proti nemoci COVID-19 
naočkovali v Ústeckém kraji do čtvrtka 
15. července 675 764 lidí. Vakcinaci má 
ukončenou 293 059 z nich. Počty lidí při-
cházejících do očkovacích center šly v čer-
venci, oproti květnu a červnu, o 50 % dolů 
– na poklesu se podepsaly dovolené, ale 
i letní prázdniny. 

„Pokles je znát markantně v nižších věko-
vých skupinách. Musíme ale zůstat aktivní, 
protože proočkování populace je jedinou 
možnou a správnou cestou, jak se vrátit 
k normálnímu životu. Proto nyní mobilní 
vakcinační týmy začaly vyjíždět i za obyva-
teli, pro které návštěva vakcinačního cen-
tra nebo praktického lékaře zatím nebyla 
prioritou. Co nejvyšší počet z nich chceme 
oslovit a na místě oočkovat. Velmi si váží-
me práce našeho zdravotnického personá-
lu – i za jeho důležitou edukační činnost 
v terénu,“ dodala Mgr. Dana Vaculíková, 
která je hlavní hygieničkou Krajské zdravot-
ní, a.s., a má v gesci přípravu a koordinaci 
očkovacích center v celém Ústeckém kraji, 
jejichž součástí jsou právě i mobilní očko-
vací týmy.  

Více informací k vakcinaci proti nemoci 
COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na 
www.kr-ustecky.cz.

Mgr. Ivo Chrástecký
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Mobilní vakcinační tým vyjel 16. července do neštěmického obvodu krajského města
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Lužická nemocnice v Rumburku je součástí Krajské 
zdravotní. Ředitelem je MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH. 

Lužická nemocnice v Rumburku se 1. července oficiálně stala součástí Krajské zdravotní, a.s., coby odloučené pracoviště Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem. V čele rumburské nemocnice je coby ředitel zdravotní péče MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH.

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 byly podepsané 
předávací protokoly mezi Krajskou majet-
kovou, p.o. a Krajskou zdravotní, a.s. Za 
Krajskou zdravotní, a.s., (KZ) dokumen-
ty podepsal předseda představenstva 
MUDr. Ondřej Štěrba a člen představenstva 
Ing. Stanislav Dostál a za Krajskou majet-
kovou, p.o. její ředitelka Ing. Miluše Srbko-
vá, MBA. Lužická nemocnice v Rumburku 
tak oficiálně patří do sítě nemocnic, které 
patří pod KZ.

„Jsem opravdu velmi rád, že dneškem po-
čínaje již opravdu můžeme Lužickou ne-
mocnici počítat i formálně mezi ta zařízení, 
která spravujeme. Zdravotnictví ve Šluk-
novském výběžku je dlouhodobým problé-
mem, který ale představuje onen pomysl-
ný běh na dlouhou trať a já věřím, že toto 
rozhodnutí je smysluplné, řešení problému 
urychlí a profitovat z něj budou pacienti ne-
jen z okolí Rumburku. Je to pro nás jedno-
značně výzva,“ řekl předseda představen-
stva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

Doposud zařízení vedl MUDr. Petr Malý, 
MBA, který je generálním ředitelem KZ. 
Toho na pozici ředitele pro zdravotní péči 
v Lužické nemocnici od 1. 7. 2021 střídá 
MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH. 

N E M O C N I C E  R U M B U R K

Zleva: Ing. Stanislav Dostál, MUDr. Ondřej Štěrba a Ing. Miluše Srbková, MBA

MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH 
působí v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem mimo jiné jako specialista 
na klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči. Stojí v čele Centra parenterální 
výživy pro pacienty nacházející se v domácím sociálním prostředí, které je jediné 
svého druhu v Ústeckém kraji. Ke svému působení v nemocnici Rumburk nový ředi-
tel uvedl: „I já se samozřejmě kloním k názoru, že začlenění Lužické nemocnice do 
Krajské zdravotní je skvělou zprávou především pro pacienty. Budu se maximálně 
snažit přispět k tomu, aby se provoz nemocnice stabilizoval, a aby společné úsi-
lí všech zaměstnanců i managementu vedlo k úspěšné realizaci plánované rekon-
strukce, která přispěje k zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče v tomto mikro-
regionu Ústeckého kraje.“  

MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Mi-
chal Tichý, Ph.D., MPH. 
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„Bylo jasné, že je dlouhodobě neudržitel-
né, abych ze své stávající funkce řídil rum-
burskou nemocnici. Ta si zaslouží plnohod-
notné vedení. Za uplynulý rok jsme určitě 
všichni odvedli kus práce a já jsem pře-
svědčený, že MUDr. Tichý v ní bude úspěš-
ně pokračovat,“ sdělil MUDr. Petr Malý, 
MBA, generální ředitel. Právě on nového 
šéfa nemocnice představil zaměstnancům 
na setkání, které proběhlo přímo na půdě 
rumburské nemocnice.

Klíčové smlouvy o převzetí Lužické nemoc-
nice v Rumburku pod správu KZ byly již 
dříve podepsány také v průběhu zasedání 
Zastupitelstva Ústeckého kraje. Podpisem 
Smlouvy o koupi nemovitých věcí a Smlou-
vy o koupi závodu byl završen proces trans-
formace Lužické nemocnice v Rumburku 
ze správy Krajské majetkové, příspěvkové 
organizace Ústeckého kraje, pod správu 
Krajské zdravotní, a.s. Snahou vedení Ús-
teckého kraje a akciové společnosti Krajská 
zdravotní bylo dokončit tento transformač-
ní proces co nejdříve, aby byl definitivně 
zajištěn stabilní chod a budoucí rozvoj to-
hoto zdravotnického zařízení.

Za Krajskou zdravotní, a.s., smlouvy pode-
psali předseda představenstva MUDr. Ond-
řej Štěrba a místopředseda představenstva 
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA. Za Krajskou ma-
jetkovou, p.o., ředitelka Ing. Miluše Srbko-

vá, MBA, a za Ústecký kraj hejtman Ing. Jan 
Schiller. Přítomen podpisu byl také člen 
Rady Ústeckého kraje s gescí pro oblast 
majetku a investic Mgr. Bc. Tomáš Rieger.

„Již před podzimními krajskými volbami 
jsem jasně deklaroval, že je mým zájmem 
co nejdříve začlenit Lužickou nemocnici 
v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a.s. In-
tenzivně jsme se tomu věnovali a jsem rád, 
že nyní se to povedlo. Pro 55 tisíc obyvatel 
Šluknovského výběžku je to skvělá zpráva. 
Bude zaručen stabilní provoz rumburské 
nemocnice a její budoucí rozvoj. Dostup-
ná a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele 
kraje i tohoto regionu je pro vedení kraje 
jednou z hlavních priorit,“ uvedl při pod-
pisu smluv hejtman Ústeckého kraje Jan 
Schiller.

Krajský radní Tomáš Rieger ho doplnil: 
„Krajská majetková, p.o., v tomto odvedla 
velký kus práce a za to jí patří poděkování. 
Lužická nemocnice v Rumburku je však kla-
sické zdravotnické zařízení, které by logicky 
mělo být řízeno v rámci sítě největšího po-
skytovatele zdravotních služeb v regionu. 
Jsem rád, že na tom od začátku s vedením 
Krajské zdravotní, a.s., panovala shoda 
a celý proces transformace této nemocnice 
jsme podpisem smluv dotáhli do zdárného 
konce. Je to dobrý krok k jistotě její záchra-
ny.“

„Začlenění Lužické nemocnice v Rumbur-
ku do Krajské zdravotní, a.s., vítáme. Je to 
správný krok, jak zajistit pro občany Šluk-
novského výběžku kvalitní zdravotní péči 
na vysoce profesionální úrovni. Stejně tak 
věříme, že se postupem času, jak se nám 
bude dařit nemocnici rekonstruovat, uleví 
naší nemocnici v Děčíně, která z části péči 
o obyvatele výběžku zvláště v oborech jako 
je chirurgie nebo interna převzala. Udělá-
me vše dostupné pro to, aby se nemocnici 
povedlo pozvednout v co nejkratší možné 
době. Jsme ale realisté a víme, že to ještě 
nějakou dobu potrvá, a to i v závislosti na 
tom, jak se povedou realizovat naplánova-
né investice. Z naší strany se snažíme dělat 
možné maximum,“ okomentoval podpis 
smluv za Krajskou zdravotní, a.s., předseda 
představenstva Ondřej Štěrba.

redakce Infolistů

Personální změna
Eva Vinšová

vykonává funkci vrchní 
sestry Oddělení jedno-
denní chirurgie Masary-
kovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z

 od
 1.

 7.
 2

02
1

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba a ředitelka Krajské majetkové, p.o., Ing. Miluše Srbková, MBA
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Krajská zdravotní ocenila své zaměstnance za výsledky 
v oblasti vědy a výzkumu. Kvůli pandemii hned za 2 roky

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) uspořádala ve středu 23. června 2021 v červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem sedmý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu – cen 
Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pra-
covníků ze spolupracujících profesí. Mimořádně šlo o předání ocenění za roky 2020 i 2019, protože konání konference loni zhatila 
pandemie nemoci COVID-19.  Záštitu nad akcí převzal Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. 

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce 
slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sa-
meš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské 
zdravotní, a.s. Akce se kromě hejtmana 
Schillera zúčastnili zástupci KZ – předse-
da představenstva MUDr. Ondřej Štěrba, 
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Krejza, 
generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, 
náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. 
Jiří Laštůvka a členové Vědecké rady KZ. 
Univerzitu J. E. Purkyně reprezentovali pro-
rektor doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., děkan 
Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. 
Zdeněk Havel, CSc., a další zástupci i hosté 
z akademické, profesní i veřejné sféry. Akce 
se také zúčastnil Mgr. Ing. Petr Nedvědický, 
primátor města Ústí nad Labem. 

„Máte za sebou skutečně těžké období, 
které ještě nekončí, ale vidíme světlo na 

konci tunelu. Určitě jste si prošli očistcem. 
O to více si vážím skutečnosti, že i v takové 
době jste věnovali čas vědecké činnosti. 
Blahopřeji všem, kdo ocenění získali a dě-
kuji těm, kdo vás podpořili – jak manage-
mentu Krajské zdravotní, tak všem, kteří 
s vámi spolupracovali a vytvářeli podmín-
ky. Myslím si, že to bylo těžší v době, v níž 
se už nějaký čas nacházíme,“ zdůraznil při 
zahájení Ing. Jan Schiller, hejtman Ústecké-
ho kraje.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti 
vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravot-
ní, a.s., za roky 2019 a 2020 výroční ceny 
za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena 
předsedy představenstva), cenu za nejlep-
ší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena 
generálního ředitele), cenu za nejlepší vě-
deckou práci nelékařských zdravotnických 

pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) 
a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti 
ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení 
zdravotní péče).

Za rok 2019 byla udělena cena za nejlepší 
publikace autora s nejvyšším kumulativním 
impakt faktorem (cena Vědecké rady KZ).

„Máme za sebou období, které nebylo jed-
noduché, a bezpochyby chceme všichni vě-
řit, že se zase pomalu a opatrně vracíme do 
normálu. Na druhou stranu tato doba jasně 
ukázala, jak strašně důležitou roli v životě 
všech zdravotníci hrají. Chci touto cestou 
všem svým kolegům z Krajské zdravotní po-
děkovat, velmi si jejich práce vážím. A těm, 
které jsme v rámci výroční konference oce-
nili, i pogratulovat,“ uvedl MUDr. Ondřej 
Štěrba, předseda představenstva KZ.

V Ý R O Č N Í  V Ě D E C K Á  KO N F E R E N C E

Zleva: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Ivan Staněk, MBA, a moderátorka Výroční vědecké konference Inna Puhajková
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„Jsem nesmírně hrdý na to, že se mohu zú-
častnit této vědecké konference a také pře-
dat ceny za nejlepší vědecké práce. Když 
už jsem se sám vědecké kariéře trochu 
zpronevěřil… Kdysi jsem slyšel od jedno-
ho žadatele o dotaci, že žádný gól lidstvo 
neposune. Zato jsem přesvědčen, že vaše 
vědecké práce lidstvo posunují a jsem vám 
za to vděčný. Přeji vám mnoho úspěchů, 
hodně klidu do příštích let a ať to máme 
všichni jednodušší,“ řekl Mgr. Karel Krejza, 
předseda dozorčí rady KZ.

„Opakovaně říkáme, že chceme podpo-
rovat vědu a výzkum a chceme také veřej-
nosti prezentovat špičkovou práci našich 
pracovišť a lidí na nich. I já se tedy připojuji 
s gratulací všem oceněným, kteří odvedli 
kus práce. A protože chceme, aby o jejich 
kvalitách vědělo co nejvíce lidí, zřizujeme 
nyní elektronickou vědeckou knihovnu, 
kde budou oceněné práce přístupné,“ uve-
dl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel 
KZ. 

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní čin-
nost vědecké rady a celkové výsledky jed-
notlivých pracovišť Krajské zdravotní, a.s., 
v předchozích dvou letech. Poděkoval za 
k dnešnímu dni v sedmi kolech poskytnu-
tou interní grantovou podporu v celkové 
výši 23 milionů Kč. Představil také nového 
člena Vědecké rady KZ MUDr. Tomáše No-
votného, Ph.D., přednostu Ortopedické kli-
niky Fakulty zdravotnických studií Univerzi-
ty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. Následovalo vlastní 
udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, 
a.s. Nejprve za rok 2019, poté za rok 2020. 
Ocenění v každé kategorii získali kromě di-
plomu i peněžitou odměnu. Mezi vítězné 
autory byla rozdělena za oba roky částka 
610 000 Kč. 

Společný snímek oceněných na Výroční vědecké konferenci Krajské zdravotní, a.s., která se uskutečnila v aule ústecké Univerzity J. E. Purkyně

MUDr. Martin Sameš, CSc. (vlevo) a MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., který převzal cenu za MUDr. Víta Bábu

Slavnostní setkání v Kampusu ústecké univerzity moderovala Inna Puhajková
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2019
Cenu předsedy představenstva za nejlepší 
vědeckou práci lékaře za 1. místo získal 
prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z Od-
dělení hrudní chirurgie ústecké Masaryko-
vy nemocnice (MNUL), a kolektiv autorů, 
za 2. místo ji převzal prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., z Neurochirurgické kliniky 
v MNUL a cena za 3. místo náleží kolektivu 
autorů z Komplexního cerebrovaskulárního 
centra při MNUL v čele s MUDr. Ing. Davi-
dem Černíkem, Ph.D., MBA.

První místo a cenu generálního ředitele 
za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 
let získala MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D. 
z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL, cenu za 
2. místo MUDr. Hynek Zítek z Neurochirur-
gické kliniky v MNUL a za 3. místo MUDr. 
Jan Lodin ze stejného pracoviště.

Cenu za nejlepší vědecké publikace autora 
s nejvyšším kumulativním impakt faktorem 
za rok (cenu Vědecké rady KZ) převzal doc. 
MUDr. Roman Škulec, Ph.D., z Kliniky anes-
teziologie, perioperační a intenzivní medi-
cíny (KAPIM) v MNUL.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vě-
deckou práci nelékařských zdravotnických 
pracovníků obdržel RNDr. Ing. Petr Kelbich, 
Ph.D., vedoucí Biomedicínského centra 
MNUL.  

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdra-
votní péče za nejlepší odbornou práci v ob-

lasti ošetřovatelství uspěly Bc. Monika Te-
sařová a Petra Jelínková z Neurochirurgické 
kliniky v MNUL. Na druhém místě skončila 
Bc. Petra Janoušová z Emergency MNUL. 
Oceněnou na třetím místě byla Bc. Zuzana 
Hejčlová z Neurochirurgické kliniky.

2020 
Cenu předsedy představenstva za nejlepší 
vědeckou práci lékaře za 1. místo získal 
doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., z KAPIM, 
za 2. místo ji dostal MUDr. Robert Bartoš, 
Ph.D., a jako 3. nejlepší v této kategorii 

vědeckou práci měl prof. MUDr. Vladimír 
Bobek, Ph.D., z Oddělení hrudní chirurgie 
MNUL. 

První místo a cenu generálního ředitele za 
nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let 
získal MUDr. Vojtěch Kunc z Kliniky úrazové 
chirurgie v MNUL, cenu za 2. místo MUDr. 
Vít Bába z téže kliniky a za 3. místo MUDr. 
Dušan Ospalík z Neurologického oddělení 
MNUL.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vě-
deckou práci nelékařských zdravotnických 
pracovníků obdržel RNDr. Ing. Petr Kelbich, 
Ph.D., vedoucí Biomedicínského centra 
MNUL.

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdra-
votní péče za nejlepší odbornou práci v ob-
lasti ošetřovatelství zvítězily Bc. Monika 
Tesařová, Lucie Lippertová a Kateřina To-
mová z Neurochirurgické kliniky v MNUL. 
Na druhém místě skončila Petra Pöschlo-
vá z Neurologického oddělení Nemocnice 
Chomutov. Cenu za třetí místo v kategorii 
převzaly Bc. Kateřina Bělinová a Bc. Petra 
Janoušová z Emergency MNUL. Vítězky na 
závěr pokřtily publikaci Ošetřovatelská 
péče o nemocné v neurochirurgii, za jejíž 
autorství  nejvyšší ocenění získaly.

Slavnostní setkání v Kampusu ústecké uni-
verzity moderovala Inna Puhajková. V pro-
gramu vystoupila zpěvačka Dasha.

Mgr. Ivo ChrásteckýMUDr. Vojtěch Kunc při prezentaci

V programu vystoupila zpěvačka Dasha Cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství zvítězily 
Bc. Monika Tesařová, Lucie Lippertová a Kateřina Tomová z Neurochirurgické kliniky v MNUL
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Děčínská nemocnice jako první v České republice 
nabídne maminkám 3D model plodu

„Naší prioritou je zdravá a spokojená maminka a miminko,“ říká MUDr. Peter Kraus, primář Gynekologicko-porodnického oddě-
lení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. Tohoto hesla se drží již od roku 2017, kdy se jako primář postavil do čela zdra-
votnického pracoviště, které se stalo vyhledávaným místem pro maminky k porodu. Jeho snaha o neustálé zlepšování komfortu 
pro rodičky, o modernizaci oddělení a doplňování o novou zdravotnickou techniku, přináší další ovoce.

V Děčíně získali Samsung HERA W10, což 
je nejmodernější high endový ultrazvuko-
vý přístroj s 3D a 4D  zobrazením.  „Tento 
špičkový přístroj využívající nejmodernější 
technologie umožňuje excelentní a přes-
nou diagnostiku vrozených vývojových vad 
plodu jako i gynekologických patologií. 3D 
tiskárna nám umožní nabídnout mamin-
kám vizualizaci ještě nenarozeného plodu 
nejen v podobě fotografie, ale i v podobě 
3D modelu,“ přibližuje primář MUDr. Peter 
Kraus. „Tuto službu nabízíme jako jediní 
v České republice,“ dodává. Nákup nové-
ho přístroje s 3D tiskárnou byl financován 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP).

Děčínské pracoviště se prezentuje jako 
rodinná porodnice. „Můžeme nabídnout 
hezké předporodní pokoje, které mají 
k dispozici balón, sedací vak pro úlevové 
pozice a hlavně individuální péči porodní 
asistentky. Využíváme všech možných pří-
rodních prostředků k tlumení bolesti, jako 

je sprcha, masáže i aromaterapie. Nabízí-
me rovněž porody v epidurální analgezii. 
Doprovod u porodu je pro nás sa-
mozřejmostí, pokud je vše v po-
řádku, tatínek si může přestři-
hnout pupečník a miminko 
dáváme mamince na bříško. 
Rádi pořídíme první společ-
né foto,“ shrnuje primář.

Porodnice může nabídnout 
nová moderní polohovatelná 
porodní lůžka. „Na památku mamin-
ky dostanou kartičku s váhou a mírami mi-
minka. Na oddělení šestinedělí mohou vy-
užít dva nadstandardní pokoje, kde může 
přespat i doprovod a prožít společně první 
chvilky. Naše oddělení preferuje systém ro-
oming-in. Miminko je s maminkou neustále 
a pod naším dohledem se učí o něj pečo-
vat,“ informuje MUDr. Peter Kraus.

Za zmínku jistě stojí i nadstandardní služ-
ba laktačních poradkyň, které jsou na te-

lefonu 24 hodin denně, tedy nepřetržitě, 
a maminky se na ně mohou obracet s žá-

dostmi o radu ohledně kojení a od-
střikování.

V roce 2020 se na Gynekolo-
gicko-porodnickém oddělení 
Nemocnice Děčín narodilo 
646 dětí.

K vysokému standardu péče 
přispěla i nedávná revitaliza-

ce budovy „O“ v areálu děčínské 
nemocnice s ordinací pro gynekologic-

kou ambulanci a ordinací pro poradny. 

Nově mají lidé také možnost si Gyneko-
logicko-porodnické oddělení děčínské 
nemocnice prohlédnout virtuálně. Pro-
hlídka je k dispozici na adrese: https://my.
matterport.com/show/?m=cZTynsfogY2

Mgr. Ivo Chrástecký

U N I K ÁT

Primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Peter Kraus 3D tiskárna, na malém snímku výsledný model
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Specialisté z oční kliniky operovali v Krajské zdravotní 
pacienty s glaukomem první v Česku novou metodou

Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., provedl další novou mini-
málně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Na zdejším pracovišti sledují a snaží se uvést do praxe nové trendy v chirurgii 
glaukomu. Jako první v ČR byli oční specialisté osloveni k vyzkoušení této techniky. Poprvé operovali ve středu 16. června.

„Jednalo se o nový typ mikroimplantátu 
IStent, který se zavádí po otevření přední 
komory oka  1,8milimetrovým rohovkovým 
řezem do místa trámčiny komorového úhlu. 
Vytváří zde přemostění neboli mikro by-
pass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekuti-
ny z oka kladen největší odpor. Prakticky se 
využívá zavedení dvou mikroimplantátů, ve 
dvou různých kvadrantech oka. IStent mi-
kroimplantát je z titanu, nemagnetický na 
povrchu je potažený heparinovou vrstvou. 
Velikost je miniaturní, délka je 360 µm, má 
drenážní průsvit. Zavádí se do oka na spe-
ciálním nosiči, je to v podstatě taková malá 
dutá skobička, kterou musí být „zatlučena“ 
do správného místa,“ vysvětlila MUDr. Iva-
na Liehneová, Ph.D. 

„Operaci jsme provedli u tří pacientů 
s glaukomem: jeden pacient byl již po 
operaci šedého zákalu, kde byla přítomna 
umělá nitrooční čočka, druhý pacient měl 
zatím vlastní lidskou čočku čirou a u tře-
tího pacienta jsme operaci kombinovali 
s operací katarakty – šedého zákalu, takže 
jsme využili všechny klinické možnosti této 
moderní chirurgie,“ upřesnila přednostka 
kliniky a vedoucí operačního týmu.  

Mgr. Ivo Chrástecký

Ú S P Ě C H  L É K A Ř Ů  K R A J S K É  Z D R A V OT N Í

První operace glaukomu novou metodou s mikroimplantátem IStent v České republice

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Klinika patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází 
se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ús-
teckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště ode-
síláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního 
centra, probíhá zde výuka mediků i sester, lékaři přednáší a publikují ne-
jen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace 
glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice 
s unikátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6, po-
mocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu oka) 
vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako 
jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku právě u pacientů 
s glaukomem.

Specialisté z oční kliniky v roce 2018 jako jedni z prvních v Česku provedli 
výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke 
snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úh-
lem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který 
byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit 
riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací.

Tým lékařů oční kliniky při práci
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Primář Josef Škola získal zvláštní ocenění poroty  
v anketě Osobnost Ústeckého kraje 2020

Zahradní dům v Teplicích se v úterý 22. června v podvečer stal dějištěm slavnostního vyhlášení výsledků čtenářské ankety Osobnost roku 
Ústeckého kraje za rok 2020. Jedním z oceněných laureátů se stal krajský koordinátor intenzivní péče a primář Kliniky anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Josef Škola, EDIC. Stříbrnou medaili Českého lva mu předala reprezentantka generálního 
partnera Soňa Holingerová  ze Skupiny ČEZ.

redakce Infolistů, foto: Daniel Šeiner

O C E N Ě N Í

COVID-19: Provozní doba odběrových center Krajské zdravotní, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „G“, (úterý, čtvrtek a neděle od 8:00 do 12:00 hodin)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až 
neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí, středa, pátek a neděle od 8:00 do 12:00 hodin)

Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (úterý, čtvrtek a neděle od 8:00 do 12:00 hodin)

Krušnohorská poliklinika Litvínov, s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov, odběrová místnost, (úterý a pátek od 10:30  
do 14.00 hodin)

Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle od 8:00 do 11:00 hodin)

Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice (pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin, od 12.00  
do 16.00 hodin pouze pro pozvané ze strany nemocnice)
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Přístroj PET v Chomutově zvýší komfort péče  
o onkologické pacienty v Ústeckém kraji

Oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici, jedné ze sedmi nemocnic pod Krajskou zdravotní, patří k nejmoderněj-
ším pracovištím svého druhu v České republice. Společnost, která je v současnosti největším lůžkovým zdravotnickým zařízením 
v Česku, do jeho obnovy a přístrojového vybavení investovala v letech 2016 až 2018 – s významnou finanční investiční podporou 
Ústeckého kraje – ve dvou etapách bezmála 43 milionů korun. Primář MUDr. Aleš Chodacki, který oddělení vede, patří k uznáva-
ným lékařským specialistům ve svém oboru. 

Čím se zabývá lékařský obor nukleární me-
dicína?

Nukleární medicína nám slouží k diagnos-
tice a léčbě pomocí izotopů, podávaných 
prostřednictvím radiofarmak. Počítáme 
ji mezi neinvazivní vyšetřovací metody 
a umožňuje vyšetření v širokém spektru 
medicínských oborů – od pediatrie přes 
vnitřní lékařství až po například psychiatrii. 
Neexistuje orgán či zjištění funkce orgánu, 
který by nebyl zahrnut v některých metodi-
kách nukleární medicíny. 

V čem vyšetření spočívá?

Klientovi je aplikováno velmi malé množ-
ství radiofarmaka – radioaktivní látky, kte-
ré je potřebné k získání kvalitní obrazové 
informace. Radiační zátěž při metodách 
v nukleární medicíně je srovnatelná, ale 
často i menší, než při jiných vyšetření. Ra-
diofarmakum se aplikuje nejčastěji do žíly, 
výjimečně perorálně, dále se distribuuje 
podle svého složení. Akumuluje se v růz-
ných orgánech a tkáních v závislosti na 
jejich anatomické nebo funkční struktuře, 
a protože radiofarmakum vyzařuje gama-
záření, lze ho pomocí speciálních kamer 
detekovat. Výsledkem pak je informace 
jednak o anatomickém obrazu a o funkci 
orgánu nebo metabolických pochodech.

Jak dlouho trvá?

Délka pobytu klienta se v diagnostické 
části pohybuje přibližně v rozpětí několika 
desítek minut až po několik hodin. Musím 
však upřesnit, že tato doba závisí na pova-
ze použitého radiofarmaka pro určité kon-
krétní vyšetření. To znamená, že se tedy 
nejedná o délku vyšetření, která obvykle 
nepřesahuje 20 až 60 minut.

Při chomutovském oddělení je k dispozici 
také terapeutický stacionář nukleární me-
dicíny. Co tento stacionář klientovi nabízí?

Stacionář využívá terapeutických radiofar-
mak k léčbě kostních metastáz. Terapeutic-
ká část je řešena jako denní stacionář se 

čtyřmi lůžky, TV a sociálním zařízením. Dél-
ka pobytu klienta na tomto denním stacio-
náři je obvykle šest hodin. Ta doba vychází 
z nařízení Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost. Během ní klientovi aplikujeme te-
rapeutickou látku, což nám pak umožňuje 
následné celotělové vyšetření se zobraze-
ním metastatických ložisek. Po intravenóz-
ním podání terapeutického radiofarmaka 
velmi rychle dochází k jeho navázání v mís-
tě skeletálních metastáz.

Jaké zde máte další možnosti, pokud lze 
hovořit o jakémsi terapeutickém spektru?

Provádíme tzv. radiační synovektomii, in-
dikovanou u recidivujících kloubních vý-
potků, nejčastěji kolenních kloubů. Ani 
v tomto případě není indikace omezena 
odborností. 

Oddělení nukleární medicíny si připravuje 
vlastní radiofarmaka. Jde vlastně o farma-
ceutickou výrobu určenou pro spotřebu 
právě na tomto oddělení. Musíte pro to za-
jistit také jisté specifické podmínky?

Naše přípravna radiofarmak splňuje ne-
přísnější nároky na přípravu radiofarmak, 
odpovídá nejnovějším legislativním poža-
davkům. Radiofarmakum se aplikuje do 
těla klienta, tedy „in vivo“, a patří do ka-
tegorie léčiv. Tudíž musí být připravováno 
za všech podmínek stanovených Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv. Příprava proto 
probíhá v čistých prostorách, za sterilních 
podmínek, a navíc ve stínění olovem. Ně-
která radiofarmaka se dají dovážet, ale vět-
šina se připravuje na oddělení. 

R O Z H O V O R

MUDr. Aleš Chodacki je specialistou v oboru nukleární medicína

11www.kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI



Přípravna je vybavena jedním laminárním 
boxem pro přípravu radioaktivních látek 
jak pro diagnostickou, tak terapeutickou 
část. K tomuto pracovišti patří i vlastní la-
boratoře.

Když to shrneme, v čem jsou radiofarmaka 
oproti jiným lékům jiná?

Léky obsahují radioaktivní část a umožní 
orgán v těle, o jehož zobrazení nám jde, 
vidět. Když rozdělíme slovo „radiofarma-
kum“, tak „radio“ znamená, že vyzařuje 
gamazáření, a druhá část léku je produkt 
farmacie. Například, když potřebujeme vy-
šetřit ledviny, abychom je mohli detekovat, 
přidáme malé množství radioaktivní látky 
a ta druhá látka, jednoduše řečeno, si musí 
umět najít ledviny, tedy obsahuje substan-
ci, která míří právě do tohoto orgánu. 

V čem se liší využití dosud běžných metod 
nukleární medicíny od počítačové pozitro-
nové tomografie – PET?

Všechny metody klasické nukleární medi-
cíny zobrazují většinou jeden orgán, což 
je rozdíl od pozitronové emisní tomogra-
fie. Ta zobrazuje náznakem celé tělo, ale 
ne jednotlivé orgány, aby ukázala případ-
ná nádorová ložiska. Ukazuje nemoc. PET 
tedy škálu možností vyšetření na oddělení 
nukleární medicíny dokonale doplňuje.

Základem pro vyšetření celého lidského 
těla a jeho orgánů je co nejširší škála dia-
gnostické techniky. Máte ji? Co ještě chybí? 

Naše oddělení má k dispozici čtyři vyšet-
řovny, které jsou vybaveny jednou gamaka-
merou SPECT/CT, dvěma gamakamerami 
SPECT a jednou planární gamakamerou. 
Zde je potřeba říct, že Krajská zdravotní 
má dvě modernizovaná pracoviště nukle-
ární medicíny, která jsou identická včetně 
přípravny radiofarmak, avšak s jednou vý-
jimkou. Oddělení nukleární medicíny v Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad Labem má 
přístroj pro pozitronovou emisní tomogra-
fii, zkráceně PET.  

Proč jste si vybral právě tento obor?

Tady v Chomutově jsem začínal v roce 1989 
jako internista. Nukleární medicína jako 
obor tady byla v té době poměrně čerstvě 
teprve čtyři roky. Pracoviště bylo na svou 
dobu špičkově vybavené, oddělení mělo 
velmi progresivního primáře. Mně se tu 
moc líbilo, byly zde obrovské možnosti 
k dalšímu vzdělávání a oddělení se v prů-
běhu času modernizovalo, dál vybavovalo. 
Jako současný primář jsem se snažil, aby 
dnešní oddělení v Chomutově i v Ústí nad 
Labem vypadala stejně, což se, myslím, po-
dařilo. Je tady i fantastická spolupráce mezi 

personálem, děvčata se všechna znají, obě 
pracoviště jsou schopna si bez problémů 
vypomáhat. Když se bude tady instalovat 
nový program, přijedou z Ústí a naopak…

Vaše práce je pro 
vás evidentně stále 
velmi silným mo-
torem. Když právě 
nepracujete, jak re-
laxujete ve volném 
čase, co vás baví?

V zimě lyže, v létě 
kolo. Taky mám 
rád hudbu, poslou-
chám jak vážnou, 
tak moderní. Nej-
radši mám hudbu 
Mikea Oldfielda, 
Vangelise a podobně.

Jaký je váš další pracovní cíl? Co byste si 
jako primář tohoto špičkového pracoviště 
přál nejvíc, abyste byl spokojen?

Na začátku jsem řekl, že oddělení jsou 
v Chomutově i Ústí nad Labem identická, 
což považuji za naprosto zásadní výhodu 
pro provoz, například v době dovolených 
nebo když přijdou výpadky personálu 
atd., pacient ani nepozná, kde přesně je 
vyšetřován (usmívá se). Ale v chomutov-
ské nemocnici zatím chybí přístroj PET, aby 
pracoviště byla opravdu symetrická. Jsem 
přesvědčený, že i ten do Chomutova získá-
me. Projekt na instalaci je hotov a přístroj 

vybrán, přístrojová komise při ministerstvu 
zdravotnictví s jeho umístěním zde souhla-
sila, a její rozhodnutí bylo jednoznačně pro. 
Proto bych přístroj PET zde velmi kvitoval. 

Už i z toho důvodu, 
že obě pracoviště 
jsou součástí kom-
plexních onkologic-
kých center a pří-
stroj pro ně tady 
chybí. Pacienti by 
tak nemuseli jezdit 
do Ústí nad Labem. 
A nejde jen o ty 
z Chomutova. Jsme 
spádem i pro další 
okresy a pacient 
bydlící například ve 
Vejprtech to má do 

Ústí nad Labem a zpátky nějakých 130 kilo-
metrů. Takže doufám, že to klapne…

…a ještě? 

Samozřejmě personál, personál a zase 
personál. Mít ho dostatek, kvalifikovaného 
a spolehlivého. Ale to je přece přání všech 
primářů v České republice, ne?

Ptal se Mgr. Ivo Chrástecký

Minislovníček zkratek:
CT – výpočetní tomografie
SPECT – jednofotonová emisní výpočetní 
tomografie
PET – pozitronová emisní tomografie

MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny a PET centra Krajské zdravotní, a.s.

MUDr. Aleš Chodacki
je primářem Oddělení nukleár-
ní medicíny a PET centra Krajské 
zdravotní, a.s., v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem a Nemoc-
nici Chomutov. Vystudoval obor 
všeobecné lékařství na Lékařské 
fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. 
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Dieta s omezením zbytků

INDIKACE
Dieta se podává po akutním střevním ka-
taru v období průjmů, při chronickém i vře-
dovitém kataru tlustého střeva v období 
zhoršení a při všech dalších chronických 
průjmových onemocněních, pokud si nevy-
žadují speciální dietu.

SLOŽENÍ
9500 KJ
80 gramů bílkovin
70 gramů tuku
320 gramů sacharidů
90 miligramů vitamínu C

CHARAKTERISTIKA
Dieta je energeticky plnohodnotná. Má 
poněkud snížený obsah tuků. Největší po-
zornost je věnována snížení obsahu ne-
stravitelných látek, 
zvláště rostlinné 
vlákniny (celulózy), 
která dráždí střevo 
k větší peristaltice. 
Omezení koření 
a přepalovaných 
tuků má šetřit zá-
nětlivě změněnou 
střevní sliznici 
i chemicky.

Při této dietě ome-
zujeme i podávání 
mléka, které u ně-
kterých osob při 
vzniku průjmů spolupůsobí. Vzhledem 
k omezení ovoce a zeleniny dieta nesplňuje 
doporučenou dávku vitamínu C a proto by 
se měl podávat medikamentózně.

TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA
Technologická úprava respektuje pravi-
dla šetřící diety – strava je mechanicky, 
chemicky, termicky šetřící. Má napomáhat 
k lepší stravitelnosti všech pokrmů. Výběr 
potravin je orientován tak, aby se vyloučily 
všechny nestravitelné látky, zvláště celuló-
za, slupky, jadérka apod. 

Z technologických postupů se užívá vaře-
ní, vaření v páře, na vodní lázni, dušení, 
pečení, pečení v alobalu, v konvektomatu 
a úpravy na teflonu (bez přídavku tuku). 

Smažení je přísně zakázáno. Maso opé-
káme nasucho, podléváme netučným vý-
varem z kostí nebo vodou, zahušťujeme 
nejčastěji nasucho opraženou moukou 
a povolené množství vhodného tuku vklá-
dáme až do hotového pokrmu.

VÝBĚR POTRAVIN
Maso: netučné např. telecí, libové hovězí, 
libové vepřové, kuře, krůta, králík, rybí filé, 
kapr, pstruh v přírodní úpravě. Z uzenin 
šunka, kuřecí šunka, krůtí šunka, jemný di-
etní, kuřecí, krůtí salám, drůbeží párky.

Mléko a mléčné výrobky: mléko sladké jako 
samostatný pokrm nepodáváme! Vhodněj-
ší je zařazení netučných kyselomléčných 
produktů – kyselé mléko, acidofilní, kefír. 
Z mléčných výrobků – nízkotučný tvaroh, 
jogurty s povoleným druhem ovoce, měk-

ké a tvrdé sýry do 
30 % tuku v sušině 
kromě zrajících, pi-
kantních a plísňo-
vých. 

Vejce: jako sa-
mostatný pokrm 
nepodáváme! Po-
užíváme v lehce 
stravitelné formě 
např. v pokrmech, 
vaječná sedlina či 
mlhovina.

Tuky: čerstvé más-
lo a jednodruhové 
oleje.

Obiloviny: bílá pšeničná mouka, krupice, 
krupky, ovesné vločky, rýže.

Příkrmy: bramborová kaše a rýže, brambo-
rový knedlík. Těstoviny, rýže. 

Knedlík: vídeňský, jemný, krupicový jemný, 
houskové knedlíčky. Krupicové a jemné 
noky. 

Zelenina: vhodná je mrkev vařená ve formě 
pyré, mrkvová šťáva, rajčatová šťáva nebo 
rajský protlak na přípravu pokrmů, dále du-
šený špenátový protlak, hlávkový salát krá-
jený. Z malého množství petržele a celeru 
jen vývar (30 – 50 g).

Ovoce: syrové se nepodává, kromě zralých 
jemně strouhaných jablek a banánů. Je 

možné použít ovocné šťávy a z nich připra-
vit ovocné kysely. Z měkkých kompotů bez 
slupek se připravují ovocná pyré. Nejvhod-
nější kompoty jsou jablkový, meruňkový, 
broskvový. Na dochucení můžeme použít 
citrónovou nebo pomerančovou šťávu.  

Nápoje: čaj (slabý černý, zelený, bylinkový, 
ovocné čaje). 

Koření: vývar z kmínu, vývar z hub, citróno-
vá a pomerančová šťáva. 

Moučníky: podávají se zřídka. Vhodné je 
těsto piškotové, odpalované, dále sušen-
ky (typu Be Be), piškoty, nákypy, pudinky. 
Z netučného tvarohu připravujeme krémy, 
případně s ovocným pyré. Moučníky by 
neměly být tučné (krémy jen nastavované) 
a méně sladké.

Pečivo: bílé pečivo, veka, piškoty, suchary, 
bílý toustový chléb, starší netučná vánoč-
ka.

NEVHODNÉ POTRAVINY 
A NÁPOJE
Masa: tučná, smažená, uzená, nakládaná, 
vnitřnosti, uzeniny kromě uvedených dru-
hů, husa, kachna, zvěřina, masové konzer-
vy, rybí konzervy, očka, kaviár.

Tuky: sádlo, slanina, škvarky, lůj, ztužené 
a přepalované tuky.

Zelenina: kapusta, zelí, papriky, rajča-
ta, okurky, křen, česnek, ředkvičky, tvrdá 
a dřevnatá zelenina, nakládaná zelenina 
v octovém nálevu, luštěniny všeho druhu.

Ovoce: rybíz, angrešt, ananas, kiwi, re-
barbora, hrušky, hroznové víno, jahody, 
borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, fíky, 
datle, ořechy, mandle, mák, hrozinky, kan-
dované ovoce, sušené ovoce.

Moučné výrobky: čerstvé pečivo, pečivo 
z kynutého těsta, linecké a listové pečivo, 
kynuté a smažené moučníky, včetně mouč-
níků s tučnými krémy, chléb.

Nápoje: veškeré alkoholické nápoje, zrnko-
vá káva, silné kakao, čokoláda, minerální 
vody s obsahem CO2, nápoje příliš studené 
nebo příliš horké.

Jiné: pochutiny (hořčice, kečup, ostré ko-
ření, sojová omáčka, dochucující přípravky 
(např. Podravka, Vegeta).

E D U K A Č N Í  M AT E R I Á L  P R O  PA C I E N T Y

KONTAKT 
Dana Klecanská, DiS.
nutriční terapeut 

telefon: +420 476 173 541
+420 604 224 324 

e-mail: dana.klecanska@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Most, o.z., J. E. Purkyně 270, Most 
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Domácí ošetřovatelská péče
Dnes už je jen málokdo, kdo neslyšel o pojmu DOMÁCÍ PÉČE. A pokud se přeci jen někdo najde, snadno si odvodí od slov DOMÁCÍ 
= domov, PÉČE = starostlivé pečování. Nutno přiznat, že je vlastně pravdě velmi blízko.

Domov, oáza klidu, pohody a bezpečí, mís-
to kam se všichni rádi uchylujeme po těž-
kém dni, kam se těšíme, kde je nám dobře, 
jsme v psychické pohodě.

Tato psychická pohoda, chcete-li psychické 
rozpoložení, je nedílnou součástí zdraví 
a procesu uzdravování. Moderní medicína 
a moderní přístup k životu počítá s aspek-
tem fyzickým i psychickým jako s celkem.

V lidském životě se stávají epizody, kdy, ať 
už selháním zdraví či úrazem, se člověk do-
stává do nemocnice. Zde je o něj pečováno 
moderními metodami až do doby úplného 
uzdravení anebo do takové doby, kdy by 
mohl být propuštěn do domácího ošetřová-
ní k doléčení. A zde nastává ten pravý čas 
pro agenturu DOMÁCÍ PÉČE.

Představme si tedy pro příklad. Pan X, váš-
nivý sportovec, cyklista, si z letní vyjížďky 
přiváží nejenom příjemné zážitky, ale bo-
hužel se stal účastníkem nehody s auto-
mobilem. Utrpěl frakturu radia pravé horní 
končetiny. Podrobil se operaci. Je pravák. 
Žije sám, blízké příbuzné má až na Mora-
vě. Byl přeložen z chirurgie na rehabilitační 
oddělení, kde úspěšně rehabilituje. Mohl 
by být propuštěn, avšak stále trpí bolestmi, 
není schopen samostatně dodržovat léčeb-
ný režim, též není schopen sebeobsluhy 
a péče o domácnost.

Sociální pracovnice, která je členem týmu 
naší agentury, na žádost ošetřujícího lé-
kaře z rehabilitačního oddělení navštívila 
pacienta osobně. To proto, aby zjistila, zda 
klient bude potřebovat zajistit služby pečo-
vatelské služby (úklid, nákupy, pochůzky, 
dovážku obědů apod.). Po konzultaci s lé-
kařem z oddělení bylo uznáno za vhodné 
též zajistit klienta po dobu doléčování od-
bornou zdravotní péčí. Pro bolesti bude 
potřeba aplikace analgetik, provádět navr-
hovaná rehabilitační cvičení a dohlížet na 
dodržování všech léčebných opatření. Dále 
edukovat pacienta, jak postupně zvládat 
základní úkony (oblékání, osobní hygiena 
apod.) a tím se zapojit do běžného života, 
stát se samostatným.

Sociální pracovnice v tuto chvíli přináší 
kompletní informace o klientovi a jeho ak-
tuálním stavu. Tým sester se z dokumen-

tace dozvídá vše potřebné pro sestavení 
individuálního ošetřovatelského plánu 
pacienta.

Sestry osobně navštěvují pacienta ještě 
v době hospitalizace, aby se dohodly na 
všech podrobnostech důležitých pro kvalit-
ní poskytování domácí péče při doléčování 
klienta.

Co si představit pod důležitými podrob-
nostmi? Tak např. – jak si klient představu-
je své fungování doma? Co zvládá a co ne? 
Bydlí s klientem další osoba nebo žije sám? 
Zajímá nás přesná adresa včetně patra, te-
lefonní kontakty na klienta a jeho blízké, 
zda zvoní zvonky nebo jestli není v domác-
nosti či v okolí zlý pes. Dále se klientovi 
dostává informace o intervalech návštěv 
navržených lékařem, maximální frekven-
ce návštěv je třikrát denně od pondělí do 
neděle, po dobu celých 24 hodin. Klienta 
zajímá, zda si bude péči hradit. Kvituje in-
formaci, že domácí péče je plně hrazena 
zdravotními pojišťovnami.

Po zjištění všech potřebných informací 
a doplnění údajů ze zdravotní dokumen-
tace (medikace, stupeň schopnosti se-
beobsluhy, rozsah a způsob rehabilitace, 

popřípadě další ordinace), dochází k uza-
vření smlouvy o poskytování domácí péče 
na dobu 14 dnů po hospitalizaci. Pokud 
by i po uplynutí těchto 14 dnů bylo potře-
ba i nadále poskytovat domácí péči, další 
smlouvu agentura sjednává s obvodním 
lékařem. Tímto se pacient stává naším kli-
entem a může být propuštěn do domácího 
ošetření.

Stály jsme u zrodu Domácí péče v České 
republice. Zkušenosti našich sester vy-
cházejí z dvacetileté praxe v oboru. Jsou 
zkušené, samostatné, schopné se samy 
rozhodovat v krizových situacích. S klienty 
jednají s empatií a s vysoce profesionální 
přístupem. Jsou tak schopné jednat nejen 
s klienty a jejich rodinami, ale i spolupraco-
vat s lékaři a dalšími institucemi. Díky za-
stoupení sociální pracovnice jsou schopny 
zprostředkovat sociální poradenství.

Domácí péče se jeví jako moderní, humán-
ní, racionální a ekonomicky výkonný směr 
přístupu k léčbě a uzdravení všech od 0 do 
100 let.

Mgr. Bc. Anna-Marie Malá
vrchní sestra 

Oddělení domácí ošetřovatelské péče
Nemocnice Chomutov, o.z.

P O  P R O P U Š T Ě N Í  Z  N E M O C N I C E

Ilustrační foto
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Nadace Charty 77/Konto Bariéry poděkovala 
zdravotníkům z Krajské zdravotní, a.s. 

Zástupci Krajské zdravotní, a.s., (KZ) převzali v minulých dnech od Nadace Charty 77/Konta Bariéry poukázky na nákup v inter-
netovém obchodě www.kosik.cz. Nadace tak touto cestou vyjádřila poděkování zdravotníkům za jejich práci v období covidové 
pandemie. Poukázky obdrželi zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a také z nemocnice v Teplicích.

Celkem osmdesát poukázek na dvoutisí-
cový nákup na www.kosik.cz a také čtyři 
poukázky na možnost nákupu kávovarů 
na oddělení v celkové hodnotě 40 000 Kč 
se rozdělilo mezi zdravotníky Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem a teplické ne-
mocnice, které spravuje Krajská zdravotní, 
a.s. Zdravotníci na covidových jednotkách 
byli v uplynulých měsících vystaveni neu-
věřitelnému tlaku a pracovali po skutečně 
dlouhou dobu kolikrát na hranicích psy-
chických i fyzických sil. V současnosti se 
dění kolem nemoci Covid-19 stabilizovalo 
a všichni pevně věří, že se do situace z le-
tošní zimy a jara snad již nevrátíme. Ne-
mocnice se tak vrací do svých obvyklých 
provozů.

„Zdravotníkům z Ústeckého kraje, stejně 
jako z dalších oblastí, jsme touto cestou 
poděkovali velmi rádi. Předvedli opravdu 
něco neuvěřitelného. My jsme svůj respekt 
už ukázali tím, že jsme jako nadace podpo-
řili projekt herce a muzikanta Igora Orozo-
viče a pomohli vytvořit videoklip Hippokra-
tova přísaha,“ říká ředitelka Nadace Charty 
77/Konto Bariéry Božena Jirků. 

V tomto projektu se 30 osobností české 
kultury, mezi kterými nechyběla Iva Jan-
žurová, Ivan Trojan nebo Zdeněk Svěrák, 
spojilo na podporu Hippokratovy armády, 
tedy lékařů.

„Igor Orozovič vytvořil a nazpíval píseň 
k poctě lékařům se svým kolegou z Národ-
ního divadla Vladimírem Javorským. A prá-
vě tuhle píseň na stránkách Konta Bariéry 
podpořilo neuvěřitelných 1014 lidí finanč-
ními příspěvky, které ve výsledku přesáhly 
milion korun, a my jsme za peníze nakoupi-
li dárkové certifikáty, který potěšily zdravot-
níky. Děkujeme umělcům i dárcům,“ dodá-
vá Božena Jirků.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., 
MUDr. Petr Malý, MBA, za celou společnost 
nadaci poděkoval slovy: „Opakovaně jsem 
já i celé vedení Krajské zdravotní vyjádřil 
díky a obdiv všem našim zaměstnancům, 
kteří se do boje proti Covidu-19 zapoji-
li. Sám jsem lékař, sám jsem v této době 

v nemocnici sloužil a vím tedy, že za sebou 
máme období, které jsme si ani my lékaři 
a zdravotníci neuměli představit a vesměs 
jsme celou řadu scén znali do té doby jen 
z katastrofických filmů. Kontu Bariéry moc 

za celou KZ děkuji, že mu nejsou zdravotní-
ci a lékaři lhostejní.“

redakce Infolistů

P O D Ě KO V Á N Í

Zdravotníci s šeky od Nadace Charty 77/Konta Bariéry na nákup v obchodě www.kosik.cz

Ředitelka Nadace Charty 77/Konto Bariéry Božena Jirků
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Takřka 5,5 milionu korun směřuje na zvýšení komfortu 
pacientů litoměřické nemocnice
Již dodána byla velká část vybavení pořizo-
vaného z dotace s názvem „Podpora zvýše-
ní komfortu pacientů při poskytování akut-
ní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 
– 2020“, kterou čerpá Nemocnice Litoměři-
ce, o.z., od Krajského úřadu Ústeckého kra-
je. Jako poslední byl z této finanční pomoci 
ze strany kraje v předposledním červnovém 
týdnu dodán ultrazvuk pro ortopedii v hod-
notě 180 tisíc korun.

Předmětem dotace dále byla dvě lůžka s in-
tegrovanou váhou pro ARO a 5 matrací pro 
mezioborovou jednotku intenzivní péče. 
Na ARO a rehabilitační oddělení byly z této 
dotace pořízeny také zvedáky pacientů, pro 
několik pracovišť nemocnice byly zakoupe-
ny infuzní pumpy a injektomaty. 

„Rovněž dodána již byla také převozová 
křesla, mechanické vozíky a transportní 

lehátka s pevnou výškou, výhřevné lůžko 
pro novorozenecké oddělení a motomed 
pro ruce a nohy a čtyřkolová chodítka pro 
rehabilitaci,“ doplnil informaci Miroslav 
Janošík, který dotaci zajišťuje. Rodičkám 
již slouží další bezdrátový přístroj pro mo-
nitorování těhotných a dopravní zdravotní 
služba dostala další schodolez usnadňující 
přepravu imobilních pacientů. „Interní od-
dělení získalo díky této dotaci dvě digitální 
sedačkové váhy a 45 nových jídelních stolů 
do pacientských jídelen,“ upřesnil Janošík.

„Celková hodnota vybavení pro zlepšení 
komfortu pacientů pořizovaného z této do-
tace činí 5,3 miliónu korun,“ uvedl Radek 
Lončák, ředitel zdravotní péče Nemocnice 
Litoměřice, o.z. Dokončení celého projektu 
je plánováno na konec letošního roku.

Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.

N E M O C N I C E  L I T O M Ě Ř I C E

Nový ultrazvuk pro litoměřickou ortopedii

Litoměřická nemocnice pořídila pro zvýšení komfortu 
svých zaměstnanců vybavení v hodnotě přes půl milionu
Ke svému konci se chýlí dotace s názvem 
„Podpora kvality pracovních podmínek 
a prostředí zdravotnického personálu u 
poskytovatelů akutní lůžkové péče na úze-
mí Ústeckého kraje – 2020“, kterou čerpá 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Lito-
měřice, o.z., od Krajského úřadu Ústeckého 
kraje. Za přidělené finance ve výši 678 tisíc 
korun nemocnice nakoupila vybavení zvy-
šující pohodlí pro práci zdravotníků. Dota-
ce bude uzavřena ke konci června 2021.

„Nejvíce bylo nakoupeno šatních skříněk, a 
to 200 kusů. Tato položka činila takřka půl 
miliónu korun z celkové dotace,“ sezná-
mil Radek Lončák, ředitel zdravotní péče 
Nemocnice Litoměřice, o.z., a doplnil, že z 
tohoto programu byly rovněž pořízeny dvě 
kuchyňské linky, které směřovaly na ses-
terny dětského oddělení, 17 kancelářských 
židlí v hodnotě přes 80 tisíc korun a devět 
křesel na denní místnosti zaměstnanců v 
hodnotě 40 tisíc korun, která byla umístě-

na především na gynekologicko porodnic-
ké oddělení.

Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje 
čerpá litoměřická nemocnice nepřetržitě již 
do roku 2014. Nejprve byly tyto prostředky 
určeny pro zvyšování komfortů pacientů, 
do roku 2019 jsou Ústeckým krajem dotač-
ními projekty podporováni i zaměstnanci 
nemocnic.

Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.

Krajská zdravotní získala pro litoměřickou nemocnici 
od města 20 milionů na modernizaci a rekonstrukci 
lůžkových stanic interního pavilonu
Dotaci ve výši 20 milionů korun za účelem 
spolupodílení se na investicích, rekon-
strukcích, opravách, údržbě a moderniza-
ci nemovitého majetku, který je využíván 
Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnicí Lito-
měřice, o.z., schválilo zastupitelstvo měs-
ta Litoměřice. „Chci poděkovat zastupite-
lům Litoměřic, kteří dotaci v jasné většině 
schválili. Je vidět, že nám jde opravdu spo-

lečně o zkvalitňování úrovně zdravotní 
péče v našem kraji. Dotace bude využitá na 
modernizaci a rekonstrukci lůžkových sta-
nic interního pavilonu litoměřické nemoc-
nice,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a.s., pod 
níž litoměřická nemocnice spadá. „Snaží-
me se neustále naši nemocnici rozvíjet tak, 
aby odpovídala současným požadavkům 

ze strany pacientů, a to bez finančních pro-
středků prostě nejde. Schválení dotace sa-
mozřejmě velmi vítáme a děkujeme za ni,“ 
doplňuje Radek Lončák, ředitel zdravotní 
péče nemocnice v Litoměřicích.

Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.
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Biskupská konference ocenila Českou asociaci sester
Jako výraz poděkování zdravotnickým pracovníkům za jejich náročnou a obětavou službu, zvláště v současné velmi exponované 
době, předala Česká biskupská konference pamětní medaili České asociaci sester. Ocenění převzala po slavnostní poutní mši 
svaté 5. července na Velehradě Mgr. Lenka Kalábová, PhD., LL.M., která je zároveň hlavní sestrou Krajské zdravotní, a.s. – Ne-
mocnice Litoměřice, o.z.

Česká asociace sester (ČAS) je největší 
odborná profesní organizace nelékařských 
zdravotnických pracovníků působící v re-
sortu zdravotnictví, sociální péče, školství 
a ve všech oblastech soukromého nebo ji-
ného podnikání, s působností po celé ČR.

ČAS se ve své činnosti zaměřuje na rozvoj 
ošetřovatelství jako oboru, rozvoj ošetřova-
telského povolání, podporu vydávání od-
borných publikací, spolupráci s institucemi 
a na rozvoj mezioborové a mezinárodní 
spolupráce. Mezi cíle asociace patří pod-
pora aktivit vedoucích ke zvyšování uznání 
nelékařských profesí ve společnosti, vytvá-
ření účinných nástrojů k zajištění bezpečně 
a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských 
služeb v souladu s potřebami osob, skupin 
i komunit nebo také úsilí o vznik podmínek 
pro zvyšování odborné, morální a etické 
úrovně pracovníků.

redakce Infolistů

O C E N Ě N Í

Ocenění pro Českou asociaci sester převzala na Velehradě Mgr. Lenka Kalábová, PhD., LL.M.

Hračky z „Bazárku“ pro dětské pacienty přivezli zástupci 
Nadace Unipetrol
Patnáct velkých krabic plných hraček a kní-
žek a k tomu deset igelitových pytlů navrch 
se stejným obsahem přivezli zástupci Na-
dace Unipetrol 17. června do centrály Kraj-
ské zdravotní, a.s. Odtud putovaly nejen na 
dětskou kliniku a oddělení dětské chirurgie 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
ale i do dalších nemocnic, které společnost 
spravuje.

Tak velké množství hraček a knih se poda-
řilo soustředit díky „Bazárku“ uspořádané-
mu v loňském roce. Termín jejich převzetí 
se kvůli pandemii nemoci COVID-19 našel 
až letos.

Za personál dětských oddělení a přede-
vším za malé pacienty, kterým takový dárek 
nadělí jistě hodně radosti, DĚKUJEME! 

Mgr. Ivo Chrástecký

P O D Ě KO V Á N Í

Předání hraček z "Bazárku" v ústecké Masarykově nemocnici

17www.kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI



S E T K Á N Í

Malí pacienti 
navštívili zoo
Ve spolupráci s ústeckou zoologickou za-
hradou jsem uspořádala 2. setkání dětí 
léčených s onkologickým onemocněním 
v Masarykově nemocnici.

Dětem, jejich sourozencům a rodičům bylo 
umožněno navštívit zázemí slona a žiraf, 
velbloudů a lam, moci si zvířata nakrmit, 
pohladit. U šelem bylo připraveno krmení 
v krabicích.

Vše bylo doprovázeno výkladem zoologa  
Ing. Pavla Krále a příslušných ošetřovatelů. 
Na konci ještě děti dostaly drobné dárečky. 

Děti i rodiče přivítali možnost setkání nejen 
mezi sebou ale i s námi.

Bc. Jaroslava Jahelková
Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Světový den proti žloutenkám
Světový den boje proti infekčním žloutenkám se každoročně koná 28. července a nejinak tomu bude i v letošním roce. Toto datum 
bylo vybráno na počest narození profesora Barucha Blumberga, který získal Nobelovu cenu za objev viru hepatitidy B. 

Zaměřuje se na pacienty, kteří s touto 
nemocí musejí žít. Zároveň přináší jedi-
nečnou možnost, jak zvýšit povědomí lidí 
o virových hepatitidách a udělat tak další 
krok kupředu v prevenci, diagnostice a léč-
bě. Program „Světový den žloutenky“ byl 
zahájen v roce 2008 pod záštitou Světové 
aliance proti žloutence (World Hepatitis 
Alliance). Snahou bylo zvýšit informova-
nost populace o chronické virové hepatiti-
dě a zároveň též zajistit podobnou podpo-
ru v politice, jakou mají na příklad nemoci 
HIV/AIDS, tuberkulóza nebo malárie. V roce 
2010 byl Světový den žloutenky oficiálně 
schválen a od té doby je organizován kaž-
doročně.

Rozlišujeme celkem 5 hlavních typů viru 
žloutenky. Jsou označeny písmeny A, B, C, 
D a E. V současnosti jsou známy už i žlou-
tenky typu F a G. Žloutenky mohou probíhat 
krátkodobě, to znamená akutně jako náhle 
vzniklé onemocnění s výrazným klinickým 

obrazem nebo chronicky, často přechodem 
z akutní formy. Chronicita onemocnění 
může vést až k život ohrožujícím kom-
plikacím jako je cirhóza nebo nádorové 
onemocnění jater. Žloutenka se projevuje 
zežloutnutím kůže, sliznic, očního bělma 
a dalších tkání. Pacient cítí únavu, má tep-
loty, svalové bolesti, nechutenství, zvra-
cení a bolest břicha. U hepatitidy B navíc 
nastupují příznaky podobné chřipce a tma-
vá moč. U typu C se přidává svědění kůže 
a bolesti jater (napravo pod žebry). Ročně 
hepatitidám podléhá až 1,5 milionu lidí po 
celém světě. 

Žloutenka typu A se do organismu dostává 
ústy pomocí znečištěných potravin, rukou 
nebo vody. Účinnou prevencí proti žlouten-
ce typu A, B je očkování. V České republi-
ce na očkování přispívá finanční částkou 
většina zdravotních pojišťoven. Provádí se 
v očkovacích centrech, v ambulancích prak-
tických lékařů pro dospělé i pro děti a do-

rost. Další možností je očkování na infekč-
ních odděleních nemocnice. Preventivním 
opatřením proti onemocnění žloutenkou 
typu A, E je dodržování osobní hygieny, 
časté mytí rukou správnou technikou, kon-
zumace potravin a vody s ověřených, důvě-
ryhodných zdrojů a omývání potravin. Pre-
vencí proti onemocnění žloutenkou typu 
B je především vyvarovat se rizikovému 
chování, například nesdílet zubní kartáček, 
holicí strojek, nůžky na nehty. Stejně tak 
veškerá tetování, piercing či pedikúru pro-
vádět v profesionálních salónech. Žlouten-
ka typu C je nejzávažnější forma žloutenky. 
Bývá častým onemocněním u nitrožilních 
uživatelů drog a přenos je možný i pohlav-
ním stykem. Může probíhat dlouho skrytě. 
Neléčená však může skončit cirhózou nebo 
rakovinou jater. Očkování proti ní zatím ne-
existuje.

Tereza Komanová, koordinátorka Infolistů

M E Z I N Á R O D N Í  D E N

Setkání dětí léčených s onkologickým onemocněním se konalo v ústecké zoologické zahradě
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Pivovar daroval zdravotníkům nealkoholická piva
Děkujeme pivovaru Velké Březno, který do 
šesti nemocnic Krajské zdravotní věnoval 
zásilku ovocných nealkoholických piv. 

Osvěžující nápoje jsou určeny zdravotní-
kům jako poděkování za jejich nasazení 
v boji s koronavirem. Děkujeme za dar, kte-
rý se v horkých letních dnech jako osvěžení 
opravdu náramně hodí. 

redakce Infolistů

Zdravotní klauni přinesli do nemocnice Průvan veselosti

Na konci června jsem uspořádala v Nemoc-
nici Chomutov, o.z., akci, kterou jsem na-
zvala Průvan veselosti. Pozvala jsem Zdra-
votní klauny, ovšem tentokrát nikoliv pro 
dětské pacienty, ani pro dospělé pacienty, 
ale čistě pro personál nemocnice. Mým 
přáním a zadáním bylo vykouzlit na rtech 
zdravotníků úsměvy. 

Přes povinnost nošení respirátorů nebyl 
tento úkol snadno vyhodnotitelný, ale my-
slím si, že z fotek je smích a dobrá nálada 
vidět. Oči zdravotníků se rozzářily a na ně-
kterých odděleních si na krátkou chvilku 
dokonce zatančili. 

Průvan veselosti se podařil i na odděle-
ních, kde zrovna měli plné ruce práce, zdra-

votníci naslouchali hudebnímu překvapení 
v podání čiperné sympatické klaunice. 

Protože v úterý 29. 6. přijeli jen dva klau-
ni a protože i jim samotným se tato akce 
moc líbila, slíbili mi, že přijedou brzy znovu 
a rozveselí i ta oddělení, kam se nedostali. 

Velké poděkování patří klaunům, kteří do 
to toho dali všechno a je s nimi výborná 
spolupráce! V plánu je spolupráce s klauny 
na odděleních následné péče, kde leží lidé 
nejdelší dobu. Jistě to pro pacienty bude 
příjemné zpestření. 

Ing. Bc. Lucie Šimková
hlavní sestra

Nemocnice Chomutov, o.z.

P R O  Z L E P Š E N Í  N Á L A DY

Zdravotní klauni přišli potěšit zaměstnance chomutovské nemocnice

P O D Ě KO V Á N Í

Sympatická klaunice bavila personál

Akce vykouzlila lidem úsměv na rtech
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Poděkování personálu Interny B Nemocnice Chomutov 
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat celému personálu Interny B! Byla  jsem na tomto oddělení hospitalizována 17 dní se silným 
zánětem slinivky. Od první minuty až do propuštění se celý personál oddělení choval naprosto úžasně, byla mi poskytována profesionální 
péče, která byla plná lidskosti, úsměvů a slov povzbuzení! Musím vyzdvihnout MUDr. Martina Zelenku, který je opravdu člověk na svém 
místě, nejen samozřejmě profesionál, ale opravdu člověk, který vše vysvětlí a je velmi milý, usměvavý a já jako pacientka i moje rodina se 
cítila plně informována a i obavy byly menší díky němu. Stejně  tak pan primář.

Sestry jsou skvělé, milé, profesionální a nikdy pro ně nebyl nic problém,  Vždy pro mě měly povzbuzení, milý úsměv, zájem o to, jak se 
cítím, jestli je vše v pořádku ... Velmi často mě na pokoji navštívily a zajímaly se, po „zazvonění“ byly prakticky ihned na pokoji. Stejně tak 
slečny, které jsou na oddělení v rámci praxe, věřím, že budou stejně skvělé jako jejich starší kolegyně. 

Možná to pro někoho je samozřejmost, součást práce zdravotníků. Nicméně  tato zkušenost je pro mě i mou rodinu natolik nadstandartní, 
že si myslím že je dobré informovat vás o tom. Všichni čteme a slyšíme  spoustu kritiky zejména na oddělení Interny a moje zkušenost 
je prostě naprosto odlišná... A nejen to. Ono je samozřejmě slyšet  z oddělení a i chování k ostatním pacientům, které jsem viděla nebo 
slyšela a prostě odpovídá mé zkušenosti . Velmi děkuji za vaši práci a váš čas, přeji krásný den!

Milena Adamová

Poděkování MUDr. Zbyňku Bicanovi z Chirurgického 
oddělení Nemocnice Most
Tímto dopisem bych chtěla velice poděkovat za milý, obětavý, přístup, stejně tak v neposlední  řadě i za velice odborný a profesionální pří-
stup lékaře MUDr. Zbyňka Bicana z chirurgického oddělení. Jeho přístup ve všech směrech naplňuje Hypokratovu přísahu a lidskost, jakou 
mi projevil v nedávné době, kdy jsem byla nucena podstoupit různá vyšetření a následně i operativní zákrok, při kterém byl tenhle výborný 
lékař a člověk, přítomen. Vyřiďte moje poděkování panu lékaři a stejně tak i sestřičkám, a budu doufat, že tento skvělý lékař zůstane zde 
na pracovišti v nemocnici v Mostě. Pokud by byla možnost tohoto lékaře nějak ocenit, byla bych velmi ráda, pokud by se tak stalo. 

S přátelským pozdravem 
Miluše Tuchyňová

Poděkování personálu očkovacího centra v Litoměřicích 
Chtěl bych touto cestou vyjádřit uznání a obrovskou pochvalu veškerému osazenstvu Očkovacího centra Litoměřice v areálu Zahrady Čech. 
Tak skvělou organizaci a fungování jsem opravdu dlouho nezažil nejen v oblasti zdravotnictví. Všechno šlape jako dobře namazaný stroj 
a navíc jsou pracovníci centra velice milí, vstřícní a ochotní. Perfektní práce. 

Mějte se krásně. 
Jakub Vejvoda

P O D Ě KO V Á N Í  P E R S O N Á L U  N A Š I C H  N E M O C N I C

Sto dvacet tisíc Kč na výměnu oken na neurologickém 
oddělení darovala Společnost JTH Group a.s.
Šek v hodnotě 120 443 Kč od společnosti 
JTH Group a.s. předal ve středu 14. červen-
ce 2021 podnikatel Jaroslav Třešňák ředi-
teli zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Teplice, o.z., MUDr. Tomáši 
Hrubému a primářce neurologického od-
dělení teplické nemocnice MUDr. Martě 
Vachové. Dar nemocnici poslouží k dodání 
a výměně části oken pro neurologické od-
dělení.

„Výměna a náhrada již starých nevyhovu-
jících oken napomůže zajistit zkvalitnění 
komfortu prostředí pro pacienty i zdravotní 
personál a také počítá s tepelnými úspo-
rami v rámci zajištění nízkoenergetické-
ho standardu. Společnosti JTH Group a.s. 
a panu Třešňákovi za dar děkujeme,“ uvedl 
ředitel zdravotní péče teplické nemocnice 
MUDr. Tomáš Hrubý.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

P O D Ě KO V Á N Í
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Aktuální nAbídkA
DĚČÍN   |   ÚSTÍ NAD LABEM   |   TEPLICE   |   MOST   |   CHOMUTOV

1. 7. – 31. 8. 2021

Bepanthen Plus krém 100g

349,-
 429,- 

95,-Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzal-
conii chloridum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

 118,- 

Dettol  0,2%  antiseptický sprej 

◊	 k	čištění	čerstvých	drobných	ran	a	k	likvidaci	běž-
ných	bakterií,	které	infikují	drobné	rány	

◊	 	v	účinné	formě	ve	spreji
◊	 	neštípe,	nebarví,	nezapáchá,	bez	jódu

100ml

149,-Léčivý přípravek s účinnou látkou Saccharomyces boulardii CNCM 
I-745 k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

 179,- 

Enterol®  
◊	 	pro	 prevenci	 a	 léčbu	 průjmů	 způso-
bených	antibiotiky

◊	 	podpůrná	léčba	akutního	infekčního	
průjmu

◊	 	vhodný	pro	děti	i	dospělé

10 tobolek

V nabídce také
Enterol® 30 tobolek  449,-     399,-
Enterol® 50 tobolek  669,-     599,-

Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu 
použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenol a dezinfekční 
látku chlorhexidin. Pečlivě čtěte návod k použití.

◊	 vzhledem	k	dezinfekčním	a	hoji-
vým	účinkům	vhodný	k	ošetření	
drobných	povrchových	poranění,	
odřenin	a	škrábnutí	s	rizikem	in-
fekce
◊	 obsahuje	 dexpanthenol,	 který	
pokožku	hydratuje	a	regeneruje
◊	 dezifekční	 složka	 chlorhexidin	
ránu	 dezinfikuje	 a	 zabraňuje	
množení	 choroboplodných	 zá-
rodků	

Panthenol Spray  
   

130g

 129,-
 157,- 

 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Panthenol spray je lék  
k vnějšímu užití, kožní podání. Obsahuje dexpanthenol.

◊	 tradiční	 lék	 na	 hojení	 kůže	 a	 sliznic	
(při	 odřeninách,	 popáleninách,	 opa-
ření)	vhodný	pro	celou	rodinu

◊	 pomáhá	léčit	poranění	kůže	
◊	 podporuje	hojení	ran	a	popálenin
◊	 pomáhá	léčit	záněty	kůže	a	opary	vy-
volané	slunečním	zářením

  149,-Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před 
užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

 187,- 

Imodium® 2mg tvrdé tobolky

◊	 rychlá	a	účinná	léčba	průjmu
◊	 	k	léčbě	akutního	a	chronického	průjmu	
◊	 	účinkuje	do	1	hodiny,	při	užití	jednorázo-
vé	dávky	4mg

◊	 	vhodné	k	léčbě	akutního	průjmu	souvise-
jícího	se	syndromem	dráždivého	střeva

20 tobolek

V nabídce také
Imodium® 8 tvrdých tobolek      112,-     89,-
Imodium® Rapid 2mg 6 tablet     107,-     89,-
Imodium® Rapid 2mg 12 tablet      187,-  149,-

349,-
 445,- 

NatureVia Laktobacily 5 Imunita
◊	 unikátní	 komplex	 5	 vybraných	 kmenů	 lak-
tobacilů	 a	 bifidobakterií	 lidského	 původu,	
které	 jsou	přirozenou	a	nezbytnou	součástí	
správně	vyvážené	střevní	mikroflóry

◊	 vhodné	při	a	po	užívání	antibiotik,	při	cesto-
vání	nebo	nesprávné	stravě

◊	 podpora	správné	funkce	imunitního	systému	
(vitamin	C)

66cps.

V nabídce také
NatureVia Laktobacily 5 Imunita 33cps.  260,-   209,-
NatureVia Laktobacily 5 ATB 10cps.       126,-      99,-
NatureVia Laktobacily 5 Imunita 120cps.  750,-   599,-

Doplněk stravy.

V nabídce také
Bepanthen Plus krém 30g    192,-     159,-
Bepanthen Baby mast 30g     156,-     139,-
BepanGel hojivý gel  50g  313,-     259,-
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Nabídka	platí	od	1.	7.	do	31.	8.	2021	nebo	do	vyprodání	zásob.	Před	použitím	si	vždy	pečlivě	prostudujte	příbalový	leták.	Účinky	a	použití	léků	konzultujte	s	lékařem	nebo	lékární-
kem.	Dávkování	léčivých	přípravků	se	řídí	informacemi	uvedenými	v	příbalovém	letáku	a	pokyny	lékaře,	případně	lékárníka.	Užívejte	léčivé	přípravky	pouze	tehdy,	pokud	pociťujete	
příznaky,	pro	které	jsou	určeny,	a	po	konzultaci	s	lékařem	nebo	lékárníkem.	Cílem	tohoto	informačního	letáku	není	zvýšení	spotřeby,	výdeje	ani	předepisování	léčivých	přípravků.	
Nenabádáme	Vás	k	nevhodnému	ani	neopodstatněnému	užívání	léků.	Doplňky	stravy	nenahrazují	různorodou	a	vyváženou	stravu	ani	zdravý	životní	styl	a	jejich	použití	se	řídí	
údaji	uvedenými	na	balení,	nepřekračujte	doporučenou	denní	dávku	přípravku	stanovenou	výrobcem.	Běžnou	cenou	se	rozumí	průměrná	aktuální	cena	příslušného	přípravku	v	
lékárnách	(může	být	vzájemně	odlišná),	případně	cena	vyplývající	z	informací	a	sdělení	distributora.	Případné	změny	a	tiskové	chyby	jsou	vyhrazeny.

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

www.kzcr.eu

X

Chomutov

Most

Teplice Ústí nad Labem

Děčín

DĚČÍN

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM

TEPLICE

CHOMUTOV

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

Tel.:  412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.00 — 15.30

Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem

Tel.:  477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 16.00

V Podhájí 500/23  
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu 
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 15.30

budova A, vchod z ulice U Nemocnice 
Duchcovská 53, 415 01 Teplice

Tel.:  417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu 
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 16.00

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Tel.:  478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 17.00

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice 
Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Tel.:  474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu 
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 18.00

MOST

V našich lékárnách žádnou slevovou kartu nepotřebujete, výhodné ceny platí pro všechny!

269,-
 325,- 

Rosalgin Easy 140mg 
◊	 	rychlá	 úleva	 při	 gynekologických	
potížích

◊	 	působí	proti	bolesti,	svědění,	pále-
ní,	potlačuje	bakterie	a	kvasinky

◊	 	vhodný	pro	běžnou	 intimní	hygie-
nu	a	hygienu	během	šestinedělí

V nabídce také
Rosalgin vag.plv.sol.6x0,5g 183,-   149,-
Rosalgin vag.plv.sol.10x0,5g 284,-   239,-

239,-Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte návod k použití.

 300,- 

Artelac TripleAction   10ml   
◊	 	komplexní	péče	o	všechny	3	vrstvy	
slzného	filmu

◊	 	účinné	zvlhčení	oka	a	uzamčení	vlh-
kosti	v	oku	po	mnoho	hodin

◊	 	bez	konzervantů	
◊	 	garantovaná	 doba	 použitelnosti		
6	měsíců	po	otevření

V nabídce také
Artelac Nature 10ml    226,-    179,-
Artelac Spray 10ml    274,-    219,-

Léčivý přípravek s účinnou látkou benzydamini  
hydrochloridum. K intimním oplachům a výplachům.  
Pečlivě čtěte příbalový leták.149,-Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití. Není 

vázán na lékařský předpis. Obsahuje naproxen.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

 183,- 

Emoxen gel   100g
◊	 	je	určen	k	léčbě	poúrazových	stavů,	
jako	jsou	pohmožděniny,	podvrtnu-
tí	kloubu	a	poranění	měkkých	částí	
kloubů	včetně	poúrazového	zánětu	
kloubního	pouzdra,	zánětu	šlach	a	
svalových	úponů	

◊	 	vhodný	k	 léčbě	bolestivých	revma-
tických	 i	 nerevmatických	 onemoc-
nění	pohybového	ústrojí

V nabídce také
Emoxen gel 50g  100,-     79,- 

◊ široký sortiment léčivých přípravků  
a doplňků stravy

◊ pestrá příprava léčivých přípravků  
včetně očních kapek

129,-
  158,- 

◊	 	kombinace	500mg	paracetamolu		
a	200mg	ibuprofenu

◊	 	léčba	krátkodobé	středně	silné	bolesti		
a	horečky

◊	 	tlumí	bolest	hlavy,	zad,	zubů	i	menstru-
ační	bolesti

◊	 	rychlá	úleva,	silný	účinek	po	dobu		
9	hodin

20 tablet 

vag.sol.5x140ml

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Cetalgen 500mg/200mg
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V chomutovské nemocnici kvete liliovník tulipánokvětý, 
strom zajímavý svými květy připomínajícími květinu
Pokud vás v nejbližších dnech čeká návště-
va nemocnice Chomutov, udělejte si menší 
procházku k jídelně v areálu, najdete tam 
krásně kvetoucí liliovník tulipánokvětý (Li-
riodenron tulipifera) z čeledi šácholánovi-
tých. 

Tento strom je velmi zajímavý svými lis-
ty, které svým tvarem připomínají lyru 
a v tomto období hlavně svými květy, kte-
ré připomínají tulipán. Od květu je také 
odvozeno jeho druhové jméno. 

V jeho domovině, v Severní Americe, je 
to běžně rostoucí dřevina a dokonce je 
státním stromem státu Indiana. V našich 
končinách se Liliovník objevuje jen jako 
součást zámeckých zahrad, městských 
či okrasných parků nebo se vysazuje do 
sbírkových arboret. 

Na podzim se barví výrazně do žluta a ná-
sledně opadává. Ačkoliv se v Americe vy-
skytuje jižněji, než jaká je poloha České 
republiky, je velice odolný a v zimě vydrží 
i větší mrazy, a to až do -30°C. 

Tereza Komanová, koordinátorka Infolistů

Z A J Í M A V O S T

Liliovník tulipánkovětý v areálu nemocnice
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