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Vážení čtenáři Infolistů,

nemocnice Krajské zdravotní, a. s., v těchto týdnech 
čelí něčemu novému a těžko očekávatelnému. V době 
pandemie koronaviru dochází k zásadní restrukturalizaci 
zdravotní péče, lůžek a plánovaných výkonů směrem 
k zachování péče o naše pacienty. Jedná se o období 

mimořádně náročné nejen pro naše zdravotníky. Jsem ale přesvědčen, že 
společnými silami současnou situaci zvládneme.
Především bych ale na tomto místě, z pozice náměstka pro řízení zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s., poděkoval všem zaměstnancům naší společnosti, 
kteří v této náročné době ze všech sil pracují na zachování chodu našich pěti 
nemocnic.
Onemocnění COVID-19 je v tomto čísle časopisu Infolisty věnován značný 
prostor. Na dalších stránkách tohoto listu si můžete přečíst o ECMO, které 
v boji s  koronavirem úspěšně využívají zdravotníci Kliniky anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v  Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., o novém rentgenu na Infekčním oddělení 
ústecké Masarykovy nemocnice, o dárcích, kteří neváhají darovat plazmu 
transfuznímu oddělení či studentech, kteří i v těchto dnech nezištně pomáhají 
v našich nemocnicích. Mé poděkování patří nejen všem těmto lidem, nejen 
zdravotníkům, kteří s  letošní pandemií válčí v první linii, ale všem, kteří na 
svou práci nezanevřeli ani v době, kdy se ke zdravotnictví upínají zraky celé 
země. Děkuji.

MUDr. Tomáš Hrubý
náměstek pro řízení zdravotní péče 

Krajská zdravotní, a. s.
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Lékaři a sestry Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM), poprvé úspěšně použili v boji 
s onemocněním COVID-19 extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO).

„Personál našich nemocnic v čele se zdra-
votníky KAPIM předvádí v době pandemie 
koronaviru ukázkovou profesionalitu a vy-
soké nasazení, za což všem upřímně děku-
ji,“ uvádí předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. 

„Gratuluji  zdravotníkům  KAPIM  k  úspěš-
nému  využití  ECMO  a  děkuji  všem  našim 
zaměstnancům, kteří při boji s nemocí CO-
VID-19 odvádějí obrovský kus práce,“ při-
pojuje generální  ředitel Krajské zdravotní, 
a. s., Ing. Petr Fiala.

„První pacient s onemocněním COVID-19, 
u  kterého  jsme  ECMO  využili,  byl  na  jed-
notku intenzivní péče přijat 26. září. Léčba 
kyslíkem  byla  nedostačující,  pacient  byl 
připojen na umělou plicní ventilaci, přesto 
se  jeho stav dále zhoršoval a nepomohly 
ani  ostatní  speciální  postupy.  Proto  jsme 
přistoupili k náhradě plicních funkcí meto-
dou mimotělní oxygenace,“ přibližuje pri-
mář KAPIM MUDr.  Josef Škola, EDIC, který 
je zároveň krajským koordinátorem  inten-
zivní péče.

Extrakorporální  membránová  oxygenace 
(ECMO)  je  metoda  umožňující  dočasně 
nahradit  funkci  plic,  srdce  nebo  obojího. 
„Krev  je  vedena  kanylami  z  těla  pacien-
ta  do  oxygenátoru,  kde  dochází  k  jejímu 
okysličení  a  odstranění  CO2  a  následně 

pumpou  čerpána  zpět  do  pacienta.  Hod-
noty hladiny kyslíku a CO2 jsou také hlav-
ní  kritéria, podle kterých se  rozhodujeme 
o zahájení této léčby. Použití mimotělního 
oběhu  zvažujeme  tehdy,  když  jsou  vyčer-
pány možnosti klasické umělé plicní venti-
lace,“ vysvětluje ředitel zdravotní péče ús-
tecké  Masarykovy  nemocnice  MUDr.  Aleš 
Chodacki.

Pacient  byl  na  ECMO  napojen  deset  dní, 
než  mohl  být  úspěšně  odpojen.  „V  tuto 
chvíli je nadále hospitalizován na jednotce 
intenzivní péče, jeho stav se pomalu zlep-
šuje,“  říká  vrchní  sestra  KAPIM  Bc.  Hana 
Oliva.

KAPIM je, stejně jako na jaře, jednou z klí-
čových  kapacit  v  boji  s  onemocněním 
COVID-19.  „Aktuálně máme  vyčleněny  již 
dvě jednotky intenzivní péče pro pacienty 
s onemocněním COVID-19,  tedy až 24  lů-
žek.  V  Ústeckém  kraji  je  naše  pracoviště 
jediné, kde lze tento druh péče s využitím 
ECMO poskytovat. Velice důležitá  je  i  role 
krajského  koordinátora  intenzivní  péče, 
protože  aktuální  situace  není  problémem 
pouze KAPIM, ani Masarykovy nemocnice 
v  Ústí  nad  Labem,  ale  celého  kraje.  Díky 
spolupráci  je možno poskytovat péči sys-
tematicky, mít aktuální  informace o volné 
kapacitě  lůžek  i  přístrojového  vybavení, 
je možno pružně reagovat na aktuální po-
ptávku  a  navyšovat  kapacitu  tam,  kde  je 
nejvíce  potřeba.  Spolupráce  s  ostatními 
odděleními  Masarykovy  nemocnice  i  dal-
šími  zdravotnickými  zařízeními  v  kraji  je 
výborná, všichni se snaží a díky tomu jsme 
stále schopni poskytovat péči v nejvyšším 
standardu,“ dodává Bc. Hana Oliva, podle 
které je největším problémem kliniky dlou-
hodobý nedostatek personálu. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

ECMO pomáhá nemocným v boji s onemocněním COVID-19
Masarykova nemocnice

První pacient s COVID-19 byl zakanylován 2. října, na ECMO byl napojen deset dní

Přístroj ECMO na klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
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Studenti a žáci zdravotních škol pomáhají v našich nemocnicích dlouhodobě. V době 
pandemie koronaviru tak řada z nich neváhala a k práci v Krajské zdravotní se přihlásili 
mezi prvními, stejně jako žáci oboru vzdělání Praktická sestra Střední odborné školy ener-
getické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy (SZŠ), Chomutov.

„Oslovila nás Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní 
sestra chomutovské nemocnice, se žádostí 
o výpomoc po dobu nouzového stavu a avi-
zované distanční výuky žáků. Zaslala jsem 
jí proto seznam se jmény žáků, kteří budou 
pracovat  především na  oddělení  rehabili-
tace, interny a chirurgie,“ říká Mgr. Marcela 
Malíková, vedoucí učitelka pracoviště SZŠ, 
která vyzdvihuje velmi dobrou a dlouhole-
tou  spolupráci  s  Krajskou  zdravotní,  a.  s. 
– Nemocnicí Chomutov, o. z. 

„Žáci, kteří se rozhodli, že pomohou, musí 
být  zletilí  a musí  být  ve  třetím nebo  čtvr-
tém ročníku oboru vzdělání Praktická ses-
tra. Vážíme si vstřícného kroku těch, kteří 
se  rozhodli  pomoci  v  této  nelehké  době 
i s podmínkou, že budou muset zvládnout 
výuku. Těší nás, že si naši žáci uvědomují, 
že povolání, které si zvolili,  je vlastně po-
sláním,“ dodává Mgr. Marcela Malíková.

Po přivítání žáků v chomutovské nemocnici 
se rozjelo kolečko příprav na první směnu. 
To znamená – školení, lékařská prohlídka, 
rozdělení  na  oddělení  a  podobně. To  vše 
ale žáci hravě zvládli a rychle se zapojili do 
práce v nemocnici, kde  jsou pro personál 
důležitými pomocníky.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Studenti pomáhají v nemocnicích
Nemocnice Chomutov

Centrum pro biologickou léčbu revmatických chorob funguje v Krajské zdravotní,  a.  s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., od roku 2001. Centrum vede MUDr. Zdeň-
ka Burianová, která se revmatologii věnuje už 33 let.

„Rozložení  center,  která  začala  vznikat 
v  roce  2001,  odpovídalo  přibližně  jedno-
mu centru na každý kraj. My  jsme prvního 
pacienta začali  léčit v prosinci 2001,“  říká 
MUDr. Zdeňka Burianová, která  tehdy byla 
u vzniku centra a dodnes je jediným revma-
tologem v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z. (MNUL), kam na interní odděle-
ní nastoupila hned po promoci. 

K dispozici tehdy byl první preparát Remica-
de, který se podával v i. v.  infuzích. Postu-
pem  času  přibývaly  preparáty,  počet  léče-
ných pacientů i počet center. Centrum v Ústí 
nad Labem se pak  rozdělilo na dvě centra 
–  jedno  zůstalo  v MNUL,  druhé  v  tehdejší 
Ústecké poliklinice, dnešní EUC klinice.

„Biologická  léčba  změnila  naše  možnosti 
příznivého  ovlivnění  zánětlivých  autoimu-
nitních onemocnění. Vznik byl umožněn po-
chopením patogeneze imunopatologického 
děje, které umožnilo na molekulární úrovni 
identifikovat cíle pro  léčbu a  rozvojem ge-
netického  inženýrství.  Dosud  byla  možná 
jen konvenční léčba syntetickými, tzv. cho-
robu modifikujícími  léky, která ovlivňovala 

klinické  symptomy a  aktivitu  onemocnění, 
ale u většiny pacientů nestačila a choroba 
postupně  progredovala.  Biologická  léčba 
působí  cíleně    do  různých  míst  imunopa-
tologického  děje,  zastavuje  zánět  a  tudíž 
nedojde ke kloubnímu poškození  a vzniku 
deformit.  Onemocnění  sice  nevyléčí,  ale 
uvede do  remise nebo nízké aktivity,  čímž 
výrazně  zlepší  kvalitu  života  u  pacientů,“ 
pokračuje MUDr. Zdeňka Burianová.

Vyšetření  v  revmatologické  ambulanci 
obvykle  začíná  důkladnou  „zpovědí  paci-
enta“.  „Klouby mohou bolet  z mnoha  růz-
ných důvodů. Mým úkolem proto je, abych 
se nejdřív důkladně zamyslela nad tím, co 
bolesti způsobuje. Je proto potřeba z počát-
ku udělat podrobnou anamnézu a vyšetřit 
všechny klouby,“ vysvětluje vedoucí centra.

V revmatologické ambulanci v ústecké  Ma-
sarykově  nemocnici  je  v  současnosti  dis-
penzarizováno kolem 800 pacientů, biolo-
gickou  léčbu užívají  desítky  z  nich.  Léčeni 
jsou zde pacienti z Ústecka i širokého okolí. 
Do  centra  biologické  léčby  pro  spád  jsou 
přijímáni pacienti z jiných revmatologických 

ambulancí  v  rámci  indikace  biologické 
terapie. 

Kromě ambulantní péče provádí MUDr. Bu-
rianová  konsiliární  vyšetření  u  hospitali-
zovaných  pacientů  v  MNUL,  nejčastěji  na 
interním,  infekčním,  kožním  a  gastroente-
rologickém oddělení. Pokud se u těchto pa-
cientů  zjistí  revmatické  onemocnění,  jsou 
po  propuštění  sledováni  v  revmatologické 
ambulanci.

Revmatologů je v celém kraji málo. Pacien-
ti posílaní k vyšetření musí mít doporučení 
s anamnézou obtíží a léčby a laboratoří. Bo-
hužel v současné době z kapacitních důvo-
dů nelze přijímat,  kromě výše uvedeného, 
nové pacienty do dispenzarizace.

Problém biologické léčby je ten, že si paci-
enti myslí,  že  ji může dostat  každý  jen na 
bolesti kloubů, že je vyléčí a že nemá žádné 
nežádoucí účinky. Nic z toho neplatí.

U revmatických onemocnění s indikací této 
léčby  (revmatoidní artritida,  spondylartriti-
da a psoriatická artritida)  jsou  jasně daná 
kritéria  aktivity  a  vylučovací  kritéria,  která 
musí  pacient  splnit,  aby  biologická  léčba 
mohla být poskytnuta. Tyto přísné podmín-
ky platí  také pro  financování a kontroly ze 
strany zdravotních pojišťoven.

Ceny  za  první  léky  se  pohybovaly  kolem 
25  tisíc korun měsíčně. S nástupem biosi-
milárních preparátů (prokazatelně podobné 
léčivo)  klesly  na  poloviční  cenu,  u  nových 
léků zůstávají vysoké. Pořád platí, že biolo-
gická léčba není pro každého a ne u každé-
ho dobře účinkuje.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Centra specializované péče v ústecké nemocnici: 
Centrum pro biologickou léčbu revmatických chorob

Masarykova nemocnice

MUDr. Zdeňka Burianová (vlevo) a všeobecná sestra Helena Horáčková

Žáky přivítaly hlavní sestra Mgr. Anna-Marie Malá (vlevo) s Ing. Alenou Bezaniukovou, vedoucí 
personálního a mzdového střediska chomutovské nemocnice

REVMATOLOGIE
Umístění: Budova B, 3. podlaží

Kontakty:
Lékař: MUDr. Zdeňka Burianová
Sestra: Helena Horáčková
Kontakt ordinace: +420 477 112 656

Ordinační hodiny:
Pondělí  8:30 - 15:00 hodin
Úterý  8:00 - 14:00 hodin
Středa  8:00 - 14:00 hodin
Čtvrtek  8:00 - 14:00 hodin
Pátek  8:00 - 12:00 hodin

Vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., děkuje všem, kteří nabídli personální výpo-
moc pro nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Do 10. lis-
topadu na výzvu zareagovalo více než 1400 lidí. 

„Všichni  zaměstnanci  naší  společnosti 
dělají maximum pro  zajištění  nepřetržité-
ho poskytování zdravotní péče a zajištění 
činností související s mimořádnou situací 
při  výskytu onemocnění COVID-19 způso-
bené  koronavirem  SARS-CoV-2.  Zdravot-
nictví v České republice ale trpí nedostat-
kem  personálu  dlouhodobě,  proto  jsme 
velmi  vděční  všem,  kteří  se  v  době  sou-
časné pandemie rozhodli pomoci, vážíme 
si  toho,“  uvedl  předseda  představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Krajská  zdravotní,  a.  s.,  se  na  veřejnost 
s  prosbou  o  pomoc  obrátila  ve  středu 
14.  října. „Potřebovali bychom zaměstnat 
několik  desítek  lidí.  Nejvíce  potřebujeme 
zdravotníky.  Ti,  kteří  nastoupí  na  hlav-
ní  pracovní  poměr,  na  částečný  pracovní 

úvazek  či  na  dohody  o  provedení  práce 
nebo  dohody  o  pracovní  činnosti  dosta-
nou  řádně  zaplaceno.  Dobrovolníci,  kteří 
nastoupí v rámci dobrovolnického progra-
mu, budou působit v rámci pravidel tohoto 
programu,“  doplnil  generální  ředitel  spo-
lečnosti, Ing. Petr Fiala.

Se zdravotnickým vzděláním se v rámci vý-
zvy dosud přihlásilo do pěti našich nemoc-
nic  v  Děčíně,  Ústí  nad  Labem,  Teplicích, 
Mostě  a  Chomutově  366  zájemců.  V  ne-
zdravotnických  profesích  nabídlo  pomoc 
1076 zájemců.

„Výzva  směřuje  především  ke  kvalifiko-
vanému  zdravotnickému  personálu,  kte-
rý  nyní  pracuje  mimo  zdravotnictví.  Dále 
k bývalým kolegům, kteří odešli mimo naši 

společnost, případně do důchodu. Zástup-
ce nezdravotnických profesí rádi začleníme 
do našich obslužných provozů, ať  jsou  to 
stravovací  provozy,  prádelna,  úklid,  údrž-
ba  a  podobně.  Uchazeče,  kteří  na  výzvu 
zareagovali, postupně kontaktujeme a do-
mlouváme se s nimi na konkrétních mož-
nostech spolupráce,“ dodala náměstkyně 
pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová.

Zájemce  uvítáme  v  našich  nemocnicích 
i  nadále. Ty,  kteří  jsou ochotni nabídnout 
pomoc  ve  svém  volném  čase,  zařadíme 
do  činností,  jež  odpovídají  jejich  kvalifi-
kaci  a  znalostem. Všichni  budou náležitě 
proškoleni a vybaveni ochrannými pomůc-
kami. Možnost pomoci má každý. Zájemci 
o pomoc se mohou hlásit prostřednictvím 
tohoto  formuláře:  https://www.kzcr.eu/
covid-pomoc/.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Děkujeme všem, kteří se přihlásili s nabídkou personální 
pomoci v našich pěti nemocnicích 

Krajská zdravotní
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Předčasně narození jsou skupinou s vysokým rizikem postižení centrálního nervového systému. Nejčastějším takovým postižením je 
intraventrikulární krvácení (intraventricular haemorrhage – IVH), které má pro další vývoj dítěte závažné následky. 

Zásadně negativním faktorem je možný roz-
voj  posthemoragického  hydrocefalu  (po-
st-haemorrhagic  hydrocephalus  –  PHH). 
Ten je spojen s velmi vysokou morbiditou 
a mortalitou. Víme, že IVH se diagnostikuje 
u 15 – 20 % novorozenců s porodní váhou 
nižší nežli 1500 g a u 50 % novorozenců 
s váhou nižší 750 g. U pacientů s IVH stup-
něm 3. a 4. se PHH s nutností  intervence 
vyvine u 29 % – 49 % pacientů, z toho pak 
38 % – 92 % vyžaduje zavedení trvalé dre-
náže  likvoru.  Ta  je  sama  o  sobě  zatížena 
vysokým rizikem komplikací.  Jedná se ze-
jména o následnou infekci a velmi častou 
pozdní malfunkci shuntu. Udává se téměř 
80%  riziko  malfunkce  shuntu  v  prvních 
pěti  letech po zavedení.  Léčba  IVH s  roz-
vinutým PHH zůstává široce diskutovaným 
tématem a na optimálním léčebném algo-
ritmu  prozatím  neexistuje  široká  shoda. 
Z výše uvedeného  je zřejmé, že snaha by 
měla být zaměřená na zlepšení výsledné-
ho  neurologického  stavu  a  redukci  rizi-
ka  rozvoje  shunt  –  dependentního  PHH. 

Jelikož se PHH vyvíjí díky  intraventrikulár-
nímu  koagulu,  mělo  by  být  prioritní  jeho 
časné  odstranění.  Endoskopickou  laváž 
IVH uvedli Schulz et al z nemocnice Charité 
v Berlíně jakožto metodu, která slibuje čas-
né odstranění takových koagul.

TECHNIKA ENDOSKOPICKÉ LAVÁŽE IVH
Před  vlastním  operačním  výkonem  jsou 
podána  profylakticky  antibiotika  –  aug-
mentované  peniciliny  (amoxiliclin/clavu-
lanat) nebo cefalosporiny II. generace (ce-
furoxime).  Pacient  je  v  poloze  na  zádech 
s podloženou hlavou v  lehkém předklonu 
a fixovanou náplastí tak, aby byla přístup-
ná oblast velké fontanely. Po sterilní přípra-
vě operačního pole je pomocí peroperační 
sonografie zaveden endoskop (systém Mi-
nop®, Aesculap) do frontálního rohu té po-
stranní komory, která je vyplněna koaguly. 
Při  oboustranném  postižení  do  komory, 
kde je koagul více. Právě sonografické za-
měření je důležité, protože vlastní vizuální 
kontrola  zavedení  je  limitovaná  špatnými 

optickými  vlastnostmi  likvoru.  Pomocí  ul-
trazvuku tedy vyměříme jak trajektorii, tak 
i potřebnou hloubku zavedení endoskopu. 
Po inzerci endoskopu do postranní komory 
je  nutný  proplach  alespoň  k  částečnému 
vyčeření  likvoru.  Jako  proplachové  medi-
um  využíváme  Ringerův  roztok,  zahřátý 
průtokovým  ohřívačem  na  tělesnou  tep-
lotu.  Zahřívání  roztoku  je  nutné,  protože 
je  třeba  značného  objemu  roztoku  (asi 
1,5 – 3  litry) a snadno by pak mohlo do-
jít  k podchlazení dítěte. Zpočátku propla-
chování  vidíme  zpravidla  charakteristický 
obraz „sněhové bouře“,  tedy vír bělavých 
částeček na tmavém pozadí. Postupně se 
při  proplachu  optické  vlastnosti  likvoru 
zlepšují,  můžeme  tedy  provést  základní 
ventrikuloskopii.  Identifikujeme  intraven-
trikulární koagulum, které je nutné odstra-
nit. Jako nejefektivnější metoda odstraně-
ní  se ukázala  aspirace  koagula.  Prakticky 
provádíme  tak,  že  napojíme  injekční  stří-
kačku přes spojovací hadičku na výplacho-
vý  kanál  endoskopu.  Po  přiblížení  optiky 

Republiková prvenství: Endoskopická laváž 
intraventrikulárního krvácení nezralých novorozenců

Masarykova nemocnice

ke koagulu jej pak můžeme aktivně aspiro-
vat, adherence k ependymu komor nebývá 
výrazná. Tím, jak koagula postupně odstra-
ňujeme, opět zhoršujeme zakalení likvoru, 
proto  musí  být  proplach  kontinuální.  Po 
odstranění  dosažitelných  koagul  z  ipsila-
terální postranní komory provádíme stomii 
septum pellucidum k získání přístupu k od-
stranění koagul z kontralaterální postranní 
komory. Případná koagula v temporálních 
rozích  musíme  ponechat,  neboť  rigidním 
endoskopem nejsou dosažitelná. Poté, co 
odstraníme  koagula  z  obou  postranních 
komor, pokračujeme v proplachu Ringero-
vým roztokem až do uspokojivého vyčeření 
likvoru. Po extrakci endoskopu zavedeme 
stejným  punkčním  kanálem  katétr,  který 
napojíme  na  podkožní  port  pro  možnost 
následných odlehčovacích punkcí.

Další průběh léčby se neliší od zavedených 
postupů. To znamená, že na základě sono-
grafických parametrů, měření obvodu hlavy 
a klinického stavu je rozhodnuto o nutnos-
ti odlehčovací punkce portu. Jejich četnost 

závisí na stupni poruchy cirkulace likvoru. 
Pokud přetrvává dependence na punkcích, 
dítě dosáhne hmotnosti 2000 g a bioche-
mické  parametry  likvoru  se  relativně  nor-
malizují  (zejména  koncentrace  bílkoviny 
ve  sterilním  likvoru  poklesne  pod  2  g/l), 
je  indikovaná MR mozku. Při průkazu ob-
strukce  v  likvorových  cestách  zvažujeme 
endoskopický zákrok, v opačném případě 
indikujeme  implantaci  ventrikulo-perito-
neálního shuntu.

Uvedenou metodou  jsme  zatím  léčili  dva 
pacienty. Nezaznamenali jsme žádnou pe-
rioperační komplikaci a recidivu krvácení. 
V  obou  případech  došlo  11.,  respektive 
12.  pooperační  den  k  oblenění  cirkula-
ce  likvoru  s  nutností  odlehčovací  punkce 
portu.  U  prvního  pacienta  byla  bohužel 
dekompenzace  hydrocefalu  provázena 
výtokem mozkomíšního moku z  rány,  což 
vyústilo v meningitidu. Ta mohla být  i pří-
činou  následného  rozvoje  perzistujícího 
hydrocefalu s nutností implantace shuntu. 
U druhého pacienta již další punkce nutná 

nebyla a stav tedy implantaci trvalé drená-
že likvoru nevyžadoval.

Provedení operace, tedy chirurgická strán-
ka věci, je jedna věc. Stejně důležitá je ale 
každodenní  péče  o  nezralé  novorozence, 
řešení nenadálých komplikací a ostatních 
diagnóz,  které  tito  pacienti  mají.  Proto 
jsme  velmi  rádi  za  výbornou  spolupráci 
s  Neonatologickou  klinikou  Fakulty  zdra-
votnických  studií  Univerzity  J.  E.  Purkyně 
v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. (MNUL). Pevně věříme, že 
tato nová metoda přispěje ke zlepšení vý-
sledků léčby našich pacientů.

MUDr. Tomáš Radovnický Ph.D.
Neurochirurgická klinika FZS UJEP a MNUL

Sonografie pacienta 1 – A: předoperační snímek s viditelnými koaguly  
v obou postranních komorách s extenzí periventrikulárně vlevo,  
B: pooperační snímek se zachyceným katetrem podkožního portuRozestavení týmu při operaci. MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D., (vlevo) a MUDr. Jan Lodin

Sonografie pacienta 2 – A: předoperační snímek ve fázi parciální redukce 
objemu koagula, ale progrese šíře komor, B: pooperační UZ s viditelným 
katétrem

B B

A A
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MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
V květnu 2017 byla podána žádost o po-
skytnutí dotace v rámci 5. výzvy Integrova-
ného regionálního operačního programu 
na projekt Zvýšení kvality vysoce specia-
lizované péče v perinatologii – Masary-
kova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
v celkové výši 70 000 000,00 Kč, z toho 
spoluúčast z vlastních zdrojů byla 15 %, 
tj. 10 500 000,00 Kč, poskytnutá dotace 
ve výši 85 %, tj. 59 500 000,00 Kč. Tato 
žádost byla v listopadu 2017 schválena 
a  byla zahájena realizace projektu. Pro-
jekt byl úspěšně dokončen v březnu 2020 
a v září 2020 byla proplacena poskytnutá 
dotace.

Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality vy-
soce specializované péče v perinatologic-
kém centru Krajské zdravotní a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
a byl orientován na pořízení přístrojového 
vybavení  a  technologií  v  oboru  perinato-
logie  a  tím  na  zvýšení  úrovně  standardu 
vybavenosti.

Cílem  projektu  bylo  zlepšení  kvality  po-
skytované perinatologické péče jak o ženy 
s vysoce rizikovým těhotenstvím nebo rizi-
kem  hrozícího  či  neodvratného  předčas-
ného porodu,  tak o nezralé a patologické 
novorozence,  a  to  zejména  prostřednic-
tvím  obnovy  zastaralých  zdravotnických 
prostředků a také pořízením nových zdra-
votnických  technologií,  které  na  našich 
pracovištích  doposud  zcela  chyběly  nebo 
nebyly v potřebném počtu.

U  obnovy  zdravotnických  prostředků  se 
jednalo  např.  o  lůžka  resuscitační,  kom-
pletně vybavená pro neonatologii (inkubá-
tory pro resuscitační péči, vysokofrekvenč-
ní  ventilátory,  monitory  životních  funkcí, 
fototerapie,  infuzní  technika),  obnovu 
a doplnění potřebného počtu kardiotoko-
grafických  přístrojů  pro  lůžka  předporod-
ní  intenzivní  péče,  poradnu  pro  vysoce 
riziková  těhotenství,  oddělení  rizikového 
těhotenství a jednotlivé uzavřené porodní 
boxy,  doplněné  o  centrální  monitorova-
cí systém CTG. Pro nově zřízené oddělení 
feto-maternální medicíny,  které poskytuje 
v  rámci  regionu  superkonsiliární  služby 
v  oblasti  ultrazvukové  diagnostiky  včetně 
kombinovaného  I.  trimestrálního  scree-
ningu  geneticky  vázaných  vývojových  vad 
plodu, a kde se již provádí celé spektrum 
invazivních  prenatálních  vyšetření,  bylo 
nezbytné  doplnit  příslušnou  techniku, 
tzn.  dovybavit  oddělení  diagnostickým 

ultrazvukovým  přístrojem  prémiové  třídy. 
Došlo k výraznému zkvalitnění poskytova-
né prenatální péče v regionu, odpadla nut-
nost pro těhotné ženy cestovat za potřeb-
nými vyšetřeními např. do hlavního města. 
Ostatní  uváděné  přístrojové  položky  byly 
požadovány na místo přístrojů, kterým  již 
skončila životnost a jsou velmi poruchové 
nebo již zcela nefunkční. To se týkalo i dal-
šího  vybavení  porodního  sálu  i  sekčního 
operačního  sálu  (operační  stůl,  operační 
a  porodnické  instrumentarium,  porodní 
lůžko,  gynekologické  vyšetřovací  křeslo, 
anesteziologický přístroj apod.). Z dalších 
položek  je  třeba  jmenovat  přístroje  pro 
přesné  dávkování  léčebných  přípravků, 
monitory životních funkcí a další pomůcky, 
které zlepšily bezpečnost léčebných proce-
dur a v neposlední řadě i komfort rodiček. 

Jedním z důležitých předpokladů úspěšné 
péče o nedonošené a patologické novoro-
zence  je  šetrná manipulace,  klid. Ventilá-
tory  s  integrovanou  funkcí  HFOV  zlepšují 
komfort,  v případě potřeby umožňují pře-
pnutí  ventilace  z  nekonvenční  na  kon-
venční  nebo  obráceně,  bez  nutnosti  vý-
měny  celého  přístroje. Současně  nabízejí 

sofistikovanější  ventilační  režimy,  zvláště 
u  neinvazivní  ventilace.  Nová  generace 
intenzivních  inkubátorů  zvyšuje  komfort 
dítěte, mají šetrnější mechanizmy otevírá-
ní inkubátorů, zkvalitněný tepelný komfort 
dítěte  přídavným  topením  v  případě  ote-
vření inkubátoru, nižším hlukem. 

LED  fototerapie  je  významně účinnější  ve 
srovnání  s  běžnou  fototerapií  (zářivky, 
výbojky),  což  vede  k  rychlejšímu  poklesu 
bilirubinemie. To vede  jednak ke zkrácení 
doby  fototerapie,  a  tudíž  hospitalizace, 
a u Rh inkompatibility významně zvýší šan-
ci, že se  léčba hyperbilirubinemie obejde 
bez výměnné transfuze. 

Nesporným  přínosem  nově  pořizovaného 
přístroje k  řízené celotělové hypotermii  je 
ve  srovnání  s  aktuálním  přístrojem  jeho 
velmi  citlivá  zpětná  vazba,  která  je  o  řád 
lepší.  To  umožní  daleko  přesněji  v  dlou-
hodobé  léčbě  (72  hodin)  udržet  dopo- 
ručovanou  rektální  teplotu.  Současně 
nově pořizovaný přístroj k aEEG monitora-
ci v managementu  léčby hypoxicko-ische-
mické  encefalopatie  řízenou  hypotermií 
umožní  již stranové sledování změn aEEG 
a  současně  i  podrobnější  vyhodnocování 
burst suppression poměru. 

Předpokladem  pro  další  zkvalitňování 
a  rozvoj  porodnické  a  neonatální  péče, 
postihující zejména riziková a patologická 
těhotenství  a perinatálně ohrožené novo-
rozence,  je  model  diferencované  perina-
tální péče, založené na spolupráci perina-
tologických pracovišť poskytujících akutní 
lůžkovou intenzivní péči. 

Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii
Masarykova nemocnice a Nemocnice Most

NEMOCNICE MOST, o. z.
V květnu 2017 byla podána žádost o po-
skytnutí dotace v rámci 5. výzvy Integrova-
ného regionálního operačního programu 
na projekt Zvýšení kvality vysoce speciali-
zované péče v perinatologii – Nemocnice 
Most, o. z., v celkové výši 70 000 000,00 Kč, 
z toho spoluúčast z vlastních zdrojů byla 
15 %, tj. 10 500 000,00 Kč, poskytnutá 
dotace ve výši 85 %, tj. 59 500 000,00 Kč. 
Tato žádost byla v listopadu 2017 schvále-
na a byla zahájena realizace projektu. Pro-
jekt byl úspěšně dokončen v dubnu 2020 
a v září 2020 byla proplacena poskytnutá 
dotace. Vzhledem k úsporám ve veřejných 
zakázkách byla celková částka o více než 
5 300 000,00 Kč nižší i přes to, že byly po-
řízeny všechny požadované přístroje.

Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality vy-
soce specializované péče v perinatologic-
kém centru v Krajské zdravotní a. s. – Ne-
mocnice  Most,  o.  z.,  a  byl  orientován  na 
pořízení přístrojového vybavení a  techno-
logií v oboru perinatologie a tím na zvýšení 
úrovně standardu vybavenosti.

Cílem projektu byla  jednoznačná potřeba 
nemocnice  zajistit  kvalitní  a  dostupnou 
vysoce  specializovanou  péči  perinatolo-
gického  centra  o  nejzávažnější  stavy  vy-
skytující se v průběhu těhotenství, porodu 
a šestinedělí jak u matky, tak i plodu či no-
vorozence. Také  to bylo zajištění  lékařské 

péče  v  souladu  s  evropskými  standardy 
bezpečnosti provozu a kvality vysoce spe-
cializované  péče.  Doplnění,  modernizace 
a obnova diagnostických a terapeutických 
zdravotnických prostředků zkvalitnilo péči, 
diagnostiku, léčbu a záchyt časných stádií 
onemocnění,  vzniklo  odpovídající  vysoce 
specializované diagnostické  a  terapeutic-
ké zázemí.

Dosažení tohoto cíle bylo možné zejména 
prostřednictvím  obnovy  zastaralých  zdra-
votnických  prostředků  a  také  pořízením 
nových  zdravotnických  technologií,  které 
na pracovišti doposud zcela chyběly nebo 
nebyly v potřebném počtu. U obnovy zdra-
votnických  prostředků  se  jedná  zejména 
o kompletně vybavená lůžka pro zajištění 
resuscitační,  intenzivní  i  standardní  péče 
pro neonatologii. Všechny požadované pří-
stroje – inkubátory, plicní ventilátory, mo-
nitory životních funkcí, fototerapie, infuzní 
technika,  transportní  inkubátor  s  plicním 
ventilátorem a monitorem – slouží k zajiš-
tění a sledování vitálních funkcí patologic-
kých novorozenců, zvláště pak novorozen-
ců s velmi nebo extrémně nízkou porodní 
hmotností (zajištění ventilace, oběhu, ter-
moregulace, sledování mozkových funkcí), 
s očekávaným výsledkem dalšího snižová-
ní mortality a morbidity novorozenců. 

Pro  gynekologicko-porodnické  oddělení 
se jedná zejména o centrální monitorovací 
systém, CTG pro dvojčata, diagnostické ul-
trazvukové přístroje prémiové třídy včetně 
sond  s  vysokou  citlivostí,  gynekologická 
vyšetřovací  křesla,  porodní  instrumentá-
ria.  Jedná  se  o  přístroje,  které  významně 
zlepšují  možnost  prenatální  diagnostiky 
a  sledování  rodiček  během  porodu,  což 
bezprostředně ovlivňuje zdravotní stav dí-
těte a jeho dlouhodobou prognózu. 

Jako  zcela  nové  zdravotnické  technologie 
a  přístroje,  které  dosud  na  těchto  praco-
vištích  nebyly,  můžeme  uvést  například 
diagnostické  UZ  přístroje  prémiové  třídy, 
kardiotokograf s analýzou ST segmentu dí-
těte, tromboelastograf, monitory životních 
funkcí  pro  gynekologicko-porodnickou 
část; dále pak transportní ventilátor a mo-
nitor životních funkcí umožňující vyšetření 
magnetickou rezonancí i u novorozenců na 
umělé plicní ventilaci, monitor NIRS a AEEG 
monitor  ke  kontinuálnímu  neinvazivnímu 
sledování mozkových funkcí a hypotermic-
ká jednotka k celotělové řízené hypotermii 
u novorozenců po asfyxii.

Ing. Iva Urbanová, vedoucí střediska
Středisko dotačních projektů

Krajská zdravotní, a. s.

Monitor NIRS

Svodové EKG

Monitor

Vedení Krajské zdravotní, a. s. (KZ), již 
v pondělí 12. 10. 2020 zahájilo jednání 
o nových postupech výstavby pavilonu 
pro ústeckou nemocnici. „Učinili jsme to 
s ohledem na potřebu postupného navy-
šování kapacit lůžek akutní péče vyčleně-
ných pro pacienty COVID-19 pozitivní,“ 
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. 
V  předstihu tak KZ řeší dopady aktuální 
situace i ve vztahu k probíhajícím či pláno-
vaným investicím, které by mohly omezit 
počty lůžek pro akutní péči, a v souladu 
s následným usnesením Krizového štábu 
Ústeckého kraje ze dne 14. 10. 2020. Ús-
tecký kraj potom usnesením vyzval nemoc-
nice k zastavení veškerých investic s ohle-
dem na šíření koronaviru.

V  souvislosti  s  výstavbou  nového  pavilo-
nu v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., kterou Krajská zdravotní, a. s., 
již  řadu  let  připravuje,  je  dle  projektové 

dokumentace nutné provést demolici části 
stávajícího pavilonu A, kde  je v současné 
době  umístěna Stanice  1  Jednotky  inten-
zivní  péče  Kliniky  anesteziologie,  peri-
operační  a  intenzivní  medicíny  (KAPIM). 
Vzhledem k tomu, že výběr dodavatele byl 

realizován  formou  nadlimitní  veřejné  za-
kázky,  je  nutné  veškeré  kroky,  které mají 
dopad  na  soulad  s  legislativou,  zejména 
pak se zákonem o zadávání veřejných za-
kázek,  detailně  právně  posuzovat.  Bylo 
předjednáno odsunutí  předání  staveniště 
(z  původního  termínu  22.  10.  2020),  po-
sun předání  je  realizován právě z důvodu 
aktuální  situace  s  pandemií  COVID-19, 
části  covid  jednotky  KAPIM  se  demolice 
v letošním roce nedotkne.

Krajská zdravotní, a. s., bude dále pružně 
reagovat na vývoj aktuální situace ve spo-
lupráci se zástupci zhotovitele stavby, tak 
s  právními  zástupci,  ve  snaze  eliminovat 
dopady  na  počty  lůžek  jednotky  inten-
zivní   péče do doby normalizace stávající 
situace  vyvolané  pandemií  koronaviru 
SARS-CoV-2.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nastavili jsme nové postupy pro výstavbu. Přednost má 
navyšování kapacit pro pacienty s COVID-19 

Masarykova nemocnice

Vizualizace nového pavilonu v ústecké 
Masarykově nemocnici
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Informace z jednání představenstva společnosti
Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. (KZ), na svém jednání dne 30. 10. 2020 projednalo aktuální  informace 
o skutečnostech souvisejících s vývojem a aktuální  situací v nemocnicích společnosti v  souvislosti  s  šířením 
infekčního onemocnění COVID-19. Na programu jednání byla také personální situace ve společnosti a řada ve-
řejných zakázek. Členové představenstva rozhodli také o vypsání veřejné zakázky s názvem „Dodávka plicních 
ventilátorů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., KAPIM“ a o vypsání veřejné zakázky s názvem 
„Dodávka přístrojů HFNO včetně příslušenství pro KAPIM a oddělení ARO“.

Představenstvo KZ projednalo také předloženou informaci k vývoji problematiky zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.
Krajská zdravotní  již na konci srpna 2017 deklarovala, že  je připravena podílet se na zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském 
výběžku s tím, že audit due diligence (pozn.: dne 22. 7. 2019 obdrželo vedení KZ výsledky hloubkové prověrky „Posouzení využití 
akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, 
a. s.“, a předalo je Radě Ústeckého kraje) bude základem pro rozhodnutí o způsobu převodu a finálních podmínek akvizice nemocnice 
v Rumburku za účelem zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku. 
V únoru 2018 představitelé města Rumburk informují o přechodu práva k jedné (zbývající) akcii minoritního akcionáře na město Rum-
burk, které se tak stalo 100% akcionářem Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. (LNaP). Ohledně jedné akcie s nominální hodnotou 
1 tis. Kč před tím proběhlo řízení o jejím umoření z důvodu její ztráty majitelem a vytěsnění minoritního akcionáře, tzv. nucený přechod 
účastnických cenných papírů dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění. 
S ohledem na dosavadní vývoj poskytování zdravotní péče v LNaP Představenstvo KZ dne 27. 4. 2018 rozhodlo, že není v současné 
době možný návrat k původním podmínkám a není možné v současné době jednat ani o podmínkách nových. V předcházejících letech, 
kdy bylo možné převést LNaP „za korunu“, Rumburk namísto toho vyhlásil veřejnou soutěž, jejíž vítěz od koupě nakonec odstoupil.
Probíhala korespondence mezi oběma stranami, tedy mezi KZ a městem Rumburk. Uskutečnila se řada jednání. KZ deklarovala při-
pravenost převzít část obchodního závodu LNaP,  jejíž zástupci souhlasili s hloubkovou prověrkou. Zástupci vedení KZ kontinuálně 
dávali najevo svůj konzistentní dlouhodobý postoj a pokračující zájem zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné 
zdravotní péče. Zastupitelé města Rumburk neschválili na svém červencovém jednání v roce 2019 úhradu ztráty za rok 2018  a ztráty 
za aktuální rok. Představenstvo LNaP rozhodlo, že podá k soudu návrh na vyhlášení insolvence. Týž měsíc obdržela KZ výsledky hloub-
kové prověrky (viz výše). Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., během dvou červencových dnů jednali nejprve s náměstkem ředitele 
VZP a zástupci dalších zdravotních pojišťoven a posléze s ministrem zdravotnictví. Za pouhé tři dny poté již KZ zaslala ministrovi zdra-
votnictví návrh smlouvy, přičemž obratem obdržela odpověď, že smlouva odpovídá dohodě. Ještě ve stejný den návrh smlouvy týkající 
se zajištění zdravotní péče prostřednictvím rumburské nemocnice obdrželo město Rumburk. KZ v případě uhrazení dluhů ze strany 
Rumburku počítala s převzetím zdravotní péče. Podmínky převzetí KZ město Rumburk v odpovědi na návrh smlouvy zpochybnilo, stejně 
tak v reakci na následující dopis. Ke konsenzu nevedly ani další vstřícné kroky vedení KZ a Krajský soud v Ústí nad Labem 12. 8. 2019 
rozhodl o úpadku LNaP. Pro případ skutečného kolapsu zdravotních služeb a uzavření LNaP opakovaně KZ deklarovala, že pro pacienty 
budou připravena lůžka v její děčínské a ústecké nemocnici. 
Ústecký kraj získal ve výběrovém řízení LNaP za 63 milionů korun, kupní smlouvu podepsal dne  22. června letošního roku.  

PŘEDSTAVENSTVO OCENILO NASAZENÍ ZAMĚSTNANCŮ V PÉČI O PACIENTY S NEMOCÍ COVID-19
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání v pátek 30. října 2020 ocenilo pracovní nasazení zaměstnanců v péči o pa-
cienty s nemocí COVID-19. V nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově zdravotníci ve složité situaci s vel-
kým úsilím zvládají rostoucí počet pacientů s nemocí způsobenou nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2 vyžadujících hospitalizaci. 
„Počet případů nového infekčního onemocnění nyní velkou rychlostí denně narůstá. A s  tím také potřeba operativního navyšování 
standardních a intenzivních lůžek v našich nemocnicích. Na Krajské zdravotní, a. s.,  jako největším lůžkovém zdravotnické zařízení 
v České republice a největším poskytovateli zdravotní péče v Ústeckém kraji, pochopitelně  leží velká zodpovědnost. Profesionalita 
a vysoké nasazení všech zaměstnanců v první  linii se ukázaly  již při zvládání nástupu pandemie letos na jaře. Ocenění si zaslouží 
všichni, kdo se starají o pacienty s nemocí COVID-19, i ti, kteří se ve spolupráci s Ústeckým krajem a dalšími nemocnicemi podílejí 
na koordinaci této péče. Chtěl bych jim spolu se všemi členy představenstva poděkovat a povzbudit je do dalších týdnů, které budou 
zásadní,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Poděkování bude mít také formu odměn za práci během první vlny pandemie. Z dotačního programu ministerstva zdravotnictví za-
měřeného na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům v pracovním poměru jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance posky-
tovatelů lůžkové péče vyplatí Krajská zdravotní, a. s., každému zdravotnickému pracovníkovi 75 000 Kč, každému nezdravotnickému 
pracovníkovi 30 000 Kč, za uznatelné období 1. 3. – 31. 5. 2020,“ připomněl Ing. Jiří Novák.

DOZORČÍ RADA KZ DĚKUJE ZAMĚSTNANCŮM SPOLEČNOSTI ZA PÉČI O PACIENTY S NEMOCÍ COVID-19
Dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání v pondělí 26. října 2020 poděkovala zaměstnancům společnosti za dlouho-
dobou obětavou péči o pacienty s nemocí COVID-19. V nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově zdravot-
níci v době postupující pandemie čelí zvyšujícímu se počtům pacientů s nemocí způsobenou nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2, 
jejichž stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnických zařízeních. „Děkuji všem zaměstnancům společnosti, zvláště těm, kteří v posled-
ních týdnech v boji s následky šíření nového koronaviru prokazují na svým zdravotnických pracovištích velkou statečnost, nasazení 
a obětavost. Každodenně dokazují, že jejich profesionalita je skutečně na vysoké úrovni. Zaslouží poděkování i obdiv za svůj vynikající 
profesionálním přístup,“ poděkoval a popřál za devítičlennou Dozorčí radu KZ její předseda PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc. 

Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ

Krajská zdravotní, a. s., (KZ), zprovoznila na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., nový rentgen. Letos na jaře, v době 
první vlny pandemie způsobené novým koronavirem, na tomto pracovišti předala do 
užívání zdravotníkům zrekonstruovaný operační sál. Vedení KZ v těchto dnech s před-
stihem reaguje na vývoj epidemiologické situace kolem nákazy SARS-CoV-2 způsobující 
onemocnění COVID-19. S růstem počtu pacientů vyžadujících hospitalizaci, na základě 
schváleného pandemického plánu, podle potřeby navyšuje počet standardních a inten-
zivních lůžek.

„Jsem rád, že v dnešní nelehké době mů-
žeme zdravotníkům v první linii na našem 
infekčním  oddělení  takto  předat  nejmo-
dernější  zobrazovací  techniku  světového 
výrobce  Samsung,  kterou  zde  provozuje 
další  naše  špičkové  pracoviště,  radiolo-
gická  klinika.  Pořizovací  cena  přístroje 
přesáhla 6 milionů Kč včetně DPH. Finan-
cování bylo zajištěno z vlastních  investič-
ních zdrojů Krajské zdravotní,“ řekl Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva KZ.

„Přístroj je uváděn do provozu v době, kdy 
největší poskytovatel zdravotní péče v Ús-
teckém kraji musí čelit následkům pande-
mie a postupně uvolňovat potřebná lůžka 
pro pacienty s nemocí COVID-19, to vše při 
zachování  urgentní  péče  pro  ostatní  ne-
mocné  vyžadující  hospitalizaci.  Aktuálně 
připravuje  další  více  než  čtyřicítku  tako-
vých lůžek na odděleních našich nemocnic, 
12 intenzivních v Ústí nad Labem, 7 inten-
zivních v Teplicích a 24 standardních lůžek 
v Mostě,“ informoval 16. října Ing. Petr Fia-
la, generální ředitel společnosti. 

V  rámci KZ bylo k 10.  listopadu pro paci-
enty s novým typem koronaviru vyčleněno 
622 lůžek, 114 z nich pro intenzivní péči. 

„Děkuji  všem,  kteří  navyšování  lůžkových 
kapacit zajišťují. A přeji kolegům z infekč-
ního  oddělení  a  dalších  pracovišť,  které 
přímo bojují s koronavirem, hodně štěstí,“ 
uvedl  MUDr.  Tomáš  Hrubý,  náměstek  pro 
řízení zdravotní péče KZ.

„Pokud  jde  o  nový  přístroj  na  infekčním 
oddělení,  jistě  zaujmou  jeho  parametry. 
Vyniká zejména velmi vysokou bezpečnos-
tí provozu. Radiační dávka, kterou pacient 
obdrží,  je  u  tohoto  modelu  na  nejnižší 
možné  úrovni.  Digitální  detektory  vytvá-
řející  rentgenový  obraz  patří  k  nejlepším 
na světě,“ přidal svůj postřeh MUDr. Aleš 

Chodacki,  ředitel  zdravotní  péče  Krajské 
zdravotní,  a.  s. –  Masarykovy  nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

„Já  i  mí  kolegové  velmi  oceňujeme  mož-
nost, že v době pandemie onemocnění CO-
VID-19 je pacienta možné vyšetřit v rámci 
infekčního pavilonu bez složitého přesunu 
na centrální RTG pracoviště. Pro tyto paci-
enty  je  nutné  detailní  zobrazení  plicních 
struktur  a  nelze  opomenout  ani  rychlost 
zobrazování,“  uvedl  primář  ústeckého  in-
fekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý.

O novém rentgenovém přístroji na infekč-
ním oddělení ústecké nemocnice Krajské 
zdravotní, a. s.:

Jedná se o plně digitální přístroj nejvyšší 
kategorie určený pro zhotovení rentgeno-
vých snímků.

Výrobcem je světově respektovaná společ-
nost Samsung Electronics Co., Ltd., Korea.

Model GC85A je plně digitální a plně au-
tomatizovaný rentgenový přístroj nejvyšší 
kategorie. Po zvolení typu vyšetření již zce-
la autonomně (bez zásahu obsluhy) nasta-
vuje všechny části a parametry přístroje do 
potřebných pozic pro vyšetření konkrétní-
ho pacienta.

Bezpečnost provozu je zajištěna sofistiko-
vaným autonomním anti-kolizním systé-
mem, který reaguje na jakékoliv nebezpečí 
kolize s pacientem zcela samostatně oka-
mžitým zastavením všech pohybů. Bezpeč-
nostní prvky jsou násobně jištěny. Radiač-
ní dávka, kterou pacient obdrží, je u tohoto 
modelu na nejnižší možné úrovni. Digitální 
detektory vytvářející rentgenový obraz pat-
ří k nejlepším na světě.

Počítačový systém je vybaven vysokým 
stupněm kybernetického zabezpečení 
– sofistikovanými nástroji na ochranu před 
externími kyberútoky, zašifrováním funkcí 
pro zabezpečení dat, zesíleným dohledem 
nad daty pacientů.

Kompaktní provedení detektoru pro digi-
talizaci rentgenového obrazu poskytuje 
vysokou úroveň ochrany proti vniknutí 
mechanických částic a tekutin (IP54), což 
umožňuje použít vysoký stupeň desinfekce 
po vyšetření infekčních (COVID-19) pacien-
tů, aniž by došlo k poškození detektoru.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Zprovoznili jsme na infekčním oddělení rentgen  
a navyšujeme kapacity pro pacienty s COVID-19

Masarykova nemocnice

Generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala a vrchní sestra infekčního oddělení Mgr. Lada Merunková

Vrchní radiologický asistent radiologické 
kliniky Petr Košťál
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Podle Světové zdravotnické organizace lze drogovou závislost definovat jako psychický, ně-
kdy i fyzický stav charakterizovaný změnami chování a dalšími reakcemi, které vždy zahrnují 
nutkání užívat drogu opakovaně pro její psychické účinky, a dále také proto, aby se zabránilo 
vzniku nepříjemných stavů vznikajících při nepřítomnosti drogy v organismu. 

Abúzus  drog,  tedy  opakované  užívání  psy-
chotropních  látek,  je  popisován  asi  u  6  % 
populace.  Ženy  v  produktivním  věku  tvoří 
značnou  část  této  skupiny.  Kromě  alkoholu 
a  nikotinu,  jako  zástupců  společensky  to-
lerovaných  drog,  jsou  nejčastěji  užívanými 
drogami v populaci  těhotných žen marihua-
na, heroin a pervitin. Alkoholem a nikotinem 
se v tomto článku zabývat nebudeme, i když 
z hlediska závislosti jsou to nejčastěji užíva-
né  drogy,  jejich  užívání  je  celospolečensky 
tolerováno a problémy spojené s jejich užívá-
ním jsou naopak podceňovány. Ženy metam-
fetamin původně používaly pro jeho anorek-
tické účinky jako lék na hubnutí. 

Statistické údaje z USA, které se zabývaly po-
pularitou této drogy u těhotných žen, zjistily, 
že ač pouze 17 procent na drogách závislých 
žen  užívalo  primárně metamfetamin,  v  prů-
běhu těhotenství se toto procento zvýšilo na 
38 – drogově závislé ženy přešly z heroinu či 
kokainu právě na metamfetamin. Oblíbenost 
psychostimulancií však trvá a v současnosti 
počet uživatelů stále roste. 

Metamfetamin je nejčastěji zneužívanou „tvr-
dou“ drogou v České republice, na Slovensku, 
v Lotyšsku a Litvě. „Obliba“ této drogy v post-
komunistických zemích je z velké části dána 
relativně  snadnou  dostupností  prekurzorů 
používaných  pro  výrobu  této  drogy  a také 
její  snadnou  a  relativně  levnou  výrobou. 
Její  popularitě  nahrávají  i  farmakokinetické 
vlastnosti metamfetaminu – v organismu se 

odbourává  pomalu,  jeho  stimulační  účinky 
přetrvávají dlouho (8 až 12 hodin).

S  drogovou  závislostí  velmi  úzce  souvisí 
i  špatná  výživa  a  hygiena,  změna  psychiky, 
promiskuita a prostituce. Toto vše způsobuje 
sníženou obranyschopnost  organismu, častá 
zánětlivá onemocnění žen a nezájem o svůj 
zdravotní  stav  v  těhotenství.  Nejčastějšími 
komplikacemi  těhotenství  u  toxikomanek 
jsou zejména potrat, předčasný porod a zá-
něty porodních cest. U těhotných žen užíva-
jících nealkoholové drogy jsou např. častější 
anémie, endokarditis, hepatitis atd. Předčas-
ný  odtok  plodové  vody  je  častý  zejména 
u gravidních užívajících heroin. Každá gravi-
dita toxikomanky by měla být sledována jako 
vysoce  riziková.  Většina  návykových  látek 
lehce prostupuje přes placentu a v krvi plodu 
dosahuje stejných nebo i vyšších koncentra-
cí  než  u matky.  Plod  se  tak  stává  pasivním  
narkomanem.  Rizikové  jsou  výkyvy  hladin 
návykových látek v krvi v období abstinence 
a předávkování. S rizikem se i setkáváme při 
detoxikaci  během  těhotenství,  zejména  po-
kud by probíhala bez monitorování plodu.

Drogová  závislost  v  průběhu  těhotenství  je 
závažným  sociálním  i  zdravotním  problé-
mem.  Drogy  způsobují  komplikace  během 
těhotenství a negativně ovlivňují vývoj plodu 
a stav novorozence. Nejzávažnější drogy pro 
novorozence  jsou pervitin  a heroin. Většina 
narkomanek  nepovažuje  těhotenství  za  dů-
vod ke změně chování a často se setkáváme 

s tím, že jsou přesvědčené, že situaci zvláda-
jí.  Prvním  krokem  v  poskytování  prenatální 
péče drogově závislým je jejich identifikace. 
Skutečný počet perinatálního užívání drog je 
neznámý,  protože  anamnestické  údaje  jsou 
nespolehlivé a vyšetření detekuje pouze sou-
časné uživatele. Pokud v prenatální poradně 
pacientka projevuje jakékoli nápadné změny 
v chování, je třeba myslet na drogovou závis-
lost. Dotaz na abúzus drog má být součástí 
každé anamnézy. Značné množství žen závis-
lých na omamných látkách přichází k porodu 
bez  prenatální  péče.  Závislé  reagují  často 
přehnaně na bolest a vyžadují větší množství 
léků proti bolesti než  jiné pacientky. V sou-
vislosti s odbouráváním drogy může být sní-
žen průtok krve placentou, proto  je potřeba 
u  rodičky  zvýšit  dohled  nad  jejím  stavem 
i stavem dítěte. 

DRUHY NEJČASTĚJŠÍCH DROG
Marihuana – procentuálně patří  k  nejčastě-
ji  užívaným drogám,  některé  studie  uvádějí 
až 10 % těhotných žen užívajících marihua-
nu. Dlouhodobé užívání negativně ovlivňuje 
plodnost jak u žen, tak i u mužů. Co se týká 
plodu, dochází  k  nedostatečnému zásobení 
kyslíkem,  což  se  projevuje  zhoršením  růstu 
plodu (IUGR), nízkou porodní hmotností a ri-
zikem předčasného porodu. U dětí se uvádí 
zhoršení  tělesného  růstu,  poruchy  paměti 
a učení a nižší IQ. 

Pervitin – patří v České republice k nejrozší-
řenější droze. Užívání pervitinu v těhotenství 
zvyšuje  riziko  předčasného  porodu,  před-
časného  odlučování  placenty  a  způsobuje 
nedostatečné zásobení plodu kyslíkem. Ab-
stinenční  syndrom  u  novorozence  je  kratší 
a  méně  intenzivní  ve  srovnání  s  heroinem. 
Novorozenci  a  kojenci  jsou  ve  větší  míře 
ohroženi syndromem náhlého úmrtí. 

Heroin – patří do skupiny opiátů. Těhotenství 
nebývá užíváním heroinu výrazně ovlivněno, 
ale často končí předčasně. Novorozenec má 
nižší  porodní  hmotnost  a  nižší  Apgar  skóre 
v  důsledku  chronického  nedostatku  kyslíku 
během  těhotenství.  U  novorozenců  se  čas-
těji  vyskytují  vrozené  vývojové  vady.  Heroin 
přechází placentou k plodu do jedné hodiny 
po podání. U plodu tlumí pohybovou aktivitu 
a hromadí se v plodové vodě. U 50 – 80 % 
novorozenců  dochází  k  abstinenčnímu  syn-
dromu do 48 – 72 hodin po porodu. Pozdní 
abstinenční  syndrom  se  vyskytuje  u  někte-
rých  novorozenců  až  šestý  den  po  porodu. 
Abstinenční syndrom novorozence se proje-
vuje  poruchami  spánku,  křečemi,  teplotou, 
kýcháním, průjmem a zvracením. Děti, které 

Drogová závislost z pohledu porodní asistentky
Nemocnice Most

Ilustrační foto

se  narodily  matkám  závislým  na  heroinu, 
mají mezi 3-6 rokem nižší tělesnou hmotnost 
i výšku a mají také nižší IQ. 

Kokain –  patří  do  skupiny  psychostimulač-
ních drog,  rychle prochází placentou a plod 
trpí  nedostatkem  kyslíku.  Abstinenční  syn-
drom u novorozence  je kratší a méně inten-
zivní  než  u  opiátů.  Plod  vystavený  kokainu 
během  těhotenství  se  rodí  s  nižší  porodní 
hmotností, má menší obvod hlavičky, kratší 
končetiny a častěji se u něj vyskytují vrozené 
vývojové vady močového a pohlavního ústro-
jí, srdeční vady a krvácení do mozku. 

LÉČBA
Úspěšnost léčby závisí na vůli těhotné ženy. 
Náhlá abstinence v době  těhotenství  je  rizi-
ková. Pomocníkem jsou protidrogová centra 
či ústavní léčba na psychiatrickém oddělení. 
K potlačení abstinenčních příznaků je použí-
ván metadon či léky obsahující látku bupre-
norphin.  Těhotná  žena  musí  být  zařazena 
v metadonovém programu. Ale i metadon má 
svá  rizika.  Snižuje  dýchací  pohyby  u  plodu 
a  zvyšuje  srdeční  frekvenci.  Velmi  nebez-
pečné  je  ukončení  substituce  během  těho-
tenství,  nejnebezpečnější  je  druhý  trimestr. 
I v prvním trimestru hrozí nebezpečí potratu 
a  ve  třetím  je  riziko  předčasného  porodu. 
I u substituční léčby dochází k abstinenčním 
příznakům  u  novorozenců,  kteří  trpí  častěji 
poporodními křečemi, vyšším tlakem a mají 
neklidný spánek.  

OHROŽENÍ NENAROZENÉHO DÍTĚTE?
Pokud těhotná žena bere drogy nebo pije al-
kohol, nemůžeme jí v tom zabránit, přestože 
víme,  že  poškozuje  zdraví  dítěte.  Snažíme 
se správnou edukací ženu motivovat. Chybí 
zákon, podle kterého by mohla být stíhána. 
Za ohrožování dítěte je považována vědomá 
činnost vedoucí k jeho poškozování. V tomto 
případě existuje několik sporných otázek. Je 
užívání  drog  v  těhotenství  vědomé  poško-
zování  a  jak  dalece  lze  plod  považovat  za 
dítě? V roce 1987 Československo podepsa-
lo  Chartu  práv  dítěte,  tedy  dokument,  jenž 
práva dítěte vymezuje. Podle této Charty má 
lidský plod stejná práva jako dítě narozené. 
U  nás  je  však  praxe  trochu  jiná.  Práva  dětí 
a zákony proti ohrožování dětí  jsou zaměře-
ny zejména na zanedbávání rodičovské péče 
o děti narozené. Úkolem organizací na ochra-
nu dětí je, aby zmíněné zákony byly rozšířeny 
a vztahovaly se i na plod v těle matky, ale zá-
roveň nebyla porušena práva ženy. 

Nejdůležitější  z  našeho pohledu  je  zabránit 
během  těhotenství  výkyvům  v  hladině  drog 
a vzniku abstinenčního syndromu u novoro-
zence. Poškození plodu v děloze působením 
drog nelze zatím zabránit. Mnoho žen, zejmé-
na u nechtěné gravidity, užívá drogy záměrně 
z  důvodu  spontánního  ukončení  gravidity. 

Názory  odborné  veřejnosti  se  velice  různí, 
někteří  lékaři  navrhují,  aby  byly  závislé  tě-
hotné  ženy v  zájmu dítěte podrobeny  léčbě 
násilím. Přibližně v 75 % států Evropy existu-
je  pravomoc  nedobrovolně  podrobit  závislé 
lidi  léčení.  Jedná se o osoby ohrožující urči-
tým způsobem a jednáním především sebe. 
V  případě  těhotných  žen  dochází  k  ohrožo-
vání  druhé  osoby.  Odvykací  léčba  během 
těhotenství  se musí dělat  citlivě a naprosto 
nezbytné je monitorování plodu. 

Zjistí-li se přítomnost drogy při porodu, ztrácí 
žena právo na soukromí a nad jejím počíná-
ním a péčí o novorozence je stanoven povin-
ný odborný dohled. Odborná veřejnost varu-
je, že s přibýváním lidí závislých na drogách 
stoupne i počet dětí, které si po celý život po-
nesou zdravotní následky z nezodpovědnosti 
svých matek.

NOVOROZENECKÝ ABSTINENČNÍ SYNDROM (NAS) 
Se  vzrůstajícím  počtem  drogově  závislých 
stoupá  také  počet  drogově  závislých  žen 
-  jedna  třetina drogově závislých  jsou právě 
ženy.  Z  celosvětových  statistik  vyplývá,  že 
5-10% porodů tvoří porody žen závislých na 
drogách a z  toho plyne, že  i my se budeme 
v našich nemocnicích i v terénu s tímto jevem 
setkávat stále častěji.

Plod se nedobrovolně stává pasivním narko-
manem. V jeho organismu kolísá hladina dro-
gy v závislosti na kolísání hladiny drog v těle 
matky.  Často  však  dítě  mívá  v  organismu 
vyšší hladinu drog než matka díky zpomale-
nému vylučování drogy nezralými  ledvinami 
a  polykáním  plodové  vody,  která  je  drogou 
stále  „kontaminována“.  Při  poklesu hladiny 
drogy je plod ohrožen fetálním abstinenčním 
syndromem, který s sebou přináší opakova-
né  ataky  hypoxie  s  následným  poškozením 
CNS  a  rizikem  intrauterinního  úmrtí  plodu. 
Po porodu dochází k odnětí přísunu drogy od 
matky a u novorozence se může začít proje-
vovat abstinenční syndrom. 

Mimo druh drogy, na kterém je matka závis-
lá,  závisí  výskyt  a  závažnost  abstinenčního 
syndromu  u  novorozence  na  čtyřech  fakto-
rech: dávce drogy užívané matkou, časovém 

intervalu  od  poslední  dávky,  době  trvání 
drogové  závislosti  a  zralosti  novorozence. 
Z  klinických  projevů  abstinenčního  syndro-
mu u novorozenců  jsou nejčastější  poruchy 
dýchání, svalového tonusu,  třes končetin až 
křeče, dále zívání, slinění, škytavka, kýchání 
a silné pocení. 

Toxikologické  vyšetření  na  drogy  u  novoro-
zence  je  nejobjektivnější  ze  smolky  (meko-
nium), což je první stolice novorozence. Je-li 
podezření na abúzus drog matky v průběhu 
těhotenství,  lze  dokázat  prostup  drog  pla-
centou  v  těhotenství  a  nedobrovolnou  ex-
pozici  novorozence  drogám  pomocí  analýz 
mekonia. Toto  je  důležité pro pediatry,  pro-
tože patřičná terapeutická péče novorozence 
bývá žádoucí ihned po porodu. Analýzy jsou 
významné  i  post mortem,  kdy  toxikologický 
nález může ovlivnit  různá podezření o příči-
ně  smrti.  Analýza  drog  v mekoniu  rozšiřuje 
časové  rozpětí  užití  drogy  matkou  ve  srov-
nání s vyšetřením z moči matky nebo dítěte. 
Nejideálnější toxikologické vyšetření na dro-
gy u matky je z moči. Většina drog se z krve 
vstřebá rychle, nález v moči přetrvává déle.

Pokud  přichází  žena  k  porodu  a  projevuje 
se nestandardním  chováním,  provádí  se po 
domluvě  s  lékařem  toxikologické  vyšetření, 
podobně  se  postupuje  i  na  oddělení  šesti-
nedělí, pokud je vyšetření na drogy pozitivní, 
je  výsledek oznámen novorozeneckému od-
dělení, kde o dítě pečují. Ti  tuto skutečnost 
zohlední  v  péči  o  dítě  a  dále  toto  oznámí 
sociální  pracovnici,  jejímž  úkolem  je  zjistit 
sociokulturní  situaci matky a  její  schopnost 
o  dítě  pečovat.  Může  tedy  dojít  k  odebrání 
a  umístění  dítěte  na  základě  předběžné-
ho  opatření  buď  do  ústavní  výchovy,  nebo 
jsou dávány do péče  rodiny,  ze  které  závis-
lá matka pochází. Těmto ženám by měla být 
nabídnuta  specifická  zdravotně-psycho-so-
ciální péče,  jejíž hlavní snahou by měla být 
abstinence a následná podpora matky získat 
schopnost zapojit se do pečovatelského pro-
cesu o své dítě.

Nejucelenější  koncepci  o  těhotnou  drogově 
závislou matku  a  její  dítě  v  současné  době 
v  České  republice  má  Centrum  pro  rodinu, 
zaštítěné organizací Drop-In, o. p. s. Program 
se  řídí  heslem  „Děti  patří  domů“,  pokud  je 
to  možné,  spolupracuje  se  sociálně-právní 
ochranou dětí,  porodníky,  lékaři  a  pediatry. 
Hlavním  cílem  Centra  pro  rodinu  je  snížení 
počtu dětí v ústavní péči.

Na  našem  oddělení  se  snažíme  drogově 
závislým  matkách  pomoci  v  jejich  situaci 
vyslechnutím  jejich  problémů,  poskytnutím 
psychické  podpory  a  zodpovězením  jejich 
dotazů v rámci naší odborné kompetence.

Lenka Kotrčová, Lucie Černá
Porodní asistentky GYN+POR

Nemocnice Most, o. z.

Ilustrační foto
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Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., děkuje všem dárcům krevní plazmy, kteří prodělali onemocnění COVID-19, 
a zareagovali na výzvu. Kvůli stálému nedostatku této plazmy v České republice poptávka 
stále trvá.

„Rádi  bychom  poděkovali  všem  dárcům 
krevní  plazmy,  kteří  zareagovali  na  naši 
výzvu  a  kontaktovali  ústecké  transfuzní 
oddělení.  Za  necelý  týden  se  nám  ozvaly 
více než čtyři desítky potenciálních dárců,“ 
uvedl  MUDr.  Jiří  Masopust,  primář  Trans-
fuzního  oddělení  Krajské  zdravotní,  a.  s. 
–  Masarykovy  nemocnice  v  Ústí  nad  La-
bem, o. z.

Plazmu od dárce, který prodělal infekci no-
vým koronavirem,  lze  za určitých  indikací 
podat  pacientovi  s  velmi  těžkým  průbě-
hem nemoci COVID-19. „Vzhledem k větší 
pravděpodobnosti  tvorby  dostatečného 
množství protilátek proti novému koronavi-
ru upřednostňujeme dárce plazmy, u nichž 
onemocnění  COVID-19  proběhlo  s  jasný-
mi  klinickými  příznaky,  kterými  je  horeč-
ka,  bolest  kloubů a  svalů  apod.  Lidé bez 

příznaků  či  jen  s  velmi  lehkými  příznaky 
si  podle  současných  znalostí  obvykle  ne-
vytvoří protilátky v dostatečném množství 
pro  léčbu pacientů  s COVID-19,“ upřesnil 
požadavky primář ústeckého transfuzního 
oddělení.

Současné studie rovněž ukazují, že časem 
množství  protilátek  v  krvi  člověka  klesá. 
„Hledáme tak dárce plazmy, kteří proděla-
li onemocnění COVID-19 v minulých třech 
měsících,“ doplnil MUDr. Jiří Masopust.

Nejvhodnějšími potenciálními dárci krevní 
plazmy  jsou muži,  případně  i  ženy,  které 
dosud  nebyly  těhotné.  „Gravidní  ženy  si 
mohou během těhotenství vytvořit takzva-
né anti-HLA protilátky, které ojediněle způ-
sobují velmi závažnou potransfuzní plicní 
reakci, proto je tato krevní plazma k léčbě 

nemoci COVID-19 nevhodná,“ dodal závě-
rem primář. 

PŘEDPOKLADEM DAROVÁNÍ JE:
•  trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní po-

jištění, věk 18 – 60 let, hmotnost ale-
spoň 60 kg 

•  celkově dobrý zdravotní stav 

•  úplné  uzdravení  z  koronavirové  in-
fekce  a  minimálně  14denní  odstup 
od  uzdravení,  eventuálně  ukončení 
izolace

Dárci  krevní  plazmy  mohou  kontaktovat 
Transfuzní  oddělení  Krajské  zdravotní, 
a.  s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., na e-mailové adrese UL-Dar-
ci@kzcr.eu nebo telefonním čísle 477 113 
468.  Dárci,  kteří  uvedou  své  jméno,  pří-
jmení  a  telefonní  číslo,  budou  následně 
kontaktováni lékařem za účelem domluve-
ní dalšího postupu.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Na výzvu pro dárce plazmy zareagovaly desítky zájemců
Masarykova nemocnice

Světový den cévní mozkové příhody (CMP) připadá každoročně na 29. října. Jde o zá-
važné invalidizující až smrtelné onemocnění, u kterého může rozhodovat doslova každá 
minuta. Lékařští specialisté Krajské zdravotní, a. s., se proto pravidelně věnují prevenci 
a novinkám v léčbě CMP.  

„Světový  den  mrtvice  vyhlašuje  Světo-
vá  zdravotnická  organizace  společně  se 
Světovou  organizací  pro  cévní  mozkové 
příhody.  Rádi  bychom  upozornili  širokou 
veřejnost, že i v této době, kdy naše zdra-
votnictví  zápasí  s  nemocí  COVID-19,  je 
velmi  důležité  včasné  rozpoznání  přízna-
ků mrtvice, kterými  je porucha řeči, náhlá 
porucha  hybnosti  končetin,  pokles  ústní-
ho koutku.  Je velmi důležité nebát se ne-
prodleně  volat  zdravotnickou  záchrannou 
službu,“ upozorňuje MUDr. Ing. David Čer-
ník,  Ph.D.,  MBA,  vedoucí  lékař  Komplex-
ního  cerebrovaskulárního  centra  Krajské 
zdravotní,  a.  s.  –  Masarykovy  nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. (KCC).

Specialisté  ústeckého  KCC  se  pravidelně 
zapojují  do  akcí  upozorňujících  na  zákeř-
nost cévní mozkové příhody.   Každoročně 
podporují ústecký charitativní běžecký zá-
vod „Čas je mozek“. Letos vzhledem k epi-
demiologické situaci související s výskytem 
onemocnění  COVID-19  v  České  republice 
proběhl  závod  virtuálně.  Výtěžek  jde  na 

pomoc  pacientce,  která  cévní  mozkovou 
příhodu prodělala v sedmém měsíci těho-
tenství. Celkem se dárcům povedlo nashro-
máždit 152 tisíc Kč, které mladá maminka 
využije na intenzivní rehabilitaci, pobyt na 
denním stacionáři a  logopedii. „Tímto by-
chom chtěli  poděkovat Nadačnímu  fondu 
,Čas je mozek´ za uspořádání akce a všem, 
kteří se zapojili do sbírky na transparentní 
účet pro paní Zuzanu. Věříme, že příští rok 
už opět poběžíme,“ dodává MUDr. Ing. Da-
vid Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař.

„Velmi si cením práce specialistů KCC v ús-
tecké  nemocnici  Krajské  zdravotní.  Úloha 
centra  je  s  ohledem  na  rozsah  spádové 
oblasti  nezastupitelná.  Cílem  společnosti 
Krajská zdravotní  je  rozšiřovat pro obyva-
tele Ústeckého kraje dostupnost zdravotní 
péče v  regionu. Nepřetržitě pracujeme na 
vytvoření  podmínek  pro  vybudování  ikto-
vého  centra  druhého  stupně  v  mostecké 
nemocnici, kde toto pracoviště dosud chy-
bí,“ uvádí Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.

Komplexní  cerebrovaskulární  centrum  při 
Krajské zdravotní,  a.  s. – Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z., se ve spo-
lupráci se Záchrannou službou Ústeckého 
kraje  (ZZS)  a  Iktovými  centry  v  nemocni-
cích  KZ  v  Děčíně,  Teplicích  a  Chomutově 
a v Nemocnici Litoměřice podařilo nastavit 
v rámci České republiky logisticky unikátní 
systém, který s vysokou efektivitou a rych-
lostí poskytuje pacientům s uzávěrem vel-
ké mozkové tepny šanci na plné uzdravení 
provedením mechanické embolektomie. 

KCC v Ústí nad Labem je jedním ze 13 cen-
ter v České republice poskytujících nejvýše 
specializovanou péči u pacientů s cévním 
onemocněním  mozku,  a  to  jak  v  oblasti 
primární, tak v oblasti sekundárně preven-
tivní.  Provoz  centra  zajišťuje  velmi  dob-
ře  fungující  spolupráce 
neurologického  odděle-
ní,  radiologické  kliniky, 
neurochirurgické  kliniky, 
kliniky  anesteziologie, 
perioperační  a  intenzivní 
medicíny, rehabilitačního 
oddělení  a  v  neposlední 
řadě Emergency. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Lékaři se připojili ke Světovému dni cévní mozkové příhody
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., se stejně jako 
v  uplynulých letech připojila k oslavám 
Světového dne předčasně narozených dětí, 
který každoročně připadá na 17. listopa-
du. Tento den je na celém světě věnován 
problematice předčasných porodů a záro-
veň má za cíl podpořit a povzbudit všech-
ny rodiče, kterým se narodilo nedonošené 
miminko. Symbolem Světového dne před-
časně narozených dětí je purpurová barva. 

V úterý 17. listopadu 2020 tak byla nasví-
cena ústecká dominanta – výletní zámeček 
Větruše. O den dříve 16. listopadu 2020 se 
do purpurové barvy zahalila mostecká do-
minanta – hrádek Hněvín.

Součástí  Neonatologické  kliniky  Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí  nad  Labem a Krajské zdravotní, 
a.  s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., i Dětského a dorostového od-
dělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Most, o. z., je perinatologické centrum. 
Obě  tato  zdravotnická  pracoviště  spadají 
mezi dvanáct center v celé České republice.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Krajská zdravotní se opět připojila v Ústí nad Labem a Mostě 
ke Světovému dni předčasně narozených dětí

Krajská zdravotní

Nasvícený hrádek Hněvín (nahoře) a zámeček Větruše na snímcích z předchozích let

Vitamín  C  (kyselina  askorbová)  je  veli-
ce  důležitý  pro  podporu  imunity.  Snižuje 
tlak a  je velice  silný antioxidant.  Pomáhá 
k  tvorbě kolagenu, snižuje únavu a vyčer-
pání,  pomáhá  hojit  rány,  působí  příznivě 
při  tuberkulóze,  revmatismu,  zmírňuje 
kašel  a  dobu  jeho  trvání  zkracuje. U  dětí 
je důležitý při nedostatečné výstavbě kos-
tí  a  při  pomalém  vývinu  zubů.  Při  chirur-
gických  zásazích  podporuje  tvorbu  kostí 
a  chrupavek. Udržuje  cévy pevné.  Působí 
preventivně proti paradontóze.

Doporučená denní dávka je 100 mg.
Nejlepší  zdroje  vitamínu  C  v  potravinách 
(mg/ 100 g): černý rybíz 180, červená pa-
prika 110, brokolice, jahody 53, květák 52, 
pomeranč 50,5, citrón 45.
Příznaky nedostatku mohou způsobit sla-
bost,  vyčerpanost,  únavu,  nechuť  k  jídlu, 
náchylnost k  infekcím, zažívací obtíže, kr-
vácivost dásní, chudokrevnost, bolest hla-
vy, zaostávání ve vzrůstu.

Jana Klabíková, nutriční terapeutka
Nemocnice Děčín, o. z.

Seriál pro zdraví čtenářů: Vitamín C
Nemocnice Děčín
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Aktuální nAbídkA
DĚČÍN   |   ÚSTÍ NAD LABEM   |   TEPLICE   |   MOST   |   CHOMUTOV

1. 10. - 31. 12. 2020

129,-
 166,- 

149,-Doplněk stravy.

 195,- 

Vibovit imunity 
◊	 želé	multivitaminy	pro	děti	s	příchutí	
černého	bezu	obsahující	komplex	11	
vitamínů	a	minerálů

◊	 s	vysokým	obsahem	vitaminů	D	a	C

50 želé 

V nabídce také
Vibovit Dino 50 želé                 185,- 139,-

129,-
 167,- 

Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu 
užití v ústech a v krku.

◊	 	působí	proti	bolesti	a	zánětu	v	krku	a	
dutině	ústní

◊	 	pastilky	ve	čtyřech	příchutích	pro	děti	
od	6	let	a	dospělé

149,-
 197,- 

V nabídce také
Coldrex tablety, 24 tablet               157,- 119,-

Lék k vnitřnímu užití.

◊	 	odstraňuje	příznaky	chřipky	a	nachla-
zení

◊	 díky	 paracetamolu	 snižuje	 horečku,	
odstraňuje	bolest	hlavy,	bolest	v	krku

◊	 s	 přídavkem	 léčivé	 látky	 na	 uvolnění	
ucpaného	nosu	a	s	vitaminem	C

  89,-Nosní sprej, roztok obsahuje  xylometazolin-hydrochlorid 
a je určen k podání do nosu. Reklama na léčivý přípravek.

 115,- 

◊	 rychle	uvolňuje	ucpaný	nos
◊	 	zvlhčuje	nosní	sliznici	
◊	 	obsahuje	 kyselinu	 hyaluronovou	
ve	formě	sodné	soli																																																					

◊	 	neobsahuje	konzervační	látky
◊	 	účinek	po	dobu	10	hodin

V nabídce také

Olynth® HA 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10ml  
                  115,-     89,-
   

149,-
 190,- 

Preventan® Akut 
◊	 	cucavé	 tablety	 podporují	 imunitu	
již	v	dutině	ústní	

◊	 obsahuje	 aktivní	 patentovanou	
látku	ProteQuine®	a	vitamin	C	pro	
podporu	celkové	imunity	

◊	 určen	pro	akutní	užívání	
◊	 český	 originál,	 ověřeno	 více	 než		
20	lety	zkušeností	dětí	i	dospělých

30 tablet

V nabídce také
Preventan® Clasic s příchutí 30 tablet  180- 139,-
Preventan® Clasic s příchutí 90 tablet  470,- 369,-
Preventan® Junior 30 tablet  190,- 149,-

Doplněk stravy.

Olynth® HA 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok

Coldrex Maxgrip 10 sáčků  
Citron, Lesní ovoce

Tantum Verde Lemon
20 x 3 mg  

Mint, Eucalyptus, 
Orange&Honey

Robitussin Antitussicum
◊	 efektivní	úleva	od	suchého	dráždivého	
kašle	

◊	 bez	cukru,	příjemná	višňová	příchuť

◊	 pro	děti	od	6	let	a	dospělé

100ml

V nabídce také

Robitussin Expectorans 100ml        167,- 129,- 
Robitussin Junior 100ml                      139,- 109,-

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel  
(dextrometorfan) je lék k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Tantum Verde Spray 0,15% 30ml  166- 129,-
Tantum Verde Spray Forte 0,30% 15ml  180,- 149,-
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Nabídka	platí	od	1.	10.	do	31.	12.	2020	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.
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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 C, 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 — 17.00

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!

209,-
 260,- 

Sinupret Akut 160mg 
20 tablet

◊	 rostlinný	 přípravek	 k	 léčbě	 akutních,	
nekomplikovaných	 zánětů	 vedlejších	
nosních	dutin	u	dospělých

◊	 charakteristickými	 příznaky	 jsou	 výtok	
z	nosu,	následně	ucpaný	nos	a	překrve-
ní	nosní	sliznice,	vyskytuje	se	 i	bolest	
tváře	nebo	hlavy

100 tablet + 7 zdarma

109,-Doplněk stravy.

 145,- 

MedPharma Vitamín C
500mg s šípky

◊	 vitamin	C	přispívá	ke	správné	funkci	
obranyschopnosti	organismu,	snížení	míry	
únavy	a	vyčerpání	a	k	normální	tvorbě	
kolagenu

◊	 vitamin	C	přispívá	k	ochraně	buněk	před	
oxidativním	stresem	a	zvyšuje	vstřebávání	
železa

V nabídce také
MedPharma Vitamín C 1000mg s šípky  
100 tablet + 7 zdarma                                    215,-   169,-

Sinupret Akut je rostlinný přípravek.119,-Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
acetylcystein.

 146,- 

ACC® LONG 600 mg
◊	 	léčí	vlhký	kašel
◊	 stačí	1	tableta	1x	denně
◊	 lze	užívat	od	prvních	příznaků	
kašle

◊	 rozpouští	hustý	hlen	v	dýchacích	
cestách	a	usnadňuje	jeho	
vykašlávání

šumivé tablety 10 tablet

V nabídce také
ACC® LONG 600 mg šumivé tablety 20 tablet 
  218,-      169,- 

◊ široký sortiment léčivých přípravků  
a doplňků stravy

◊ pestrá příprava léčivých přípravků  
včetně očních kapek

379,-
  475,- 

Revalid Hair Complex   
   60 kapslí 

Doplněk stravy.

◊	 vlasový	doplněk	s	vitamíny,	minerály,	amino-
kyselinami	a	rostlinnými	extrakty	pro	podporu	
růstu	vlasů	zevnitř

◊	 nové	složení	s	vitamínem	D3	a	biotinem,	který	
přispívá	k	normálnímu	stavu	vlasů

◊	 pro	optimální	výsledky	kombinujte	kapsle	
s	Revalid	Stimulating	Shampoo	a	Revalid	
Regrowth	Serum

V nabídce také

Revalid Stimulating Shampoo 200ml     340,-   259,-
Revalid Regrowth Serum 50ml             730,-     559,-

V nabídce také
Sinupret Forte 20 tablet 199- 169,-
Sinupret 50 tablet 196,- 169,-
Sinupret kapky 100ml 200,- 169,-

Akční leták KZ_v2020-10_v1.indd   2 17.9.2020   9:43:56
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Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. O čem 
chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi 
se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty jsou Vaším časopisem! 

Kontakt: Martin Klimeš a Tereza Komanová, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu REVITALIZACE CHODBY V NEMOCNICI CHOMUTOV, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., dokončila revitalizaci spojovacích chodeb v objektu „C“ Nemoc-
nice Chomutov, o. z. 

Jednalo se o celkovou rekonstrukci spojo-
vacích chodeb v objektu „C“, které spojují 
oddělení  ARO,  chirurgickou  JIP,  lůžkovou 
část  oddělení  chirurgie  a  lůžkovou  část 
s  magnetickou  rezonanci  a  CT  oddělení 

ortopedie.  Snížené  stropy  byly  opatřeny 
kazetovými  podhledy  a  zastaralé  zářivky 
nahradila  nová  a  úspornější  LED  svítidla. 
Všechny  stávající  dřevěné  dveře  a  okna 
byly  vyměněny  za  plastové  s  termoskly,  

což zvýšilo tepelný komfort těchto chodeb. 
Byly rovněž modernizovány vstupy na ARO 
a chirurgickou JIP, včetně nových vstupních 
komunikátorů.  Chodby  jsou  opatřeny  no-
vým  informačním  systémem  a  pro  lepší 
orientaci pacientů jsou vyvedeny v různých 
barvách.

Chodba prošla revitalizací, energocentrum modernizací
Nemocnice Chomutov a Nemocnice Teplice

Chodby jsou vyvedeny v různých barváchNový je také informační systémRekonstruovaná chodba

MODERNIZACE ENERGOCENTRA V NEMOCNICI TEPLICE, o. z. 

Krajská zdravotní, a. s., dokončila modernizaci energocentra v Nemocnici Teplice, o. z.

V  souvislosti  s  rozvojem  teplické  nemoc-
nice,  zejména  s  výstavbou  nového  pa-
vilonu  operačních  sálů,  JIP  a  ARO,  bylo 
nutno  přistoupit  ke  komplexní  moderni-
zaci  energocentra  –  trafostanice  včetně 
náhradního  zdroje  elektrické  energie. 

V rámci komplexní modernizace došlo mj. 
k  instalaci  nových  výkonnějších  transfor-
mátorů a pořízení nového záložního zdroje 
elektrické energie – dieselagregátu,  který 
tak doplnil dva stávající a dohromady pak 
poskytují  požadovanou  zálohu  elektrické 

energie  teplické  nemocnice.  Byly  prove-
deny  i  nezbytné  stavební  úpravy,  např. 
oprava  a  nátěr  fasády  a  úprava  okolních 
zpevněných  ploch.  Modernizace  byla  do-
končena 21.10.2020 a  trafostanice  je ak-
tuálně v plném provozu. 

redakce Infolistů

Záložní dieselagregátByla provedena unifikace ČEZ z 35 na 22 kWModernizované energocentrum



Poděkování personálu našich nemocnic
PODĚKOVÁNÍ REHABILITAČNÍMU ODDĚLENÍ NEMOCNICE DĚČÍN
Chtěla bych touto cestou poděkovat za péči celému kolektivu zaměstnankyň rehabilitačního oddělení děčínské nemocnice, kde jsem 
byla hospitalizována 8. – 12. 9. 2020. Veškerý personál byl milý, ochotný a vstřícný. Současně bych chtěla pochválit i kuchaře – jídlo 
bylo chutné a pestré. Byla jsem spokojená, děkuji.

Milena Fejfarová, Děčín

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
"Rádi bychom touto cestou poděkovali všem lékařům a sestřičkám chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice pod vedením pana 
primáře MUDr. Martina Sauera, zejména celému operačnímu týmu pod vedením chirurga MUDr. Romana Malečka, který ve spolupráci 
s anesteziologem MUDr. Pavlem Neumannem provedl velmi náročnou operaci našeho taťky a manžela Zdeňka Fikara. Velice si ceníme 
Vašich lékařských výkonů a také následné péče doktorů a sestřiček z oddělení JIP,  jejichž milý a profesionální přístup také výrazně 
přispěl k úspěšnému zvládnutí celé operace.

Rodina Fikarova

PODĚKOVÁNÍ VEŠKERÉMU PERSONÁLU NEMOCNICE TEPLICE, ODDĚLENÍ CHIRURGIE
Tímto krátkým dopisem bych chtěla velice poděkovat hlavně sestřičkám i pomocnému personálu z chirurgie 6 a dále operatéru MUDr. 
Frajtovi a MUDr. Khavanskému. Jejich přístup při mé říjnové hospitalizaci a následné operaci byl nadstandardní, vysoce profesionální, 
lidský a hlavně překvapující oproti hospitalizaci v jiných zařízeních. Všichni se odborně s takovou vlídností a mírou péče starali nejen 
o mne, ale i o veškeré pacienty na celém oddělení, a to i v této pro ně velice nelehké době. Tento velice profesionální přístup přispěl 
i k mému celkovému uklidnění před následnou těžkou operací v Motole.

 Ještě jednou Vám všem velice děkuji. Jitka Beerová, DiS.

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE MOST
Ráda bych poděkovala primáři chirurgického oddělení Nemocnice Most MUDr. Františkovi Janů za poskytnutí zdravotní péče v rámci 
řešení mého zdravotního stavu ve dnech 19. 9. - 25. 9. 2020. Na chirurgickém oddělení v Nemocnici Most jsem byla hospitalizována 
akutně pro náhlou příhodu břišní. Pan primář byl vstřícný, empatický, dokázal v malém časovém prostoru zajistit potřebná diagnostická 
vyšetření i vlastní „chirurgickou intervenci“. O všem mě srozumitelně a bezodkladně informoval, poskytl mi zdravotní péči na maximál-
ní odborné úrovni a jeho přístup byl opravdu excelentní. Za to mu patří můj veliký vděk a úcta. 

Krom vlastní osoby pana primáře chci ještě poděkovat MUDr. Alexandrovi Želtkevičovi, jelikož tento lékař se o mě staral v první poo-
perační den na oddělení chirurgického JIPu. Děkuji mu především za to, že se všemožně snažil o adekvátní analgezii v pooperačních 
dnech. Jsem člověk, který bolest nese velmi špatně, MUDr. Želtkevič ke mně přistupoval opravdu tak, jak se má, a bral v úvahu skuteč-
nost, že bolest každý člověk vnímá jinak. Toho si cením, jelikož takový přístup bohužel není samozřejmostí. Jsem sama zdravotníkem 
s mnohaletou praxí, vím tedy, o čem mluvím, a přístup pana doktora Želtkeviče byl učebnicovým příkladem toho,  jak to má v praxi 
vypadat. 

Poslední, komu chci poděkovat, je můj ošetřující lékař MUDr. Miloš Hrabovský, který trpělivě přistupoval k mým přáním a připomínkám. 
Zdravotníci jsou podle mého názoru trošku zvláštní skupinou pacientů. Chci tedy poděkovat za jeho empatii, trpělivost a profesionální 
přístup. 

V úctě a s pozdravem PhDr. Bc. Dita Vlasáková

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU „COVIDOVÉ JEDNOTKY“ NEMOCNICE CHOMUTOV
Večer 8. října jsem se dostal do stavu, který bych nikomu, opakuji, nikomu nepřál. Děkuji posádce záchranné služby, která se mne 
po 18. hodině ujala a udělala vše pro to, abych byl co nejdříve u pomoci. Probrala mne nesmírná bolest, když mi paní doktorka brala 
vzorky z nosní dutiny. Takovou bolest jsem nikdy nezažil, ale bylo to třeba. Paní doktorko, děkuji ! Odvezli mne na uzavřené oddělení, 
na pokoj, kde ležel také pozitivní, asi 35 letý kluk a starší pán. Tu noc bych již nikdy nechtěl zažít. Po celou noc infuze. Byly 3 a každá 
trvala asi 3 hodiny. Neusnul bych, ani kdybych měl prášky na spaní. Tomu staršímu pánovi musely dvě sestřičky za tu noc, co jsem 
měl kapačky, 8x převléknout postel. Bylo nám těch holek tak strašně líto, že jsme chtěli pomoci. Ale já byl absolutně bez síly a kolega 
nesměl vstát. V tu noc jsem pochopil, jak strašnou dřinu tento personál musí dělat. Je to o to horší, když má pacient nadváhu ne 20, 
ale 50 kilo, nebo když si některé pacientky dělají ze sestřiček posluhovačky. Takže vzkaz všem. Uvědomte si prosím, že ten nemocniční 
personál je tu pro to, aby nám z toho, do čeho díky koronaviru padneme, nebo jako v mém případě už jsme padli, pomohl, a že tak činí 
na 100 % jsem si jist.

Všem, kteří se o mne přes týden starali ze srdce a upřímně děkuji. MUDr. Miroslav Šofr jako primář na interně má kvalitní tým. Je obklo-
pen lidmi, kteří navzdory nebezpečí, které číhá všude, bojují za naše zdraví. Můj ošetřující lékař pan Siarhei Vatsura se přišel několikrát 
denně zeptat, zda je vše v pořádku, zda něco potřebujeme atd. Sestry, ty nedoceněné holčiny, lítají od pokoje k pokoji a dbají na to, aby 
ta nemoc co nejrychleji odtáhla. Holky, smekám ten pomyslný klobouk a děkuji.

Chuť k jídlu jsem dostal po 6 dnech. Nádherný pocit. Nejvíce mi chutnaly dětské přesnídávky. Teď mám harmonogram jak který prášek 
brát a já slibuji, že vše dodržím tak, jak mám. Život je krásný a já žít chci. Hodně zdraví všem a opatrujte se.

Josef Šebek


