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Vážení čtenáři Infolistů,
také v letošním roce jsme se rozhodli pokračovat v osvěd-
čeném Stipendijním programu Nadačního fondu Krajské 
zdravotní, a. s. Hlavním úkolem tohoto fondu, který úspěš-
ně funguje již od roku 2008, je činnost ve prospěch pěti 
nemocnic největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústec-
kém kraji. Posláním fondu je od samého začátku získávání 
finančních prostředků k podpoře všech aktivit vedoucích 
k růstu, mj. i k prohlubování a zvyšování kvalifikace odbor-
ného zdravotnického personálu nemocnic Krajské zdravot-
ní, a. s. Stipendijní program do našich nemocnic přivedl 

již desítky absolventů lékařských fakult a dalších zdravotníků, bez nichž se chod 
nemocnic neobejde. 
Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., pro akademický rok 
2016/2017 je určen pro studenty čtvrtého a vyšších ročníků vysokoškolského pre-
zenčního studia v oborech lékař a farmaceut, pro studenty druhého a vyššího roč-
níku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního 
studia také v oborech radiologický asistent, všeobecná sestra, fyzioterapeut a zdra-
votnický záchranář a pro studenty čtvrtého ročníku středoškolského prezenčního 
studia v oboru zdravotnický asistent. 
Budoucí zdravotníci tak mohou v rámci stipendia získat 7 000 Kč měsíčně na úhra-
du nákladů, spojených se studiem na vysoké škole. Stejně jako v loňském roce se 
nebude krátit stipendium od Krajské zdravotní, a. s., u studentů, kteří současně 
získají stipendium Ústeckého kraje, od kterého mohou čerpat 5 000 Kč měsíčně. 
Ve spojení s „krajským“ stipendiem tak studenti medicínských oborů získávají cel-
kem 12 000 Kč měsíčně, tedy 120 000 Kč po dobu akademického roku. A to už je 
zajímavá finanční pomoc.
Věřím, že o obě stipendia bude mezi studenty zájem a všem našim stipendistům 
přeji úspěšné studium.

Jiří Vondra 
předseda Správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
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Návštěva 1. místopředsedy vlády ČR a ministra financí Andreje
Babiše v doprovodu ministra životního prostředí Richarda Brabce

Krajská zdravotní, a. s.
Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., navštívil v úterý 27. září 1. místopřed-
seda vlády a ministr financí České republiky Ing. Andrej Babiš v doprovodu ministra životního prostředí České 
republiky Mgr. Richarda Brabce. Cílem jejich návštěvy byla prohlídka vybraných oddělení ústecké Masarykovy 
nemocnice a setkání s managementem a zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. 
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Zaměstnanci Krajské zdravotní si polepší o deset procent
Krajská zdravotní, a. s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., deklaruje záměr připojit se k navýšení ob-
jemu osobních nákladů pro rok 2017 o částku odpovídající nárůstu mzdových tarifů 
o 10 % a souvisejícího příslušenství, tedy zákonných příplatků, přesčasové práce 
a jiné. Záměr schválilo představenstvo společnosti na svém jednání, které se usku-
tečnilo 30. září 2016, i přesto, že Krajská zdravotní, a. s., není usnesením vlády a pří-
slušným nařízením vázána.

„Jsme přesvědčeni, že tento krok, v kon-
textu předpokládaných změn v úhradové 
vyhlášce, udrží úroveň postavení Krajské 
zdravotní jako atraktivního zaměstnava-
tele, posílí jeho konkurenceschopnost 
na trhu práce a přispěje ke zmírnění do-
padů personální krize ve zdravotnictví,“ 
zdůvodnil záměr Ing. Jiří Novák, před-
seda představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., jejímž prostřednictvím spravuje 
Ústecký kraj pět páteřních nemocnic regi-
onu v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostu a Chomutově. 
Vláda České republiky svým usnesením 
č. 1195/16 ze dne 12. 9. 2016 schválila 
změnu nařízení, které upravuje platové 

tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví. 
Pro zaměstnance poskytovatelů zdra-
votních služeb se navrhuje s účinností 
od 1. ledna 2017 zvýšení stupnic plato-
vých tarifů o 10 %. Finanční dopad toho-
to zvýšení by ve vztahu k přibližně 88 ti-
sícům zaměstnanců, jejichž platy jsou 
navázány na úhradu zdravotních služeb 
poskytovanou poskytovatelům zdravot-
ních služeb z veřejného zdravotního po-
jištění, představoval od 1. ledna 2017 
částku ve výši asi 3,2 miliardy korun včet-
ně příslušenství.

DALŠÍ MOTIVAČNÍ OPATŘENÍ
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., 
také schválilo personální opatření 

spo  čívající v nastavení motivační slož-
ky mzdy zaměstnancům v nelékařských 
zdravotnických profesích všeobecná 
a dětská sestra. 

„S účinností od 1. 11. 2016 budou po-
skytnuty mzdové prostředky uvedeným 
zaměstnaneckým kategoriím rovnající se 
objemu navýšení stávajících osobních 
příplatků nižších než 300 Kč na jedno 
pracovní místo sestry. Jedná se o další 
z opatření v rámci personální strategie, 
podporující stabilizaci personálu, zvy-
šující konkurenceschopnost společnosti 
na trhu práce a naplňující mzdovou poli-
tiku,“ sdělil Ing. Jiří Novák s tím, že na ta-
kové navýšení mzdových prostředků 
bude potřebná částka ve výši necelých 
6 milionů korun ročně. 

Ing. Vojtěch Krump 
náměstek pro řízení lidských zdrojů  

Krajské zdravotní, a. s.

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Ing. Andrej Babiš a ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec si za doprovodu 
představitelů Krajské zdravotní, a. s., a Ústeckého kraje prohlédli ústeckou Masarykovu nemocnici

(pokračování na str. 8)
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Krajská zdravotní, a. s., uspořádala pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Výroční vědeckou 
konferenci Krajské zdravotní, a. s., spojenou se slavnostním udílením cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou 
práci za rok 2015 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad zdravotníků a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupra-
cujících profesí. Akce se uskutečnila za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka v úterý 4. října 2016 v konferenčním sále 
Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

Vědecká rada Krajské zdravotní udělila ceny za rok 2015 Krajská zdravotní, a. s.

OCENĚNÍ VĚDECKÉ RADY:
Cena předsedy představenstva 
za nejlepší vědeckou práci lékaře

1. místo  
MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
Neurochirurgická klinika MNUL, o. z.

2. místo  
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
Neurochirurgická klinika MNUL, o. z.

3. místo 
MUDr. Robert Bartoš
Neurochirurgická klinika MNUL, o. z.

Cena generálního ředitele 
za nejlepší vědeckou práci lékaře 
do 35 let

1. a 2. místo 
MUDr. Michal Orlický 
Neurochirurgická klinika MNUL, o. z.

3. místo
MUDr. Petra Meluzinová 
Klinika úrazové chirurgie MNUL, o. z.

Cena předsedy dozorčí rady 
za nejlepší vědeckou práci 
nelékařských zdravotnických 
pracovníků
PharmDr. Lucie Hromádková, Ph.D.
Ústavní lékárna v MNUL, o. z.

Cena náměstka pro řízení zdravot-
ní péče za nejlepší odbornou práci 
v oblasti ošetřovatelství

1. místo 
Mgr. Bc. Michaela Rothová 
Oddělení dětské chirurgie 
MNUL, o. z.

2. místo  
Jana Šubrtová
Oddělení dětské chirurgie 
MNUL, o. z.

3. místo 
Bc. Svatava Nováková
Chirurgické oddělení MNUL, o. z.

„Chtěl bych poděkovat vám a vaším prostřednictvím i vašim kole-
gům, protože si myslím, že naše Krajská zdravotní je moderní spo-
lečnost, která umí, kde se dělají unikátní věci a která má podporu 
Ústeckého kraje. Vývoj letí velice rychle dopředu, takže co včera 
bylo moderní, dnes už být moderní nemusí. A pokud chceme být 
na špičce českého zdravotnictví, a já si dovolím říct, že v ní jsme, 
musí se investovat i do přístrojové techniky,“ řekl hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček.
Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká 
rada Krajské zdravotní, a. s., za rok 2015 výroční ceny: za nejlepší 
vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), za nejlep-
ší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), 
za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracov-
níků (cena předsedy dozorčí rady) a za nejlepší odbornou práci 
v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní 
péče).
„Chci poděkovat vědecké radě za práci, kterou odvádí, protože 
úroveň vědecké činnosti v Krajské zdravotní má vysoký standard. 
Nejvíce si vážím toho, že se do ní zapojují i mladí lékaři, mladé 
sestry i další pracovníci Krajské zdravotní,“ vyzdvihl 1. náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., na konfe-
renci informoval o záměru zapsat Krajskou zdravotní na seznam 
vědecko-výzkumných institucí, který vede Rada vlády pro vědu, 
výzkum a inovace. „Na naplnění tohoto záměru pracujeme a přes-
to, že proces je složitější, než se zdálo, věřím, že najdeme postup 
a vhodnou formu jak naši společnost na tento seznam zařadit, 
což nám mj. v budoucnu také zjednoduší financování oblasti vědy 
a výzkumu v Krajské zdravotní, “ uvedl Ing. Petr Fiala. 
Druhý záměr, který zmínil, označil za daleko ambicióznější a je 
jím ustavení lékařské fakulty v kraji. „Přes veškeré aktivity, kte-
ré Krajská zdravotní v oblasti zajištění personálu a náboru lékařů 
realizuje, ať už jde například o úspěšný Stipendijní program Na-
dačního fondu Krajské zdravotní a nově i Ústeckého kraje, posky-
tování stabilizačních příspěvků nebo aktivní personální politiku 
vůči zahraničním lékařům, vnímáme trvající nedostatek lékařů 
v regionu jako zásadní riziko pro zachování kvalitní a dostupné 
zdravotní péče. Je třeba konstatovat, že jde o problém, který dle 
našeho názoru vyžaduje koncepční řešení, založené na dlouho-
dobé vizi,“ vysvětlil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
Před samotným vyhlášením nejlepších vědeckých prací představil 
předseda Vědecké rady Krajské zdravotní prof. MUDr. Martin Sa-
meš, CSc., nově jmenované členy vědecké rady a zhodnotil její 
dosavadní činnost. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady 
Krajské zdravotní, a. s. První tři ocenění v každé kategorii získali 
kromě diplomu, plakety a symbolických věcných darů i peněžitou 
odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., která v současné 
době pracuje v následujícím složení: 

PŘEDSEDA  
– prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky MNUL, o. z.

MÍSTOPŘEDSEDA  
– MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky MNUL, o. z.

ČLENOVÉ 
 – doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
 – prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., Interní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
 – prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL, o. z
 – prof. Ing. Boris Šimák, CSc., z FEL ČVUT v Praze
 – MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky MNUL, o. z.
 – doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 

MNUL, o. z.
 – prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky 

MNUL, o. z.
 – MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie MNUL, o. z.
 – MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie 

MNUL, o. z.
 – MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z.
 – MUDr. Igor Greguš, ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z. 
 – MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
 – MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
 – Mgr. Vlasta Čejnová, Oddělení lékařské genetiky MNUL, o. z.

Ing. Martin Zeman, tajemník Vědecké rady KZ, a. s. 
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

VĚDECKÁ RADA  
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
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Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček pogratuloval 
MUDr. Petře Meluzinové ke třetímu místu v kategorii 
Cena generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci 
lékaře do 35 let

Předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., 
MUDr. Martin Sameš, CSc., popřál MUDr. Petru 
Vachatovi, Ph.D., k prvnímu místu v kategorii Cena 
předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák gratuluje MUDr. Aleši Hejčlovi, Ph.D., 
k druhému místu v kategorii Cena předsedy představenstva 
za nejlepší vědeckou práci lékaře

Zleva: MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MUDr. Petra Meluzinová, 
PharmDr. Lucie Hromádková, Ph.D., Bc. Svatava Nováková, 
Mgr. Bc. Marie Rothová, Jana Šubrtová a MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
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Firemní Mateřská škola „U Borovice“ Krajská zdravotní, a. s.
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hudebně pohybových činností a flétnič-
ky. Ve vybraných dnech se děti seznamují 
s anglickým jazykem,“ doplnila ředitelka.
Mateřská škola „U Borovice“ se nachází 
v areálu ústecké Masarykovy nemocnice 
v klidném prostředí mimo hlavní části 
nemocnice, čímž se maximálně redukuje 
časová náročnost předávání a přebírání 
dětí z/do třídy ve vazbě na pracovní roz-
vrhy zaměstnanců/kyň v nepřetržitých 
provozech. Mateřská škola s celkovou 
kapacitou 50 dětí je dvoutřídní. Obě třídy 
mají vlastní sociální zařízení a umývárnu 
se sprchovým koutem. Prostorné třídy 
sousedí s prostorem pro cvičení a hry, 
který je upravován na ložnici pro odpole-
dní odpočinek dětí.
Součástí mateřské školy je park – lesík 
vzrostlých borovic, který děti využívají při 
pobytu venku a který jim nabízí dostatek 
přírodního materiálu na hraní. Dále mají 
děti k dispozici pískoviště, houpačky, 
skluzavky. V letních měsících poskytují 
borovicové stromy dětem ochranu před 
přímým sluncem. „Naším cílem je zajistit 
co nejlepší klima v mateřské škole a ma-
ximální kvalitu vzdělávací a výchovné 
práce s dětmi, za samozřejmost poklá-
dáme aktivní spolupráci s rodiči. Všichni 

Jedním z benefitů, které Krajská zdravotní, a. s., nabízí svým zaměstnancům, je možnost svěřit 
předškolní děti do péče firemní Mateřské škole „U Borovice“. Mateřská škola „U Borovice“ působí 
v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem od roku 2013.

Mateřská škola poskytuje celoroční 
provoz a umožňuje péči v prodlouže-
ném denním režimu od 6.00 hodin 
do 19.00 hodin. V období letních prázd-
nin je umožněna péče i o děti zaměst-
nanců Krajské zdravotní, a. s., které 
během školního roku navštěvují jinou 
mateřskou školu, například v blízkosti 
svého bydliště.
„Děti jsou rozděleny podle věku do dvou 
tříd. Třídu „Berušky“ navštěvují mlad-
ší děti ve věku od 3 do 4 let. Ve třídě 
„Šmoulíci“ jsou starší děti ve věku 
od 5 do 6 (7) let. Toto rozdělení dětí 
do tříd se osvědčilo a bylo kladně hodno-
ceno i ze strany rodičů v evaluačním pro-
cesu na konci letošního školního roku. 
Zároveň umožňuje učitelkám připravovat 
vzdělávací program podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání a poskytuje možnost zajistit 
nejlepší možnou přípravu dětem před-
školního věku na další vzdělávání na zá-
kladní škole,“ uvedla ředitelka mateřské 
školy Bc. Lenka Šteslová.

včetně akcí pro rodiče a děti – například 
velikonoční dílna. „Děti mohou v zimních 
měsících využít pravidelné předplavecké 
přípravy a během celého roku se mohou 
účastnit canisterapie, logopedie, výtvar-
ných činností, matematických činností, Bc. LENKA ŠTESLOVÁ – ředitelka firemní Mateřské školy „U Borovice“

STUDIUM: 
• gymnázium v Chomutově
• pomaturitní studium  

– obor Zdravotní 
laborant

• bakalářské studium  
– obor Učitelství pro 
mateřské školy

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: 
• laborantka na oddělení 

genotoxikologie
• učitelka v Mateřské škole 

„U Borovice“
• od 1. října 2016 na pozici 

ředitelky mateřské školy

Aby pobyt dětí v mateřské škole byl co nej-
více pestrý a zároveň byl dětem umožněn 
rozvoj rozmanitých dovedností, připra-
vují se pro děti různé speciální programy 
– výlety, exkurze, návštěvy zoologických 
zahrad, divadelních představení apod. 

Firemní Mateřskou školu „U Borovice“ se svým představením navštívilo Sváťovo dividlo

Soutěž ve skákání v pytli

Tvořivá dílna v barvách podzimu

Malí plavci

Mateřská škola „U Borovice“ vznikla 
v rámci projektu, který byl spolufinan-
cován z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost – Evropského so-
ciálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky. Je zapsána do rejstříku škol 
a školských zařízení. 

tým Mateřské školy „U Borovice“

Více informací je možné se dočíst 
na webových stránkách mateřské školy 

(www.kz-skolka.cz)

zaměstnanci mateřské školy se snaží dě-
tem vytvořit klidné a pohodové podmín-
ky, aby se děti do mateřské školy těšily 
a bavily je činnosti, které jim s velkou dů-
kladností učitelky na každý den připravu-
jí,“ dodala Bc. Lenka Šteslová.

ZÁLIBY: 
ve volných chvílích ráda cestuje a věnuje se 
turistice 
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Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., jako druhé v České republice nabízí rodičům pomocí kamerky umístěné 
nad inkubátorem čtyřiadvacetihodinový vizuální kontakt s novorozencem. V součas-
né době, díky sponzorskému daru společnosti HiPP Czech s.r.o., oddělení disponuje 
dvěma kamerkami. 

MUDr. Petr Janec, MHA, uvedl, že inspi-
raci na zavedení takzvaných on-line pře-
nosů novorozenců umístěných v inkubá-
torech načerpal při návštěvě nemocnice 
v Drážďanech v Německu. „Vše máme 
ošetřeno po právní stránce, zavedení 
kamerek jsme konzultovali s právníky. 
Rodiče, kteří o tuto službu projeví zájem, 
nám musí nejdříve podepsat souhlas 
a poté dostanou veškeré pokyny, jak se 
připojit on-line. Ačkoliv optika kamerky 
snímá inkubátor čtyřiadvacet hodin den-
ně, máme po dohodě s rodiči stanove-
né časy, ve kterých zaručíme, že mohou 
vidět miminko bez zásahu zdravotního 
personálu, pakliže se nestane nic výji-
mečného. Neznamená to ovšem, že v ji-
nou hodinu by se rodiče nemohli na ka-
merku připojit, může se však stát, že 
právě bude probíhat krmení, přebalování 
a další práce. V současné době disponu-
jeme dvěma kamerkami a rádi bychom 
pořídili další, abychom uspokojili více 

rodičů. Tato služba není zpoplatněna,“ 
řekl MUDr. Petr Janec, MHA. 
Markéta Mihalová, maminka novorozen-
ce umístěného v inkubátoru, právě této 
služby využívá. „Miminko se mi narodilo 
v šestadvacátém týdnu těhotenství a vá-
žilo pouhých 800 gramů. V inkubátoru 
je již šestý týden. Jsem z Nového Boru 
a doma mám dvě malé děti. Když už ne-
můžeme mít miminko doma, jsem ráda, 
že ho vidíme alespoň on-line,“ řekla ma-
minka Markéta Mihalová. 
Nákup dvou kamerek sponzorovala firma 
HiPP Czech s.r.o. „Dlouhodobě spolupra-
cujeme s novorozeneckým oddělením 
ústecké nemocnice. Když pan primář 
přišel s tímto zajímavým projektem, rádi 
jsme ho podpořili,“ dodal Ing. Marek Pa-
cúch, zástupce HiPP Czech s.r.o. 
Kamerky nad inkubátory jsou vybavené 
vhodným typem optiky, která snímá ob-
raz i za zhoršených světelných podmínek. 

Optika nesnímá žádný citlivý údaj a ani 
se nevytváří archív záznamu. Po každém 
přijmutí nového pacienta je nutné vytvo-
řit nové heslo, aby nedošlo k připojení 
na kamerku rodičů již dříve hospitalizo-
vaného novorozence. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Návštěva 1. místopředsedy vlády ČR a ministra financí Andreje
Babiše v doprovodu ministra životního prostředí Richarda Brabce

Krajská zdravotní, a. s.pokračování ze str. 3

Hospitalizovaní pacienti volili do krajského zastupitelstva
Krajská zdravotní, a. s.

Zvolit si své krajské zastupitele využili také pacienti Krajské 
zdravotní, a. s., kteří volili přímo z nemocničního lůžka. Voleb-
ní komise přišla v ústecké nemocnici za šesti pacienty. Jedním 
z nich byl Jan N., který byl v době konání voleb hospitalizován 
na Interním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
„Volit chodím pravidelně. Tentokrát to nešlo, tak jsem požádal, 
aby za mnou s urnou přišli do nemocnice,“ uvedl pacient. 
O možnost volit v ústecké Masarykově nemocnici požádalo 
šest pacientů. „Dva pacienty před naším příchodem stačili 
zdravotníci z nemocnice propustit, takže nakonec volili pouze 
čtyři pacienti,“ uvedl Petr Grábner, předseda volební komise. 
Možnost volit v nemocnici dále využil jeden pacient v teplic-
ké nemocnici, deset pacientů v mostecké nemocnici a jeden 
v chomutovské. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů 

Zástupce vlády České republiky oddělením Emergency 
provedla primářka MUDr. Jana Bednářová

1. místopředseda vlády ČR a ministr financí Ing. Andrej 
Babiš si za přítomnosti primáře MUDr. Milouše Dernera 
prohlédl pracoviště nové magnetické rezonance

Prohlídka operačního traktu

Diskuze se zaměstnanci ve Vzdělávacím institutu KZ, a. s.

Pacient Jan N. volil do Zastupitelstva Ústeckého kraje přímo 
z nemocničního lůžka

Na snímku primář  
MUDr. Petr Janec, MHA 

8 9

Oba představitelé vlády České republiky si po uvítání Ing. Jiřím 
Novákem, předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
a managementem společnosti prohlédli oddělení jednodenní 
chirurgie s lithiatickým centrem. Zavítali i na další špičková zdra-
votnická pracoviště Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově 
nemocnici, konkrétně na akutní příjem – Emergency, radiodia-
gnostické oddělení, kardiologickou kliniku a Školicí centrum ro-
botické chirurgie. 
Po prohlídce nemocnice se 1. místopředseda vlády a ministr fi-
nancí České republiky Ing. Andrej Babiš spolu s ministrem život-
ního prostředí České republiky Mgr. Richardem Brabcem ve Vzdě-
lávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., setkali se zaměstnanci 
a novinářskou veřejností. Během diskuse s vedením a zaměst-
nanci největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji 
1. místopředseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš vyjádřil 
pochopení a přislíbil svou podporu založení kardiochirurgie v Ústí 
nad Labem, aby zde mohlo být ustaveno komplexní kardiovasku-
lární centrum, které v Ústeckém a ani sousedních krajích není. 
Závěrem uvedl, že jeho podporu má i záměr Krajské zdravotní 
na vznik lékařské fakulty v Ústí nad Labem se zázemím v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Kamerka umožňuje vizuální kontakt s novorozencem
Masarykova nemocnice
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Generální ředitel Ing. Petr Fiala a primátor Ja-
roslav Kubera pak podepsali smlouvu mezi 
Krajskou zdravotní, a. s., a statutárním měs-
tem Teplice.
Statutární město Teplice letos také teplické ne-
mocnici poskytlo osm set tisíc korun na elek-
tricky polohovatelná lůžka s příslušenstvím 
včetně antidekubitních matrací a nočních 
stolků s výklopnou deskou. Zakoupeno bylo 
celkem 17 lůžek a 19 nočních stolků, které 
byly rozděleny na ortopedické oddělení, uro-
logické oddělení, na oddělení interna I a in-
terna II, na oddělení neurologie a rehabilitace 
a na kožní oddělení. Celková částka za nový 
inventář činila 807 204 korun včetně DPH. Vše 
bylo dodáno v polovině měsíce června.
Součástí projektu je vybudování nové kanali-
zace včetně retenční nádrže a odlučovače rop-
ných látek.
Dále pak vybudování nového veřejného osvět-
lení včetně elektrických rozvodů a revitalizace 
zelených ploch. Kromě zvýšení počtu parko-
vacích míst pro pacienty nemocnice dojde 
také k narovnání zvykového práva parkování 
v zákazu zastavení či nedodržování zákazu 
vjezdu. Výsledkem úprav bude i celkové zkul-
turnění prostředí odpovídající současné době.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Revitalizace parkoviště, dar a vizualizace lékárny... Nemocnice Teplice
„Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z.“ je název akce, která v současné době probíhá v Teplicích. 
Cena vzešlá z veřejné podlimitní zakázky činí 8 260 tisíc korun včetně DPH. V rámci 
návštěvy zástupců statutárního města Teplice současně došlo k převzetí a prezenta-
ci inventáře z daru, věnovaného Nemocnici Teplice, o. z.

„Jsem rád, že realizace této investiční 
akce přinese i zlepšení možností pro 
parkování. Vznikne tu 85 nových kol-
mých stání a 36 obnovených šikmých 
stání v ulici U Nemocnice. Účelovou in-
vestiční dotací ve výši 4 miliony korun 
akci podpořilo statutární město Teplice. 
Teplice patří k málu pravidelných doná-
torů, které Krajská zdravotní má. Od roku 
2010 poskytlo dary na nákup přístrojů 
a zařízení za bezmála pět a půl milionu 
korun. Za tuto stálou přízeň děkuji nejen 
panu primátorovi a jeho náměstkům, ale 
celému zastupitelstvu,“ zdůraznil Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
„Spolupráce s Krajskou zdravotní trvá již 
velmi dlouho. Město není zřizovatelem 
nemocnice, ale ta je určena pro teplické 
občany a my jsme považovali za dobré 
pomoci. Jak lidé bohatnou, většina nejez-
dí do nemocnice trolejbusem, ale autem. 
V této části města je málo parkovacích 
míst obecně a plocha před poliklinikou 
byla nevyužitá. Ve spolupráci s Krajskou 
zdravotní budeme pokračovat dál, jako 
to děláme dosud, protože pro Tepličany 
je důležitá i modernizace přístrojového 
vybavení v nemocnici,“ vysvětlil Jaroslav 
Kubera, primátor statutárního města Tep-
lice a senátor.
„Připojuji se k poděkování statutárnímu 
městu Teplice, ale v případě revitalizace 
prostranství před poliklinikou děkuji také 
Ústeckému kraji, který investiční akci 
rovněž podpořil. Město Teplice, kromě 
získávání nových přístrojů pro nemocni-
ci, podporuje také stabilizaci a získávání 
lékařů poskytováním bytů,“ řekl Ing. Petr 
Fiala, generální ředitel Krajské zdravot-
ní, a. s., který poté přítomným prezen-
toval významné investiční akce Krajské 
zdravotní v teplické nemocnici v dalších 
letech.

Statutární město 
Teplice

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (vlevo) podepsal 
smlouvu o peněžním daru s primátorem statutárního města Teplice Jaroslavem 
Kuberou

Zástupci statutárního města Teplice si prohlédli postele 
pro pacienty, které vedení Krajské zdravotní, a. s., 
zakoupilo z peněžního daru od města

Novým jednotícím vzhledem se v teplické nemocnici pyšní 
lékárna Krajské zdravotní, a. s.

Revitalizace prostranství před poliklinikou teplické nemocnice

Prohlídka staveniště. Na snímku uprostřed předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, vpravo generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala a vlevo 1. náměstek primátora statutárního města Teplice  
Bc. Hynek Hanza
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je například zdravá strava nebo přiměře-
ná fyzická aktivita, jako způsob ochrany 
srdce před srdečně-cévními chorobami, 
které jsou nejčastější příčinou úmrtí 
v Evropě.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Setkání nemocničních ombudsmanů z celé České republiky
Krajská zdravotní, a. s.

V Krajské zdravotní, a. s., proběhlo II. pracovní setkání nemoc-
ničních ombudsmanů a zaměstnanců nemocnic zabývajících se 
agendou vyřizování podnětů zaměstnanců, pacientů a veřejnosti 
z celé České republiky. Akce se konala pod záštitou 1. náměstka 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.

Celosvětový den srdce přilákal na kardiologickou kliniku desítky lidí
Masarykova nemocnice

Nechat si změřit cholesterol, krevní tlak, popovídat si s lékaři o prevenci kardio-
vaskulárních chorob, ale také prohlédnout si prostory Kardiologické kliniky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., přišly v neděli 25. září 
desítky lidí. V Atriu ústecké nemocnice proběhl pod záštitou 1. náměstka hejtmana 
Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka druhý ročník Dne otevřených dveří, a to 
v rámci akce nazvané „Světový den srdce“. 

Prohlídka heliportu ústecké Masarykovy nemocnice

Ombudsmani z celé České republiky si vyměňovali své zkušenosti v knihovně 
Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.

„Akce byla dobře připravená, což se pro-
jevilo na vysokém počtu návštěvníků, 
kteří do nemocnice dorazili. Kardiovas-
kulární choroby ohrožují lidské životy 
a jejich počet bohužel vzrůstá. Chválím, 
že kromě změření cholesterolu a krev-
ního tlaku zdravotníci návštěvníkům vy-
světlili, jak kardiovaskulárním chorobám 
předcházet,“ uvedl 1. náměstek hejt-
mana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav 
Rybák.

Na základě měření krevního tlaku, hodnot 
cholesterolu, hmotnosti, věku či kouření 
zdravotní personál ústecké kardiologické 
kliniky všem zájemcům vyhodnotil míru 
rizika vzniku kardiovaskulární příhody 

během následujících deseti let a záro-
veň je poučil o preventivních režimových 
opatřeních. „Akce splnila účel. Dorazila 
zhruba stovka návštěvníků, kteří projevili 
zájem nejen o prevenci před cerebrovas-
kulárními chorobami, ale také o kliniku. 
Akce tohoto typu jsou určitě do budouc-
na potřeba, zejména vzhledem k vyššímu 
výskytu srdečních onemocnění v Ústec-
kém kraji,“ řekl přednosta kardiologické 
kliniky profesor MUDr. Pavel Červinka, 
Ph.D., FESC, FSCAI.

Světový den srdce byl poprvé vyhlášen 
v roce 2000 na datum 29. září. Připomíná 
se ve více než 100 zemích. Cílem kampa-
ně je propagovat zdravý životní styl, jako 

„Jsem rád, že celorepublikové setkání ne-
mocničních ombudsmanů probíhá u nás 
v Ústeckém kraji. Často je náš kraj vní-
mán, že zde máme průmyslem zdevasto-
vanou krajinu, což není tak úplně pravda. 
Máme tu vyhlášené turistické lokality, 
jako je například Českosaské Švýcarsko, 
Labské pískovce a další. Důkazem, že se 
rok od roku Ústecký kraj mění k lepšímu, 
je vzrůstající počet návštěvníků, kteří 
k nám míří,“ řekl v úvodu akce RSDr. Sta-
nislav Rybák. 
Účastníky setkání pozdravil také generál-
ní ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr 
Fiala. „Název dnešní akce napovídá, že 
nemocniční ombudsman se nezabý-
vá jen stížnostmi, ale celkově agendou 
podnětů pacientů i veřejnosti vůči zdra-
votnickým zařízením. Jsem s naším ne-
mocničním ombudsmanem v kontaktu 
a z praxe mohu konstatovat, že pozice 
nemocničního ombudsmana je všestran-
ně přínosná,“ uvedl na úvod jednání ne-
mocničních ombudsmanů Ing. Petr Fiala.
„Z rozhodnutí představenstva byla v naší 
společnosti před dvěma a půl roky zříze-
na kancelář nemocničního ombudsmana, 

ze které se za tu dobu stalo samostatné 
oddělení s působností ve všech pěti ne-
mocnicích Krajské zdravotní, tedy nejen 
zde v ústecké Masarykově nemocnici, ale 
také v nemocnicích v Děčíně, Teplicích, 
Mostě a Chomutově. Ročně zdravotníci 

v našich pěti nemocnicích hospitalizují 
více jak 124 tisíc nemocných, ambulant-
ně ošetří bezmála 1,7 milionu pacientů 
a provedou téměř 49 tisíc operací, což 
přináší i určitý počet podnětů, kterými se 
musí právě nemocniční ombudsman za-
bývat. Tímto bych chtěl jemu i jeho asis-
tentce za jejich práci poděkovat,“ doplnil 
Ing. Petr Fiala.
Mgr. Milan Schoř, nemocniční ombuds-
man Krajské zdravotní, a. s., a hostitel 
druhého pracovního setkání nemocnič-
ních ombudsmanů z celé České republiky 
hodnotil setkání jako přínosné, vedené 
v pracovním a družném duchu. „Přítom-
ní si vyměnili řadu zkušeností s vyřizo-
váním podnětů od pacientů i veřejnosti. 
Vyjádřili spokojenost s obsahem setkání 
a ohodnotili ho jako velice přínosné pro 
jejich další práci. V závěru setkání jsme si 
společně prohlédli, pod vedením primář-
ky Jany Bednářové, oddělení Emergen-
cy včetně návštěvy heliportu. Pro velký 
úspěch jsme si další setkání nemocnič-
ních ombudsmanů naplánovali i na rok 
2017,“ dodal Mgr. Milan Schoř.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Prostory kardiologické kliniky provedl návštěvníky přednosta MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

Zdravotní sestry zájemcům změřily 
cholesterol a krevní tlak
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Otorinolaryngologie se pyšní novými ambulancemi 
Masarykova nemocnice

Prezentace zrekonstruovaných prostor 

Nová ORL ambulance v ústecké 
Masarykově nemocnici

Nové moderní vybavení ambulancí si vyzkoušel i generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vlevo). Vyšetření provedl sám primář ústecké 
otorinolaryngologie MUDr. Karel Sláma.

Krajská zdravotní, a. s., odprezentovala zmodernizované prostory otorinolaryngo-
logických ambulancí (ORL) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Staveb-
ní práce se uskutečnily za běžného provozu ambulancí, což kladlo zvýšené nároky 
na lékaře, sestry a další pracovníky oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, jehož jsou 
ambulance v pavilonu „D1“ součástí. Trpělivost pochopitelně museli projevit také 
pacienti, kteří však nakonec jistě kvitují příjemné prostředí vzniklé rekonstrukcemi 
chodby a ordinací v přízemí nemocničního pavilonu. Požadavky na moderní pracovi-
ště 21. století splňuje i nově pořízená audiometrická komora.

„Prostředí nyní odpovídá statusu kraj-
ského pracoviště, které naše oddělení 
má, protože přijímáme pacienty ze spá-
dového regionu s počtem 1,5 milionu 
obyvatel. Oddělení by potřebovalo ještě 
přístrojově dovybavit. Jsme velmi vděčni 
za velkou rekonstrukci foniatrie a audio-
metrie,“ řekl primář Oddělení ORL a chi-
rurgie hlavy a krku Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., MUDr. Karel Sláma. 
„Ústecké ORL je zásadním krajským 
pracovištěm, proto bylo naší povin-
ností zásadně ho zmodernizovat, do-
vybavení přístrojovou technikou bude 
v dalších etapách následovat,“ ujistil 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.
„Procházet zastaralými ambulancemi 
před jejich rekonstrukcí bylo velmi tristní. 
V plánu jsme rekonstrukci měli dlouho, 
ale nevycházely na ni peníze. Letos jsme 
začali včas, aby nechyběly, a proto to zde 
takto pěkně vypadá,“ uvedl MUDr. Josef 

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

Rekonstrukce chodby a ambulancí si vy-
žádaly částku 1 435 220 Kč včetně DPH. 
Audiometrická komora stála 212 707 Kč 
včetně DPH. Krajská zdravotní, a. s., vše 
hradila z vlastních zdrojů.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

14 15

votní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., uvedl, že obsa-
hem 23. odborné nadregionální ORL kon-
ference, konané tradičně na zámečku Vě-
truše, byly přednášky na téma „Chirurgie 
nádorů orofaryngu“. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů 

Špičkoví lékaři v oboru ORL se zúčastnili mezinárodní konference
Masarykova nemocnice

Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci 
s Okresním sdružením České lékařské komory (OS ČLK) a Profes-
ní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP) uspo-
řádalo pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 23. odbornou nadregionální ORL konferenci s mezi-
národní účastí „Slámův den ORL – Chirurgie nádorů orofaryngu“. Akce se zúčastnila 
více jak stovka zdravotníků nejen z České republiky, ale také ze zahraničí.

Primář ústeckého ORL oddělení 
MUDr. Karel Sláma

Konference proběhla na hlavním sále výletního zámečku Větruše

Účastníky konference pozdravil 
1. náměstek hejtmana Ústecké-
ho kraje RSDr. Stanislav Rybák, 
který rovněž převzal nad akcí 
osobní záštitu. „Velice si vážíme 
lékařských odborníků, kteří v naší 
Krajské zdravotní pracují. Musím 
připomenout, že právě zaklada-
tel této konference doktor Sláma 
obdržel z rukou hejtmana Oldři-
cha Bubeníčka v minulých dnech 
jako jeden z pěti laureátů podě-
kování za svoji práci v podobě 
Ceny hejtmana Ústeckého kraje,“ 
řekl ve svém uvítacím projevu 
RSDr. Stanislav Rybák. 
MUDr. Karel Sláma, syn a pokra-
čovatel svého otce MUDr. Karla 
Slámy, primář ORL Krajské zdra-

Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
RSDr. Stanislav Rybák (vpravo). Na snímku s emeritním primářem  
MUDr. Karlem Slámou.
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Kongres českých pediatrů pohledem zdravotní sestry 
Nemocnice Most

Ve dnech 15.–17. září 2016 jsem se zúčastnila 12. Kongresu českých pediatrů a se-
ster v Hradci Králové, který se konal v Kongresovém centru Aldis. První den bylo 
na programu I. Celostátní setkání vrchních sester dětských oddělení pod vedením 
paní Novákové, Antoníčkové z prezidia ČAS a paní Mikulkové. Tohoto setkání se 
účastnilo zhruba 20 vrchních sester společně se staničními sestrami a vše probíhalo 
formou diskuse a poznatků z jednotlivých pracovišť.

Duchovní služba na Oddělení následné péče v Zahražanech 
Nemocnice Most

Na Oddělení následné péče v Zahražanech došlo 2. října k úvodnímu společnému 
setkání kaplanů Krajské zdravotní, a. s., s primářem MUDr. Tomášem Zelenkou, 
vrchní sestrou Ivou Fojtíkovou a hlavní sestrou Nemocnice Most, o. z., Mgr. Alenou 
Bokovou. 

Oddělení následné péče v Zahražanech 
poskytuje následnou lůžkovou zdravot-
ní péči pacientům, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje doléčení a rehabilitaci. Týká se 
to jak akutních pacientů pro stabilizaci 
jejich zdravotního stavu, tak i chronicky 
nemocných pacientů. Duchovní služby 
jsou poskytovány pacientům, příbuzným 
i personálu ve všech nemocnicích Kraj-
ské zdravotní, a. s., ale na tomto oddělení 
dosud chyběly. Oddělení následné péče 

v Zahražanech je od 1. září 2015 součástí 
Krajské zdravotní, a. s., a tudíž je logické 
navázat na spolupráci v dalších nemoc-
nicích. Kaplani se na společné schůzce 
dohodli na režimu návštěv na oddělení 
a prodiskutovali i plán akcí na blížící se 
předvánoční období, které na většinu 
hospitalizovaných seniorů doléhá nej-
více. I když si rodiny a příbuzní odvážejí 
pacienty na vánoční svátky do domácího 
prostředí, není tomu tak u všech. Ti, kteří 

zůstanou i na Štědrý den hospitalizováni 
na oddělení, uvítají sváteční štědrovečer-
ní bohoslužbu, které se mohou zúčastnit 
i další návštěvníci oddělení. Ačkoliv za-
řízení navštěvují pravidelně i děti z mos-
teckých mateřských škol nebo z mostec-
kého dětského domova, duchovní služba 
má zcela jiný rozměr. Jak přiznali všichni 
účastníci schůzky, budoucí spolupráce 
s kaplany se jeví nadějně a pro pacienty, 
kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni, 
bude vítaným povzbuzením. 

redakce Infolistů

Hygiena prostředí v nemocnici
Nemocnice Most

Důsledná hygiena rukou je pro zdravotníky každodenní samozřejmostí. 
Hlavním důvodem důkladné hygieny rukou je riziko přenosu nozokomiál-
ních nákaz, které snižuje bezpečnost léčby. Této problematice se věnuje 
stále větší pozornost, jejich výskyt ale bohužel stále stoupá. Navíc, hy-
giena prostředí a protiepidemická opatření jsou i jedním z akreditačních 
standardů Spojené akreditační komise České republiky, které jsou sou-
částí akreditace všech odštěpných závodů Krajské zdravotní, a. s. 

Každé klinické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., 
se snaží vybavit svá pracoviště dávkovači na dezinfekci rukou, které jsou 
hojně využívány personálem, pacienty a jejich návštěvami na odděleních. 
Nejinak je tomu i u osob, které procházejí zařízením za účelem ambulant-
ního vyšetření či z dalších důvodů. I proto byly zakoupeny pákové dávko-
vače na dezinfekci, které jsou doplněny názorným edukačním panelem 
s informacemi o správné dezinfekci rukou a zámkem proti odcizení nádoby 
s dezinfekcí. Tyto dávkovače byly v Nemocnici Most, o. z., nainstalovány za-
tím na čtyřech místech. Jako první, a zatím nejvíce používaný, je dávkovač 
v hlavní čekárně centrálního příjmu, kterou prochází většina zaměstnan-
ců a pacientů. Tento dávkovač byl věnován firmou B Braun, která dodává 
veškerou dezinfekci do všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Jelikož se 
osvědčil, byly pořízeny další tři dávkovače, které jsou umístěny v hlavních 
vestibulech v pavilonu „B“ a pavilonu „C“. Poslední dávkovač je umístěn 
u vstupu do jídelny pro zaměstnance, kde je rovněž často využíván. Zatím, 
jak se zdá, byl tento krok dobrou volbou, personál pravidelně kontroluje 
dávkovače a doplňuje dezinfekci. Naším cílem do budoucna je rozšíření 
většího počtu takových záchytných míst s možností provést dezinfekci ru-
kou, aniž bychom museli navštěvovat klinická oddělení nemocnice. 

Mgr. Alena Boková, hlavní sestra  
Nemocnice Most, o. z.

Během diskuse bylo poukázáno na to, že 
cca do 10 let „padneme na dno“, co se 
týče personálu dětských sester, jelikož 
v r. 1997, kdy byl ukončen obor dětské 
sestry, vznikl letitý propad, i když je při-
pravený model 4+1 čekající na schválení. 
Pokud se schválí, tak studium započne 
v záři 2017. První dětské a všeobecné 
sestry posílí naše řady za 6 let a doufám, 
že je bude mít kdo zaučit a pomoci jim 
v začátcích. Toto vnímám samozřejmě 
i na našem oddělení čím dál více. 
Dále bylo řečeno, že průměrný věk dět-
ských sester v naší republice je 50 let 
(jako na našem oddělení) a že tyto sestry 
začínají být unavené, je na ně kladena 
stále větší administrativní zátěž, začínají 
dlouhodobě nemocnět a nebo odcházejí 
na pracoviště méně náročná, která jsou 
jim nabízena pro celorepublikový nedo-
statek sester. Toto samozřejmě vnímám 
i na našem oddělení a hlavně na JIRP je 
to bezvýchodná situace. Po tomto se-
tkání jsem zjistila, že na všech dětských 
odděleních v republice mají úplně stejný 
neřešitelný personální problém a aby se 
překlenula či oddálila tato nepříjemná 

situace, musíme to řešit proplácením 
přesčasů, o které ne všechny zaměstnan-
kyně stojí z důvodu únavy a letitého ná-
ročného směnného provozu. Dále se ho-
vořilo o doprovodech dětských pacientů, 
nadstandardních pokojích, možnostech 
či nemožnostech, co doprovodným oso-
bám nabídnout, kouření rodičů, atd… 
Aktuální téma měla kolegyně Mikulko-
vá z Národního centra ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů 
z Brna, která vysvětlila připravované 
vzdělávání dětských a všeobecných ses-
ter a také jejich specializační vzdělávání. 
Poté se přednášely různé zajímavé odbor-
né kazuistiky, jako například rotavirové 
gastroenteritidy, infekční mononukleóza, 
specifické úrazy u dětí způsobené psem, 
popáleninová traumata atd., se kterými 
se setkáváme na našem oddělení. Velice 
zajímavou přednášku z vlastní zkušenos-
ti měla MUDr. Mynářová na téma „Pediatr 
v zemi, kde práce oslabuje muže a posi-
luje ženy“. Poukázala na naše zdravot-
nictví a přiblížila,  na jak vysoké je úrovni 
oproti různým státům světa. Tato lékařka 
absolvovala misi v Keni a po fotografic-
kých ukázkách a povídání mi bylo hodně 
smutno… děti s hydrocefalem či menin-
gomyelokélou nemají v této zemi šanci 
na život, a to je pouze jeden z příkladů.

Další velice povedené a zajímavé před-
nášky „Jak na dítě s epilepsií“ či „Jak 
na dítě s bolestí hlavy“ mělo neurologic-
ké pracoviště z FN Motol pod vedením 
MUDr. Komárka.

Eva Mašková 
vrchní sestra 

Dětské a dorostové oddělení 
Nemocnice Most, o. z. Hygiena rukou je v nemocnici samozřejmostí
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výmalba, nové jsou podlahy, ochranné 
lišty na zdech a grafické značení. Celkové 
náklady dosáhly 181 449 Kč včetně DPH. 
Část financí na rekonstrukci uvolnilo neu-
rologické oddělení ze svých finančních 
prostředků. I takové menší akce jsou dů-
ležité, protože dokreslují dlouhodobou 
systematickou snahu Krajské zdravotní 
o postupné přiblížení prostor svých ne-
mocnic standardům, které odpovídají 
úrovni a kvalitám moderní zdravotní 
péče,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková, 
ředitelka zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., doplnil, že v chomu-
tovské nemocnici jsou plánovány další 
rekonstrukce. „V letošním roce ještě vy-
budujeme nové mamografické centrum, 
opravíme chodbu k chirurgii a v příštím 
roce přijde na řadu etapová rekonstrukce 
celého oddělení. Z významných investič-
ních akcí dále stojí za zmínku vybudování 

Krajská zdravotní pokračuje v modernizaci zdravotnických pracovišť 
Nemocnice Chomutov

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v opravách a rekonstrukcích svých pěti nemocnic. 
Další dvě oddělení se podařilo Krajské zdravotní, a. s., v roce 2016 zrekonstruovat 
v Nemocnici Chomutov, o. z. Modernizace se týkala části radiodiagnostického oddě-
lení a lůžkové části neurologického oddělení.

„Jsem velmi rád, že se krom velkých in-
vestičních akcí za desítky milionů ko-
run, jakými naposled byly rekonstrukce 
včetně přístrojové obměny a dovybavení 
chomutovské onkologie a nukleární me-
dicíny, daří postupně realizovat i menší 
rekonstrukce na odděleních, zpříjem-
ňující prostředí jak pro pacienty, tak pro 
zdravotnický personál. Důkazem toho 
je druhá etapa modernizace radiodia-
gnostického oddělení chomutovské ne-
mocnice. Proběhly zde stavební úpravy 
a nové jsou příčky, antistatické podlahy 
a stropní podhledy s novým osvětle-
ním jak v ambulancích, v čekárnách, tak 
i na chodbě. Vyměněny byly dveře i okna, 
ochranné lišty na zdech, nové je také gra-
fické značení. Stavební práce proběhly 
od března do června a celkové náklady 
dosáhly částky 994 780 Kč včetně DPH,“ 

řekl Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s.

„V srpnu pak podobně proběhla moderni-
zace lůžkové části neurologického oddě-
lení. Rekonstrukcí prošly zárubně, dveře, 

urgentního příjmu včetně spojovacího 
koridoru, zřídíme nový stravovací provoz 
včetně nové technologie, vybudujeme 
stacionář onkologie, čeká nás další adap-
tace prostor nukleární medicíny v souvis-
losti s instalací GAMA kamer a stavební 
úpravy pro umístění nové magnetické 
rezonance,“ řekl Ing. Petr Fiala. 

Mgr. Ivo Chrástecký,  
tiskový referent  

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Prohlídka nové čekárny radiodiagnostického oddělení

Na snímku vedoucí radioasistentka 
Alena Jílková

Novým prostředím se pyšní lůžková 
část neurologického oddělení. 
Na snímku staniční sestra Dita Černá.

Zdravotníci se nechali očkovat proti chřipce
Nemocnice Chomutov

Zdravotníci Krajské zdravotní, a. s. – Nemoc-
nice Chomutov, o. z., se připojili ke zdravot-
nickým zařízením, která se snaží zkvalit-
ňovat nejen péči o pacienty, ale i zvyšovat 
bezpečnost svých zaměstnanců. Postupně 
podstoupili očkování proti chřipce, které 
proběhlo v minulých dnech. V letošním roce 
jsou vybrána ta pracoviště, kde jsou ošetřo-
váni nejrizikovější pacienti z hlediska rizika 
těžkých komplikací při nákaze chřipkou.
Očkování zdravotníků proti chřipce je jednou 
z nejúčinnějších zbraní proti přenosu tohoto 
onemocnění v nemocničním prostředí. Chrá-
ní personál a tím i pacienty, neboť personál 
je nejčastějším zdrojem při výskytu nozoko-
miální chřipky. Očkování proti chřipce má až 
89% účinnost a u zdravých dospělých osob 
v 70–90 % zabrání onemocnění. 

redakce Infolistů

Očkovat proti chřipce se nechaly v chomutovské nemocnici ředitelka 
zdravotní péče MUDr. Irena Voříšková a hlavní sestra Mgr. Anna-Marie Malá

Setkání redakční rady
Krajská zdravotní, a. s.

Novinky ve firemním měsíčníku, představení chystaných seriálů, ale také upřesnění 
distribuce výtisků, to byla témata posledního setkání redakční rady Infolistů, které 
proběhlo v úterý 11. října. Hned v úvodu generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala, který je předsedou redakční rady, přivítal novou členku 
Mgr. Alenu Bokovou, hlavní sestru mostecké nemocni-
ce. Zároveň poděkoval všem členkám redakční rady, 
kterými jsou hlavní sestry jednotlivých nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a. s., za jejich dosavadní výtečnou spo-
lupráci při tvorbě firemního časopisu. Dalším tématem 
setkání bylo představení chystané rubriky v Infolistech, 
která čtenáře seznámí s méně známými, ale významný-
mi odděleními jednotlivých nemocnic. V následujících 
vydáních firemního měsíčníku tak dojde na představení 
teplického dětského stacionáře, ústeckého sexuologického 
oddělení a provozů, které jsou důležité pro chod jednotli-
vých nemocnic. Čtenáři se mohou také těšit na nový seriál, 
na kterém se budou podílet ředitelé zdravotní péče jednot-
livých nemocnic Krajské zdravotní, a. s., kteří představí plány 
pro nadcházející rok. Jako první novinky odprezentuje ředitel 
zdravotní péče v ústecké Masarykově nemocnici MUDr. Josef 
Liehne. Na závěr setkání došlo k představení oficiální faceboo-
kové stránky Krajské zdravotní, a. s., s navrhovanými tématy, 
která by neměla na sociální síti chybět.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Kvalitní spánek a relaxace jsou nezbytnou součástí uzdravovacího procesu každého 
pacienta. Při jejich nedostatku je pobyt v nemocnici nejen nepříjemnější, ale může 
se odrazit i na zvýšené spotřebě analgetik a hypnotik. Kdo potřebuje kvalitní spánek 
více než pacienti v nemocnici? Nerušený spánek jim nyní pomůže získat nový pomoc-
ník – špuntomat. 

Při pobytu v nemocnici lze jen obtížně za-
bránit rušivým elementům z okolí, ať už 
jde o chrápajícího či jinak hlasitého sou-
seda na pokoji, ruch přístrojů nebo třeba 
i hluk při opravách budovy. Špunty do uší 
mohou nyní zásadně přispět k řešení to-
hoto problému a zvýšit tak komfort pa-
cientů. Po nemocnicích v řadě českých 
měst se proto i Nemocnice Děčín roz-
hodla pro instalaci automatů na špunty 
do uší – takzvaných špuntomatů. 
Nápad na automat na špunty se zro-
dil u studentů Ekonomické univerzity 
ve Vídni. Poté se rozrostl po dalších 

univerzitách v Rakousku i Německu a ob-
libu si získává i v Česku. Špuntomaty se 
dnes rychle rozšiřují všude tam, kde je 
potřeba klidu a ticha. Stávají se tak ne-
dílnou součástí studoven, knihoven, ale 
i hotelů a právě nemocnic.
Špuntomaty vypadají jako automaty 
na žvýkačky. Po vhození dvacetikoruny 
špunty vypadnou v praktickém plasto-
vém pouzdře, které zajišťuje hygienické 
a snadné skladování a jejich delší život-
nost. Špunty jsou vyvinuté ve spolupráci 
s ORL lékaři. Jsou extrémně měkké a tva-
rované tak, aby v uchu netlačily. Hluk 

snižují v průměru o 35 dB. To znamená, 
že pořád uslyšíte budík, požární alarm 
apod., ale nebude vás rušit okolní hovor 
a ruch. 
V děčínské nemocnici jsou špuntomaty 
umístěny v budově I – v přízemí interního 
pavilonu – v proluce budovy D.

Mgr. Danuše Tomášková 
hlavní sestra 

Nemocnice Děčín, o. z.

Větší komfort ticha a klidu pro pacienty
Nemocnice Děčín

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Personální změny v KZ, a. s.
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Mgr. Eva Vaňková
se stala vedoucí oddělení lékárny 

Nemocnice Teplice, o. z.

Konference přilákala na zámek zdravotníky internistických oborů 
Nemocnice Děčín

Zámek Děčín hostil ve čtvrtek 13. října odbornou konferenci „4. Děčínský den kom-
plexní interní péče“ pořádanou Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnicí Děčín, o. z., 
ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory (ČLK) a Profesní a odbo-
rovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). Akce se zúčastnilo na dvě stě zdra-
votníků z celé České republiky. 

možnosti léčby a diagnostiky tromboem-
bolické nemoci. V akutní fázi této choro-
by stále zbytečně přicházíme o pacienty. 
Zmínil bych také nadčasovou přednáš-
ku profesora Jana Bultase z Ústavu far-
makologie 3. LF UK v Praze, věnovanou 
možnostem personalizované medicíny 
v budoucnosti, tedy léčby léky tzv. šitými 
na míru podle genotypu pa cienta. Jeden 
z bloků byl také věnován oborům interny 
podle subodborností, jako je nefrologie, 
diabetologie a gerontologie. Lékařka 
Soňa Vachtlová přednesla data z úspěš-
né práce Iktového centra neurologie dě-
čínské nemocnice. Závěrečný blok mla-
dých internistů byl zaměřen na rozbor 
spektra pacientů ošetřených na interním 
příjmu, laboratorní diagnostiku srdeční-
ho selhání a možnosti léčby na interní 
jednotce intenzivní péče, prezentované 
i zajímavými případy. V diskuzi vystoupili 

Záštitu nad odbornou konferencí převzal 
1. náměstek hejtmana Ústeckého kra-
je RSDr. Stanislav Rybák. Akci finančně 
podpořil Ústecký kraj a statutární měs-
to Děčín. „Jako primátorka města Děčín 
jsem ráda, že naše město opět po roce 
přivítalo další ročník konference internis-
tů. Jde o tradiční akci s vzácnými hosty, 
které jsme letos uvítali novým zámec-
kým nádvořím. Jsem rovněž ráda, že tato 
konference je pro zdravotníky prestižní 
záležitostí a řada z nich si měla mož-
nost prohlédnout naše město,“ uvedla 

primátorka statutárního města Děčín 
Mgr. Marie Blažková.
Odbornými garanty „4. Děčínského dne 
komplexní interní péče“ byli MUDr. Da-
niela Kallmünzerová, zmocněná k zastu-
pování primáře děčínského interního 
oddělení, a lékař MUDr. Antonín Novák. 
„Tématem letošní konference byl opět 
komplexní pohled na problematiku inter-
ního lékařství. Zabývali jsme se urgentní 
diagnostikou sonografií a echokardio-
grafií na interním příjmu a na jednotkách 
intenzivní péče. Docentka Debora Kare-
tová na kazuistikách přednesla současné 

i odborníci z Ústeckého kraje. Vylosovaní 
z odborného kvizu obdrželi vína z vinař-
ství Třebívlice,“ přiblížil průběh konfe-
rence MUDr. Antonín Novák.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Statutární město 
Děčín

20 21

Špuntomat v děčínské nemocnici

V úvodu konference pozdravila 
všechny účastníky primátorka 
statutárního města Děčín Mgr. Marie 
Blažková

Na konferenci přijelo na dvě stě zdravotníků z celé České republiky 
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Přihlášky: 
www.kzcr.eu/konference/chirobory2016 

Konferenci chirurgických oborů 
Historie, současnost,  

budoucnost 
čtvrtek 24. listopadu 2016, 13:00–18:00 h  
(registrace od 12:00) 
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem 

 Chirurgické oddělení 
 Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy  
 nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 

 
pořádá ve spolupráci s POUZP  

 

Přihlášky: 
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
tel.: +420 477 114 146 

Odborný garant:  
Bc. Svatava Nováková, vrchní sestra 
Chirurgické oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
e-mail: svatava.novakova@kzcr.eu 
 

Přihlášky k pasivní účasti do 20. 11. 2016!  

Účastnický poplatek:  
Aktivní účastníci a zaměstnanci KZ, a.s.  
bez poplatku.  

Ostatní účastníci: 150 Kč vč. DPH.  
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.  
Konference je zařazena do kreditního 
systému dle platné legislativy pro nelékaře. 

Pořadatel konference: 
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční  
a marketingové podpory 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146 

Přihlášky: 
www.kzcr.eu/konference/internausti2016 

REGIONÁLNÍ ODBORNOU KONFERENCI 

V. INTERNISTICKÝ DEN 
za účasti přednášejícího prof. MUDr. Michala Krška, CSc., z II. Interní kliniky FN KV Praha 

v programu dne budou dále prezentovány novinky z interny a příbuzných oborů  
  

úterý 15. listopadu 2016, 10:00–15:00 h 
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. P, Ústí nad Labem  
  

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 

 Vás zve na 

 

Odborný garant:  
prim. MUDr. Jiří Laštůvka, Interní oddělení  
Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o.z.  
  
Kontaktní osoby:  
Šárka Smetanková  
sarka.smetankova@kzcr.eu  
tel.: +420 477 112 643 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová 
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu  
tel.: +420 477 114 146 
 

Účastnický poplatek:  
Aktivní účastníci a zaměstnanci  
Krajské zdravotní, a.s., bez poplatku.  
 
Ostatní účastníci: 100 Kč vč. DPH.  
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.  
 
Konference je zařazena do kreditního  
systému dle platné legislativy 
pro lékaře i nelékaře.  
 
Přihlášky k pasivní účasti do 31. 10. 2016.  
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VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY   |   SÍLA TERMÁLNÍ VODY

Poruchy pohybového aparátu 
zánětlivého a degenerativního 
původu, vertebrogenní syndromy, 
onemocnění svalů, vazů a povázek, 
stavy po úrazech a operacích pohy-
bového ústrojí, vrozené ortopedické 
vady, skoliózy, juvenilní chronická 
artritida.

Choroby periferních cév, stavy po 
zánětech žil a chronického lymfatické-
ho otoku, stavy po operacích cévního 
systému, profesionální vazoneurózy, 
hypertenzní choroba I. – III. stupně, 
oběhové poruchy v důsledku onemoc-
nění cukrovkou.

Stavy po mozkových příhodách, 
stavy po operacích páteře a mozku, 
roztroušená skleróza, vrozená obrna, 
dětská mozková obrna, hybné poru-
chy po zánětech mozku a míchy, 
svalová onemocnění, nervové poru-
chy v důsledku onemocnění cukrov-
kou.

Léčíme 
pohybové ústrojí

Léčíme 
cévní onemocnění

Léčíme 
nervová onemocnění
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 Napsali nám... Poděkování za „Sociální automobil“

„Sociální automobil“ Dacia Dokker

Vážení čtenáři, své příspěvky, postře-
hy a náměty na zprávy do našeho 
firemního časopisu nám můžete zasí-
lat na e-mail: infolistykz@kzcr.eu.

Chtěli bychom všem ob-
chodním partnerům po-
děkovat za spolupráci 

při realizaci projektu „Sociální automobil“. 
Nový vůz Dacia Dokker, určený pro Domov 
pro osoby se zdravotním postižením Trmice 
– Ústí nad Labem byl předán 22. září 2016 
za účasti představitelů vedení firem, které se 
na tomto projektu finančně podílely.

Renata Marková  
oblastní vedoucí  

společnosti Kompakt s.r.o.
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Odborné a vzdělávací akce 

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

27. 10. 2016 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
31. 10. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V

1. 11. 2016 Přednáška pro lékaře – Dětská mozková obrna 
pohledem neurologa a Rehabilitační techniky

Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. IV

1. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
2. 11. 2016 Laboratorní metody ve zdravotnictví XI. Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebny č. I, III
2. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
3. 11. 2016 1. Krajská konference informačních zdrojů 

a knihovnictví 
Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebny č. II, III

7. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
7. 11. 2016 Školicí akce – Jak nás ovlivňují emoce – emoční 

alchymie
Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. III

8. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
8. 11. 2016 Osobnosti české medicíny – prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. III
9. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V

10. 11. 2016 Přenáška pro nelékaře – Sociální zajištění a Inhalační 
techniky

Budova ředitelství, přízemí, Ústí nad Labem

14. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
15. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
14. 11. 2016 Regionální konference sester – BIHI – podpora kojení Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebny č. II, III
15. 11. 2016 5. Internistický den Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebny č. I, II, 

III, IV.
16. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
16. 11. 2016 Základy první pomoci pro nezdravotníky Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. II
19. 11. 2016 Sraz minidětí Domeček u Rondelu
21. 11. 2016 Školicí akce – Stres – tichý zabiják Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. III
21. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
22. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
22. 11. 2016 Školicí akce – Centrální žilní vstupy Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. II
23. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
24. 11. 2016 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
24. 11. 2016 Přednáška pro lékaře – Problematika očních vad 

a Problematika lehce nezralých dětí
Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. IV

24. 11. 2016 Konference chirurgických oborů Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebny č. II, III
24.–26. 11. 2016 Pracovní dny chirurgie baze lební Špindlerův Mlýn

28. 11. 2016 Školicí akce – Psychická péče o pacienty  
v terminálním stadiu

Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. III

28. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
29. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V
29. 11. 2016 Bezpečné podání intravenózního léčiva Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. II
30. 11. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ,  a. s. – UL – učebna č. V

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Darovali krev – to nejcennější
Masarykova nemocnice

Ústečtí karatisté starší osmnácti 
let a trenéři SKR Sport Union opět 
darovali na transfuzním oddělení 
v ústecké Masarykově nemocnici 
svou krev. „O dárcovství projevi-
li zájem i rodiče našich cvičenců, 
a tak jsme zajistili společný ter-
mín“, komentoval akci šéftrenér Jo-
sef Rajchert a dodal: „Někteří naši 
členové, majitelé plaket Jánského, 
dávají krev a plazmu pravidelně, 
my jsme to nabídli novým dárcům 
a podařilo se“.

redakce Infolistů Krev darovala Helena Rajchertová
Do akce se zapojil také 
Leo Kozel

Charitativní běh Krupkou
Nemocnice Teplice

Stalo se už zvykem, že studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy 
a Mateřské školy Bohosudov, ve spolupráci s dobrovolníky Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Teplice, o. z., každoročně pořádají Charitativní běh Krupkou s podtextem „aneb 
pomáháme teplické nemocnici“. Ten letošní, již čtvrtý, se uskutečnil v sobotu 24. 9. 2016 
za krásného babího léta.

Charitativní běh Krupkou „aneb pomáháme teplické nemocnici“

Jsme moc rádi, že biskupské gymnázium má 
mnoho nadšených studentů a pedagogů, 
kteří neváhali přijít v sobotu do školy a po-
moci nejen s přípravou a organizací, ale při-
spěli také vlastní účastí v samotném běhu. 
Zvláštní poděkování patří dvěma ženám 
– paní ředitelce Mgr. Bc. Janě Pucharové 
a Mgr. Janě Křehlíkové – hlavním organizá-
torkám běhu. 

Děkujeme také lidem, kteří se podíle-
li na doprovodných akcích, kterými byly 

Agility, canisterapie, tvůrčí dílny, nácvik re-
suscitace a slackline. 
Za zmínku také stojí, že v jednom z altánů 
působil Ekotým, neboť škola se zapojila 
do ekologických aktivit, a ve druhém vznikla 
odpočinková zóna pro starší občany, kteří si 
mohli zdarma vzít čaj a nerušeně posedět.
V neposlední řadě patří náš dík také všem 
závodníkům a sponzorům, kteří zajistili ob-
čerstvení, vouchery a ceny pro vítěze, letáky, 
propisky a kelímky. 

Děkujeme také moderátorce celé akce 
Mgr. Veronice Vlasákové. 
Za Nemocnici Teplice, o. z., přišli akci pod-
pořit ředitel zdravotní péče teplické ne-
mocnice MUDr. Tomáš Hrubý, hlavní sestra 
Mgr. Kateřina Vágnerová a další zdravotnic-
ký personál i se svými rodinami.
A nyní je čas na informaci, na kterou jistě 
všichni čekáte. Jaký že byl celkový výtěžek? 
Organizátorům se podařilo na startovném 
a dobrovolných příspěvcích vybrat částku 
27 120 Kč, což je o 10 470 Kč více než loni. 
Celý tento výtěžek poputuje na první interní 
oddělení Nemocnice Teplice, o. z.
Zájem lidí o běh, a věříme, že i o pomoc dru-
hým, je rok od roku větší, o čemž svědčí stá-
le vyšší vybrané částky.
Byli jsme nesmírně rádi, že se všechno po-
vedlo, jak mělo a že nám i počasí přálo, ač-
koliv týden dopředu hlásili deště. Takže se 
nakonec žádné obavy nenaplnily a navíc 
i darovaná částka předčila mnohonásobně 
naše očekávání.
„Dovolte nám prosím touto cestou poděko-
vat vám všem, kteří jste se na této krásné 
akci podíleli a jakkoli přispěli na dobrou 
věc.“ 
Děkujeme. 

Petra Suchomelová 
koordinátorka dobrovolníků  

Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra 
Nemocnice Teplice, o. z.



www.kzcr.eu

 
KZ03_IM0055 UL OKB 

Přihlášky: 
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
tel.: +420 477 114 146 

Přihlášky: 
www.kzcr.eu/konference/LABMET2016 

Laboratorní metody  
ve zdravotnictví XI. 

středa 2. listopadu 2016, 8:30–14:00 h (registrace od 7:30 h) 
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem 

 Oddělení lékařské genetiky  
 Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy  
 nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,  

 Vás zve na regionální víceoborovou  
 odbornou konferenci pro zdravotní laboranty 

 

Odborný garant:  
MUDr. Jana Laštůvková, primářka  
a Helena Pokorná, vedoucí laborantka  
Oddělení lékařské genetiky Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  

 
Konference je zařazena  
do kreditního systému dle platné legislativy. 
 

Účastnický poplatek:  
Aktivní účastníci a zaměstnanci KZ, a.s.  
bez poplatku.  
 
Ostatní účastníci: 250 Kč vč. DPH.  
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.  
 
 
 

Pořadatel konference: 
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
tel.: +420 477 114 146 

Přihlášky: 
www.kzcr.eu/konference/knihovnictvi2016 

 
1. KRAJSKOU KONFERENCI  

informačních zdrojů a knihovnictví  
  čtvrtek 3. listopadu 2016, 9:30—15:30 h 

přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. P, Ústí nad Labem 
Záštitu převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. 
  

Krajská zdravotní, a.s.,  
Vás zve na 

Odborný garant:  
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.  
předseda Vědecké rady KZ, a.s. 
Bc. Martin Černý, MSc., vedoucí Střediska 
lékařské knihovny KZ, a.s.  

Kontaktní osoby:  
Bc. Martin Černý, MSc., martin.cerny@kzcr.eu  
tel.: +420 477 117 965 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová 
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu  
tel.: +420 477 114 146 

Účastnický poplatek:  
Aktivní účastníci, zaměstnanci  
Krajské zdravotní, a.s., a zároveň studenti 
po předložení studentského  
průkazu bez poplatku.  

Ostatní účastníci: 150 Kč vč. DPH.  
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.  

Konference je zařazena do kreditního  
systému dle platné legislativy  
pro lékaře i nelékaře. 
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Oddělení následné péče v Ryjicích obdrželo darem čtyři televizory
Masarykova nemocnice

Oddělení následné péče Ryjice Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., převzalo v pátek 23. září věcný dar od zástupců firmy 
Gastro Kastrol s.r.o. Jsou jím čtyři televizory v celkové hodnotě 13 960 Kč. 
„Je málo vídané, když se myslí při dobročinnosti na seniory a tito pánové ukáza-
li, že k takovým lidem patří. O to více si jejich daru ceníme a věřím, že pacienty 
ryjického oddělení nové televizory potěší,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.
„Jsme za takový dar velmi rádi a moc našim dárcům děkujeme. Vlastní televi-
zory oddělení na pokojích prakticky nemá. Vybrali jsme proto ty pacienty, kteří 
nemají vlastní rodinu nebo ta rodina je starší než oni, když jsou to dva partneři 
a podobně,“ uvedla primářka ryjického oddělení následné péče MUDr. Petra 
Kozmová.
„Vyhrála se osmnáctilitrová láhev sektu, kterou jsme byli už předem rozhodnuti 
věnovat na dobročinné účely. Rozlila se do 180 skleniček a vybralo se 13 tisíc 
korun. Zbývající částku jsme doplnili my dva s partnerem společnosti Gastro 
Kastrol Pierrem Memem a zakoupili televizory potřebné pro Oddělení násled-
né péče v Ryjicích. Řekli jsme si, že na děti a opuštěná zvířata přispívá každý, 
proto my dáme něco na seniory,“ vysvětlil cestu od nápadu k realizaci Lukáš 
Tetřev, který je mj. mistrem České republiky ve velmi zajímavé disciplíně – se-
kání sektů.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Předání daru. Na snímku prim. MUDr. Petra 
Kozmová a dárce Lukáš Tetřev.

Padesát pět účastníků se v sobotu 8. října na Střížovic-
kém vrchu postavilo na start 1. Benefičního běhu přá-
tel Masarykovy nemocnice. Běh organizovalo Odděle-
ní centrálních operačních sálů Masarykovy nemocnice 
za podpory místní organizace Lékařského odborového 
klubu SČL. Cílem akce nebyl jen sport, ale také podpo-
ra dobré věci. 
 „Akce se nám i přes nepřízeň počasí vydařila. Finanční 
výtěžek ze startovného činil okolo 3 500 Kč. Částku po-
užijeme na adopci Nandu pampového v ústecké zoo-
logické zahradě. Nanduové patří mezi ptačí zástupce 
podtřídy běžců, takže nelze vyloučit, že se tento živo-
čich stane symbolem dalších ročníků našeho závodu. 
Příští rok bychom rádi udělili v rámci běhu mimořád-
nou cenu – vejce tohoto nelétavého ptáka,“ uvedl or-
ganizátor akce primář MUDr. Ivan Humhej.
Po sportovním výkonu čekalo na nejlepší závodníky 
ocenění ve formě pohárů, medailí a diplomů. Celá akce 
byla zakončena společným opékáním špekáčků a přá-
telským posezením. 

redakce Infolistů 

Charitativní běh se povedl
Masarykova nemocnice



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: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu
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Prevence

◊ Cílem preventivního zátěžového vyšetření 
je stanovit zdravotní limitace sportovce. 

◊ Zátěžové testy pro-
vádíme na moder-
ních přístrojích pod 
vedením odborné-
ho lékaře.  

◊   V závěru sportov-
ní prohlídky určíme 
Vaši aktuální zdat-
nost. 

◊ Provádíme posouzení zdravotní způsobi-
losti pro výkonnostní i vrcholový sport dle 
platné vyhlášky 391/2013 Sb. 

Sportovní ortopedie a traumatologie 

◊ Léčíme sportovní úrazy velkých kloubů, kte-
ré nevyžadují akutní operační léčení.

◊ Léčíme poranění měkkých tkání (svalů, 
šlach, vazů). 

◊ K upřesnění diagnózy využíváme moderního 
ultrazvukového přístroje přímo v ambulanci. 

◊ Ve spolupráci s ostatními obory Masarykovy 
nemocnice zajišťujeme operační terapii.

◊ Pomocí miniinvazivních, 
artroskopických technik 
řešíme chronické nestabi-
lity kloubů po sportovních 
úrazech.

◊ Nabízíme moderní léčbu poranění pomocí 
autologní plazmy a kyseliny hyaluronové.  

◊ Klademe vysoký důraz na navazující péči 
školeného fyzioterapeuta.

Sportovci
Pro sportovce všech kategorií nabízíme: 

◊ Pomocí  zátěžového  vyšetření  určíme  Váš 
anaerobní práh a maximální sportřebu kys- 
líku (VO2max).

◊ Umíme změřit složení Vašeho těla: množství 
tuku a vody.

◊ Nabízíme fyzioterapeutickou péči k odstraně-
ní poruchy při nepřiměřené, či jednostranné 
sportovní aktivitě. 

◊ Ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem Vám sestavíme optimální trénin-
kový plán. 

◊ Díky návaznosti péče v Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem lze  využít  další  spe-
cializované odborné ambulance.
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ODDĚLENÍ  
SPORTOVNÍ 
MEDICÍNY

Základní informace

Kontakt: 
Telefonické objednání:  477 11 30 20  
recepce oddělení sportovní medicíny  
po–pá      7.00–14.00 hod.
Email:   sportovnimedicina@kzcr.eu

Najdete nás:
Ambulance v budově T 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

Lůžková část je detašována v budově G, 
Oddělení ortopedie

Co naše oddělení nabízí?

◊ Jste rekreační, výkonnostní nebo vrcho-
lový sportovec? 

◊ Máte starost o zdraví svého sportující-
ho dítěte?

◊ Chcete změnit svůj životní styl? 

◊ Chcete zlepšit svou sportovní výkon-
nost? 

Využijte naši tělovýchovnou ambu-
lanci, abychom Vám pomohli najít  
odpovědi na Vaše otázky.

Ordinační hodiny: 
Po  7.00–14,30 hod. 
Út  7.00–14.30 hod. 
St 7.00–14.30 hod.,  
 odpolední termíny dle dohody
Čt 7.00–14.30 hod.
Pá  7.00–14.30 hod.

Náš tým
Lékaři: 

prim. MUDr. Pavel Neckař 
MUDr. Jan Riegl 
MUDr. Antonín Pírek 
MUDr. Petra Jurášková 
MUDr. Lucie Vlažná 
MUDr. Pavlína Volejníková

Fyzioterapeuti: 
Mgr. Kateřina Nedomlelová
Mgr. Michaela Richtrová 

Sestry: 
Miroslava Koucká 
Věra Raždíková

◊ Limituje Vás bolest při sportu? 

◊ Máte zdravotní potíže po 
sportovním úrazu? 

◊ Omezuje bolest kloubů 
Vaše sportovní aktivity? 

Využijte naši ortopedicko-traumatolo-
gickou ambulanci k tomu, abychom Vám  
pomohli. 

ODDĚLENÍ  
SPORTOVNÍ 
MEDICÍNY

Základní informace

Kontakt: 
Telefonické objednání:  477 11 30 20  
recepce oddělení sportovní medicíny  
po–pá      7.00–14.00 hod.
Email:   sportovnimedicina@kzcr.eu

Najdete nás:
Ambulance v budově T 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

Lůžková část je detašována v budově G, 
Oddělení ortopedie

Co naše oddělení nabízí?

◊ Jste rekreační, výkonnostní nebo vrcho-
lový sportovec? 

◊ Máte starost o zdraví svého sportující-
ho dítěte?

◊ Chcete změnit svůj životní styl? 

◊ Chcete zlepšit svou sportovní výkon-
nost? 

Využijte naši tělovýchovnou ambu-
lanci, abychom Vám pomohli najít  
odpovědi na Vaše otázky.

Ordinační hodiny: 
Po  7.00–14,30 hod. 
Út  7.00–14.30 hod. 
St 7.00–14.30 hod.,  
 odpolední termíny dle dohody
Čt 7.00–14.30 hod.
Pá  7.00–14.30 hod.

Náš tým
Lékaři: 

prim. MUDr. Pavel Neckař 
MUDr. Jan Riegl 
MUDr. Antonín Pírek 
MUDr. Petra Jurášková 
MUDr. Lucie Vlažná 
MUDr. Pavlína Volejníková
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„Zátěžový test Vám ukáže, 
v jaké kondici jste Vy a Vaše 
srdce.“

„Sportovec dostane odpověď 
na otázku, jak efektivně 
trénuje.“


