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o významných změnách k lepšímu, jimiž 
obě  zdravotnická  pracoviště  v  poslední 
době prošla.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí 

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v naší nemocnici

Nemocnice Děčín
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil ve čtvrtek 19. října 2017 dě-
čínskou nemocnici. Seznámil se s postupem rekonstrukce pavilonu interních oborů, 
která probíhá i díky finanční podpoře Ústeckého kraje, a s chodem a personální si-
tuací především na odděleních, kde ještě loni v létě byla situace kritická. Setkal se 
také a diskutoval s vrchními sestrami děčínských primariátů, zvláště na téma chybě-
jícího nelékařského zdravotnického personálu a jeho odměňování. 

„V první řadě bych chtěl poděkovat léka-
řům, zdravotním sestrám či pomocnému 
personálu za jejich kvalitní práci, protože 
ať už má nemocnice sebelepší přístroje, 
tak bez personálu na úrovni by nemoh-
la žádná nemocnice  fungovat. A myslím 
si, že kolektiv v děčínské nemocnici po-
skytuje  našim  občanům  kvalitní  odbor-
nou zdravotní péči. Ústecký kraj se bude 
i  nadále  snažit,  aby  se podmínky nejen 
u lékařů, ale i u středního i nižšího zdra-
votnického personálu neustále zlepšova-
ly a aby zaměstnanci byli za svoji kvalitní 
práci  dobře  ohodnoceni,“  řekl  hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
S  nejdůležitějšími  fakty  hejtmana  obe-
známily prezentace investic a vybraných 
oddělení  v  děčínské  nemocnici.  Ředitel 
zdravotní péče Nemocnice Děčín Michal 
Hanauer  poukázal  i  na  skutečnost,  že 
špatnou  personální  situaci  z  léta  2016 
– zvláště na dětském oddělení – se po-
dařilo  vedení  nemocnice  stabilizovat 
a  počty  lékařů  stouply  také  na  dalších 
odděleních.

Hejtman Ústeckého kraje na návštěvě ORL oddělení

Probíhající rekonstrukce budovy I

Diskuze se zástupci zdravotnického personálu

Oldřich  Bubeníček  navštívil  v  doprovo-
du generálního ředitele Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Petra Fialy a ředitele zdravot-
ní péče Nemocnice Děčín MUDr. Michala 
Hanauera  oddělení  ORL  a  dětské  od-
dělení,  kde  se  osobně  přesvědčil 

Vážení čtenáři Infolistů,
od července letošního roku jste v našem firemním ča-
sopisu mohli zaznamenat seriál, ve kterém jsme vám 
představili republiková prvenství v oblasti medicíny, 
jimiž  se  mohou  pochlubit  lékaři  Krajské  zdravotní 
v ústecké Masarykově nemocnici, která je právem po-
važována za vlajkovou  loď naší společnosti. Prvním 
úspěchem,  se  kterým  jsme vás  seznámili,  byla per-
kutánní stabilizace atypické katovské zlomeniny C2, 
kterou provedli ústečtí neurochirurgové. Následovaly 
další  úspěchy  z  oblasti  neurochirurgie  jako  implan-
tace  tyčí vyrobených z  titanu na míru pacientovi při 
operaci skoliózy páteře a náhrada  lebeční kosti po-
mocí  implantátu z  titanu. Republikovým prvenstvím 
se pyšní i ústecká oční klinika v chirurgii glaukomu. 

Lékaři kliniky úrazové chirurgie jsou v rámci naší republiky průkopníky v technikách 
dézy  zadonoží  a  středonoží,  jako  první  v  republice  a  třetí  na  světě  implantovali 
na míru vyrobenou dlahu,  kterou  řešili  složitou zlomeninu dolního konce bérce. 
Nejnovějším  republikovým  prvenstvím  je  zavedení metody  „single  site“  na  naší 
klinice urologie a robotické chirurgie, o kterém se dočtete na straně 7.  Jsem rád, 
že se dlouhodobě daří Krajské zdravotní zdokonalovat a modernizovat jednotlivá 
špičková zdravotnická oddělení. Již několik ministrů zdravotnictví České republiky 
při svých návštěvách společnosti Krajská zdravotní konstatovalo, že ústecká Masa-
rykova nemocnice je na úrovni fakultních nemocnic, které jsou v naší zemi považo-
vány za elitní zdravotnická zařízení.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
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Před deseti lety byla ustavena Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických stu-
dií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která má působnost nadregionálního specializo-
vaného centra se spádem milionu obyvatel. Jejím přednostou je od samého začátku 
profesor MUDr. Martin Sameš, CSc. 

Kliniky v Krajské zdravotní Masarykova nemocnice
NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA Obr. 1  Při léčbě pacientů 

s úrazem mozku využíváme 
ve spolupráci s KAPIM 
nejmodernější metody 
multimodální monitorace 
–měření nitrolebního tlaku, 
tlaku kyslíku v mozkové 
tkáni, metabolizmu mozku 
pomocí mikrodialýzy.

Obr. 2 Rekonstrukce 
brachiálního plexu pomocí 
mezižeberních nervů 
a dalších nervů z okolí 
u pacienta po těžkém úrazu. 

Obr. 3 MR neurografie 
a MR traktografie 
oboustranného 
brachiálního plexu 
u zdravého dobrovolníka 
zobrazující plně funkční 
nervové struktury.

Obr. 4  Velký ohlas v republice 
i v zahraničí mají 
interaktivní workshopy 
a „Live Surgery“ světových 
neurochirurgických 
specialistů na naší klinice.

Obr. 5  Příklad současné 
personalizované medicíny 
u operace skoliózy 
páteře s implantáty 
na míru podle pacienta 
a peroperační zobrazení 
pomocí intraoperačního CT 
(O-ARM).

Obr. 6  Operace mozkových nádorů 
vyžadují přesné zobrazení 
patologie a současně 
vztah k mozkovým drahám 
a funkčním oblastem 
mozku.

Obr. 7  Kurzy baze lební 
a mozkových bypassů jsou 
v Ústi nad Labem pořádány 
pod hlavičkou Světové 
federace WFNS a Vaskulární 
sekce Evropské asociace 
EANS.
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Neurochirurgické  oddělení,  ze  kterého 
v  roce  2007  neurochirurgická  klinika 
vznikla,  bylo  založeno  již  v  roce  1968 
a v příštím roce oslaví 50 let své existen-
ce.  Neurochirurgické  oddělení  v  historii 
vedly  významné  osobnosti  české  neu-
rochirurgie,  chronologicky  prim.  Zdeněk 
Malý, prim. Eva Urbánková a prim. Vladi-
mír Beneš II. 
Lůžkovou část kliniky najdou návštěvní-
ci  hlavního  areálu  ústecké  Masarykovy 
nemocnice v budově A ve třetím podlaží. 
Ambulantní poradny jsou umístěny v pa-
vilonu B ve třetím podlaží.
Základním  posláním  zdravotnické-
ho  pracoviště  je  provádění  vysoce 

spe cializované  diagnostiky,  léčby  a  vý-
zkumu  chorob  nervového  systému.  Pra-
coviště  je  součástí  traumatologického 
programu ústecké Masarykovy nemocni-
ce, k léčbě poranění mozku využívá nej-
modernější monitorovací techniky k mě-
ření  intrakraniálního  tlaku,  parciálního 
tlaku  kyslíku  v  mozku  a  metabolizmu 
mozku pomocí mikrodialýzy, v interdisci-
plinární spolupráci s klinikou anestezio-
logie, perioperační a intenzivní medicíny 
(KAPIM).  Dále  konstituuje  spinální  cen-
trum  pro  léčbu  úrazů,  nádorů  a  dege-
nerativních  onemocnění  páteře.  Klinika 
působí  jako  referenční  centrum  pro  in-
traoperační  CT  zobrazování  a  navigaci. 

Neurovaskulární  program  je  součástí 
Komplexního  cerebrovaskulárního  cen-
tra  (KCC)  Masarykovy  nemocnice  v  Ústí 
nad  Labem.  Zahrnuje  interdisciplinární 
péči o cévní systém mozku. Jedná se pře-
devším o mikrochirurgickou nebo radio-
logickou  intervenční  terapii  mozkových 
aneuryzmat, mozkových cévních malfor-
mací a širokou oblast mozkové ischemie. 
Moderní  léčba  akutních  mozkových  is-
chemických  příhod  mechanickou  trom-
bolýzou  vykazuje  nejvyšší  parametry 
v ČR i v Evropě, podobně v počtu cévních 
operací a karotid. V komplexním a aktiv-
ním pojetí péče o celý kraj patří ústecké 
komplexní  cerebrovaskulární  centrum 
ke špičce v České republice. Neuroonko-
logický program obsahuje terapii nádorů 
mozku  s  využitím nejmodernějších  zob-
razovacích,  navigačních  a  elektrofyzio-
logických  technik  a  operací  při  vědomí 
(awake  surgery),  klinika  patří  mezi  cer-
tifikovaná  neuroonkologická  centra  ČR 
s kompletním zázemím pro onkologickou 
léčbu. Centrum chirurgie baze lební a líc-
ního nervu disponuje v České  republice 
jedinečným zázemím anatomické labora-
toře. Pořádá mezinárodní kongresy a kur-
zy transtemporálních přístupů a bypassů 
pod  hlavičkou  Světové  federace  neuro-
chirurgických společností WFNS a Vasku-
lární sekce Evropské společnosti. Klinika 
je  Edukačním  centrem  WFNS  kategorie 
A.  Operační  zákroky  se  dále  zaměřují 
na dětskou neurochirurgii a neuroendo-
skopii  ve  spolupráci  s  dětskou  klinikou 
v ústecké Masarykově nemocnici a praž-
skou  Fakultní  nemocnicí  Motol.  V  pro-
blematice  normotenzního  hydrocefalu 
působí specializovaný tým jako centrum 
pro  evropskou  databázi.  Oblast  chirur-
gie  periferních  nervů  má  v  Masarykově 
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Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
VZDĚLÁNÍ 
 » 1978–1982 – Gymnázium Česká Lípa
 » 1982–1988 – Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy 
Praha

 » 1991 – Atestace I. stupně v oboru chirurgie
 » 1996 – Atestace II. stupně v oboru neurochirurgie
 » 2000 – Obhajoba kandidátské disertační práce na téma 
Regenerace periferních nervů po poranění 

 » 2006 – Habilitační práce Mikrochirurgické přístupy v chirurgii 
baze lební

 » 2012 – Jmenován profesorem Univerzity Karlovy v Praze

PROFESIONÁLNÍ POZICE: 
 » 1. 9. 1988 – Zaměstnán na Neurochirurgickém oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

 » 1. 11. 1997 – Jmenován primářem Neurochirurgického 
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

SPECIÁLNÍ KURZY: 
 » 1992–1996 – Evropský kurz EANS (European Asociation of 
Neurosurgical Societies) – Izrael, Belgie, Turecko, Rakousko, 
Dánsko

 » 1994–2015 – 24 mezinárodních kurzů v Evropě a USA

STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE NA UNIVERZITNÍCH 
NEUROCHIRURGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH:
 » 1991–1992 – AKH Vienna, KFU Graz, UH Utrecht
 » 1993 – BNI St. Joseph´s Hospital, Phoenix, USA
 » 1995 – USC Los Angeles, UCSF San Francisco
 » 1996 – GWU Washington, USA
 » 1998 – Mount Sinai Medical Center, New York City, USA
 » 1999 – Hitachi, Koriyama, Fukushima, Nagasaki, Tokyo 
– Japonsko

 » 2001 – Kushiro, Abashiri, Saga, Tokyo, Nagasaki – Japonsko
 » 2015 – Atsuchi Surgical Learning Center, Kagoshima, Japan

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:
 » 2000 až dosud – Výuka neurochirurgie na 2. Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy Praha 

 » 2000 až dosud – Člen zkušební komise Státní rigorózní 
zkoušky v oboru chirurgie 2. LF UK Praha 

 » 2009 – Školitel DSPB 
(Doktorské studijní programy 
v biomedicíně – neurovědy) 

 » 2010 až dosud – Člen 
zkušební komise pro 
atestační zkoušku v oboru 
neurochirurgie 

 » 2005 až dosud – Výuka 
na Fakultě zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem

GRANTY 
 » Řešitel a spoluřešitel 
12 grantů IGA MZ

ČLENSTVÍ V REDAKČNÍCH RADÁCH ODBORNÝCH ČASOPISŮ: 
 » Člen redakční rady časopisu Česká a slovenská neurologie 
a neurochirurgie

 » Advisory Board Journal of Neurological Surgery
 » Editorial Board Acta Neurochirurgica

ORGANIZACE KONGRESŮ:
 » 26 kongresů, mezinárodních workshopů a kurzů 

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH:
 » Předseda České neurochirurgické společnosti ČLS JEP 
 » Prezident Czech Skull Base Study Group 
 » Člen WFNS Skull Base Surgery Committee (WFNS Education 
Center Class A)

 » Člen Congress of Neurological Surgeons (CNS) 
 » Člen výboru a sekretář Central European Neurosurgical 
Society (CENS)

 » Individuální členství v EANS – člen Ethical Committee, 
Vascular Section

PUBLIKACE:
 » 130 článků v recenzovaných časopisech

MONOGRAFIE:
 » Autor a spoluautor 3 monografií a 6 kapitol v monografiích

PŘEDNÁŠKY:
 » 90 zvaných a vyžádaných přednášek, autor a spoluautor 
440 přednášek

nemocnici  bohatou  tradici  od  založení 
neurochirurgického  oddělení,  v  posled-
ních letech se rozvíjí nejmodernější zob-
razování pomocí MRI a náročné operace 
brachiálního plexu dospělých i dětí v ši-
roké mezioborové spolupráci.
Pracoviště  se  tradičně věnuje  řešení  vý-
zkumných  grantů  Ministerstva  zdravot-
nictví  ČR  a  dalších  agentur.  Neurochi-
rurgické oddělení  pravidelně prezentuje 

své výsledky na evropských a světových 
kongresech,  ročně publikuje 9–12 člán-
ků  v  odborných  časopisech  s  impakt 
faktorem. Přednosta oddělení je předse-
dou České neurochirurgické společnosti 
ČLS JEP a prezidentem Czech Skull Base 
Study Group.
Ústecká neurochirurgická klinika se dále 
pyšní  několika  celorepublikovými  pr-
venstvími.  Mezi  letošní  patří  například 

náhrada lebky pomocí implantátu z tita-
nu vyrobeného pacientovi na míru a per-
sonalizovaná operace skoliózy páteře. 
Velkou  zásluhu  na  výborném  zvuku  kli-
niky má kvalitní a stabilní kolektiv zdra-
votních sester pod vedením vrchní sestry 
Kateřiny  Tomové  a  staniční  sestry  Lucie 
Lippertové.

redakce Infolistů

Kliniky v Krajské zdravotní – Neurochirurgická klinika

Masarykova nemocnice
OPERATIVA S ROBOTICKOU ASISTENCÍ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ SI PŘIPSALA DALŠÍ REPUBLIKOVÉ PRVENSTVÍ – JEDNOVSTUPOVÝ 
VÝKON „SINGLE SITE“

REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ

Jednovstupový výkon „single site“ s asistencí robota

Masarykova nemocnice

Lékařští specialisté Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických stu-
dií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jako první v Česku provedli jednovstupový výkon 
„single site“ s asistencí robota.

Přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D., prezentuje metodu „single site“ ve školicím 
centru

„Podařilo  se  nám  robotický  systém 
da Vinci Xi rozšířit o systém „single site“. 
Jde  o  adaptér,  který  umožní  provést  ur-
čité  roboticky  asistované  operace  ra-
nou v délce do 25 milimetrů. Za pomoci 
speciálního  disku  a  speciálních  troká-
rů,  tedy  instrumentů,  jimiž  se  zavádějí 
nástroje  do  pacienta,  zavedeme  čtyři 
porty: jeden pro kameru, dva pro nástro-
je  a  jeden  asistent ský  port.  Vše  touto 
pětadvacetimilimetrovou  ranou  v  těle 
pacienta. Tak  jsme schopni provést  jed-
nodušší  chirurgické  výkony  za  pomoci 
robota, které zanechají na  těle pacienta 
nejmenší  následky,“  popsal  podstatu 
tohoto  pro  pacienta  velmi  šetrného  zá-
sahu MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednos-
ta  Kliniky  urologie  a  robotické  chirurgie 
Fakulty  zdravotnických  studií  Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

První operaci s pomocí „single site“ pro-
vedl tým přednosty Schramla u pacienta, 
který měl za sebou několik výkonů na led-
vině s vrozenou vadou. Obě ledviny měl 
od narození srostlé do sebe, do tzv. pod-
kovy,  a  opakovaně  se mu  v  nich  tvořily 
konkrementy,  ledvinové  kameny.  Z  pět-
advacetimilimetrové  ranky  se  operatéři 
dostali k ledvině a povedlo se jim vyndat 
kámen  stejné  velikosti,  aniž  by  museli 
provést větší, invazivnější výkon.
Při druhém výkonu operovali pacientku, 
které se po gynekologické operaci vytvo-
řila  píštěl  (komunikace)  mezi  močovým 
měchýřem  a  pochvou.  Proto  byla  tato 
mladá  čtyřicetiletá  žena  inkontinentní, 
moč jí odcházela pochvou. „Single site“ 

bylo  zavedeno  pupkem,  což  umožnilo 
píštěl  přerušit  a  odděleně  zašít  pochvu 
a močový měchýř.  Pro  pacientku  to má 
nejmenší  kosmetické  následky  a  nej-
menší riziko kýly či krvácení. 
„Nemůžeme  si  však  slibovat,  že  tímto 
jednovstupovým  robotickým  výkonem 
půjdou nahradit všechny  robotické ope-
race. Výkon není hrazen zdravotními po-
jišťovnami podle sazebníku, a tak může-
me některé  typy  výkonů provádět  zatím 
jen díky vnitřní podpoře Krajské zdravot-
ní. Samozřejmě se budeme snažit využít 
„single site“ především u komplikací gy-
nekologických výkonů, jako byl ten druhý 
v pořadí. Do konce letošního roku máme 
ještě možnost provést pět těchto opera-
cí,“ vysvětlil přednosta kliniky MUDr. Jan 
Schraml, Ph.D. 
„Jsem  rád,  že  se  daří  dlouhodobě  zdo-
konalovat  a  modernizovat  vybavení 
operativy  pro  tak  špičkové  zdravotnic-
ké  pracoviště,  jakým  Centrum  robotic-
ké  chirurgie při  ústecké klinice urologie 
a robotické chirurgie, pod vedením pana 
přednosty Schramla,  je. Po pořízení nej-
modernějšího  robotického  systému  da 
Vinci Xi v  roce 2015 a operačního stolu 
Trumph TruSystem 700dV v loňském roce 
je  využívání  „single  site“  při  roboticky 
asistovaných výkonech dalším milníkem 
a pokrokem v téměř desetileté historii ro-
botické chirurgie pod Krajskou zdravotní. 
Díky vnitřním grantům bude moci tým kli-
niky s podporou Krajské zdravotní usku-
tečnit tímto speciálním způsobem v příš-
tím  roce  15  operací,"  zdůraznil  Ing.  Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Novým primářem interního oddělení je MUDr. Miroslav Šofr

Nemocnice Chomutov

Objednat se do mamodiagnostického centra lze také elektronicky Nemocnice Chomutov
Filozofií  Krajské zdravotní,  a.  s.,  jakožto 
profesionálního poskytovatele komplex-
ních  zdravotnických  služeb,  bude  jistě 
celková  automatizace  –  elektronizace 
všech procesů, což  je v dnešní době té-
měř  nezbytné.  Elektronické  informace 
se  dají  využít  i  pro  další  účely  –  nabízí 
se například dohledatelnost  léků, všech 
typů materiálu apod. Přínos potřebných 
údajů, které mohou manažeři společnos-
ti využít pro své rozhodování, je součástí 
těchto  systémů.  V  případě  dohledatel-
nosti léků či materiálu je možné sledovat 

i údaje jako jsou výrobní čísla, datum vý-
roby,  datum  trvanlivosti,  případně  číslo 
šarže.  Tento  druh  efektivní  dohledatel-
nosti, přehlednosti a preciznosti se týká 
i objednání pacienta a eliminace chyb při 
komunikaci s pacientem.
Úspory  i  návratnost  investic  do  elek-
tronického  objednávání  jsou  nespor-
né.  Kromě  časových  úspor  a  výrazného 
snížení  chybovosti  celkově  přispěje  za-
vedení  elektronické  výměny  dat  ke  zvy-
šování  kvality  a  snižování  nákladů,  při-
čemž je vždy nezbytné klást velký důraz 

na zabezpečení přenášených dat. Na zá-
věr  nelze  opomenout  přínos  elektronic-
ké  komunikace  pro  ochranu  životního 
prostředí. 
Péči o pacienta – po použití veškeré pod-
půrné elektroniky – vždy zajišťuje  lékař-
ský a zdravotnický personál.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nejmodernější mamodiagnostické centrum v Ústeckém kraji, které vzniklo po rekon-
strukci a rozšíření prostor při Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z., úspěšně nastavilo také elektronické objednávání a ko-
munikaci. S tím, jak systém pracuje, nyní seznámili zástupce vedení Krajské zdravot-
ní MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek pro řízení informačních systémů, a MUDr. Dag-
mar Kollertová, primářka oddělení. Prezentace nového systému se zúčastnili Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel společnosti, MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., a další zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák předává 
symbol mamodiagnostického centra primářce radiodiagnostického oddělení 
MUDr. Dagmar Kollertové

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., který MUDr. Dag-
mar  Kollertové  slavnostně  předal  nový 
symbol  centra,  uvedl,  že  zavedení  elek-
tronického  objednávání  odpovídá  filo-
zofii  současného  vedení  společnosti. 
„Chceme,  aby  zdravotní  péče  v  nemoc-
nicích  Krajské  zdravotní  šla  ruku  v  ruce 
s nejmodernějšími medicínskými trendy, 
k nimž neodmyslitelně patří také moderní 
způsoby komunikace jak uvnitř systému, 
tak  s pacienty. Mamodiagnostické  cent-
rum v Chomutově touto pozitivní změnou 
potvrzuje,  že  je  skutečně  nejmoderněj-
ším  zdravotnickým  pracovištěm  s  tímto 
zaměřením  v Ústeckém kraji,“  zdůraznil 
Ing. Jiří Novák.
„Při  slavnostním  otevření modernizova-
ného mamodiagnostického centra v červ-
nu letošního roku jsme zde přáli co nejví-
ce spokojených pacientek. A toto je další 
z  kroků,  které  k  naplnění  onoho  přání 
může vést. Moderní způsob objednávání 

k  vyšetření  je  logickým  završením  dů-
ležité  investiční  akce,  jímž  vybudování 
nových  prostor  pro  mamodiagnostické 
centrum v chomutovské nemocnici bylo. 
Poděkování za investiční podporu si opa-
kovaně zaslouží  jediný akcionář Krajské 
zdravotní,  kterým  je  Ústecký  kraj,  jenž 
dlouhodobě  naši  společnost  podpo-
ruje  při  řadě  investičních  aktivit,“  řekl 
Ing.  Petr  Fiala,  generální  ředitel  Krajské 
zdravotní, a. s.
Stavební  úpravy  mamodiagnostického 
centra  a  nákup  mamografu  vyšly  Kraj-
skou  zdravotní  na  12,05  milionu  Kč, 
3,1 milionu Kč z této částky pokryly vlast-
ní  zdroje.  Ústecký  kraj  stavební  úpravy 
podpořil 6 miliony Kč, na pořízení mamo-
grafu v hodnotě 3,69 milionu Kč získala 
Krajská zdravotní dotaci ze státního roz-
počtu od Ministerstva zdravotnictví Čes-
ké republiky, která činí 2,95 milionu Kč. 
Dalších  400  tisíc  za  vybavení  zaplatila 
Krajská zdravotní.

Mamodiagnostické  centrum  je  určeno 
zejména pacientkám z  jihozápadní  čás-
ti  Ústeckého  kraje  a  přilehlých  oblastí. 
V  současné době v  chomutovském cen-
tru evidují okolo pětatřiceti tisíc pacien-
tek, které chodí opakovaně na vyšetření. 
V  loňském  roce  jich  tu  provedli  zhruba 
čtrnáct tisíc. Rozšířením chomutovského 
mamodiagnostického  centra  je  v  prů-
běhu  jednoho  roku  očekáván  nárůst  až 
na dvacet tisíc vyšetření ročně.

PŘECHOD NA ELEKTRONICKÉ 
OBJEDNÁVÁNÍ A KOMUNIKACI
Pokud jde o komunikaci a přechod z pa-
pírové,  respektive  telefonické  formy 
na elektronickou výměnu dat, jistě přine-
se řadu výhod naší společnosti. Za zmín-
ku stojí především přesnost přenášených 
dat,  zpřehlednění  a  zrychlení  evidence, 
možnost  rychlého  dohledání  dokladů 
v případě potřeby, sdílení informací s kli-
enty,  reporting  a  publikování  na  webu 
nebo na intranetu. Ve všech těchto přípa-
dech to pro zdravotníky a hlavně klienty 
–  pacienty  znamená  časovou  úsporu, 
snížení nákladů a zvýšení kvality posky-
tovaných  služeb.  Čas  takto  „ušetřený“ 
může  věnovat  zdravotník  komunikaci 
s pacientem „face to face“ a své odborné 
činnosti, na kterou má kvalifikaci.
Pacient  využívající  tohoto  způsobu  ko-
munikace  a  objednávání  ví,  na  čem  je, 
může si vybrat termín, má čas si vše řád-
ně  rozmyslet.  V  telefonické  komunikaci 
se  prodlužuje  čas  dohadováním,  kdy 
a jaký termín je volný, a čas trávený u te-
lefonu  je  často  zbytečně  dlouhý.  Takto 
efektivně k elektronickému objednávání 
přistoupilo,  a  i  nadále  přistupuje  řada 
subjektů,  kde  je  později  nutná  přímá 
osobní komunikace. 
Zaměstnanci  Krajské  zdravotní,  a.  s., 
standardně  používají  elektronické  do-
klady.  Pokud  jde  o  skladové  provozy, 
pracovníci mají k dispozici doklady jako 
například číselníky položek, objednávky 
zboží v tzv. NEOS (nemocniční elektronic-
ký objednávací  systém), avízo o příjmu, 
potvrzení příjmu, avízo o dodávce, stavy 
zásob  nebo  pohyby  zboží  v  lékárnách 
a další.

Interní oddělení v chomutovské nemoc-
nici má od 1. října letošního roku nového 
primáře MUDr. Miroslava Šofra. Redakce 
Infolistů mu položila několik otázek. 
Jak dlouho působíte v chomutovské 
nemocnici?
V  chomutovské  nemocnici  pracuji 
od  roku  1993.  Zpočátku  jsem  pracoval 
na hematologicko-transfuzním oddělení, 
od roku 1995 plně na interním oddělení. 
Mám  atestaci  2.  stupně  z  vnitřního  lé-
kařství a atestaci z kardiologie. Převážně 
se  věnuji  kardiologii,  práci  na  jednotce 

intenzivní péče. Od roku 1997 vedu lipi-
dovou poradnu. 
Kromě postu primáře interního oddělení 
zastáváte post zástupce ředitele zdravot-
ní péče, co vaše práce obnáší?
Zástupcem  ředitele  pro  zdravotní  péči 
jsem druhým  rokem. Tuto práci vnímám 
jako  „týmovou“.  Na  většině  běžných 
provozních  medicínských  záležitostech 
se podílím s paní ředitelkou a nyní nově 
i  s  dalším  zástupcem  MUDr.  Michalem 
Zemanem,  Ph.D.  Standardně  to  obná-
ší  jedenkrát  týdně  zhruba  tříhodinové 
společné  jednání  a  další  práce  je  spíš 
„ad hoc“.
Co byste vyzdvihl na chomutovském in-
terním oddělení?
Chomutovské  interní  oddělení  je  dlou-
hodobě  profilované  jako  „kardiologic-
ké".  Od  roku  1989  jsou  zde  implanto-
vány  kardiostimulátory.  V  posledních 
letech  se  velmi  zkvalitnila  a  rozšířila 
gastroenterologie.  Krom  běžných  en-
doskopických  metod  a  USG  provádíme 
ERCP. Jedenkrát týdně u nás na oddělení 
pracuje  prof. MUDr.  Julius Špičák,  CSc., 
přednosta  Kliniky  hepatogastroentero-
logie  v  IKEMu  v  Praze.  Přes  personální 
problémy  našeho  zdravotnictví  je  naše 

gastroenterologické  oddělení  personál-
ně silné (lékaři – Špičák, Al Naggar, Bure-
šová, Marsch, Oppelová, Řepík). Bohužel 
pro interní oddělení jsou nyní limitem asi 
3 základní  faktory: personální – na poli 
lékařů  i sester, dále suplování  interního 
oddělení v péči o „neinterní pacienty" při 
absenci  lůžek v  regionu  (nyní pečujeme 
o pacienty s onemocněním plic, kožními 
nemocemi,  o  hematologické  pacienty 
atd.,  navíc  dlouhodobě  všechna  inter-
ní  oddělení  zajišťují  částečně  i  sociální 
a  paliativní  péči),  třetí  problém  souvi-
sí  s  výše  uvedeným  –  nestačí  lůžková 
kapacita.
Máte nějakou „metu“, kam byste chtěl 
chomutovskou internu posunout?
Chtěl  bych,  aby  se  v  regionu  o  interně 
a  celé  chomutovské nemocnici  hovořilo 
jako  o  dobré,  kvalitní.  Aby  pacienti  ne-
vzhlíželi  k  Praze  jako  k  Mekce.  Aby  byl 
vyšší  komfort  pro  pacienty.  Stejně  tak, 
aby náš personál zde rád pracoval.
Jaké jsou vaše koníčky?
Především  fotbal  i  hokej,  kdy oba  spor-
ty rekreačně hraji. A bez kola a běhání si 
svůj volný čas taky nedokážu představit. 

ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Primář MUDr. Miroslav Šofr

Odkaz na elektronické objednávání:  
www.kzcr.eu/cv/mamo
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služby při naplňování jistě mnohdy nelehkých a ná-
ročných úkolů,“ řekl MUDr. Ilja Deyl.
Generální  ředitel  Krajské  zdravotní,  a.  s.,  Ing.  Petr 
Fiala,  na  poradě  ředitelů  zdravotní  péče  nemocnic 
spadajících  pod  naši  společnost  v  knihovně  Vzdě-
lávacího  institutu  Krajské  zdravotní  pogratuloval 
k  prestižnímu  ocenění  MUDr.  Iljovi  Deylovi.  Ředi-
tel  Zdravotnické  záchranné  služby  Ústeckého  kraje 
na této pravidelné poradě projednává body vzájem-
né spolupráce s nemocnicemi Krajské zdravotní.
V  minulých  letech  Cenu  hejtmana  Ústeckého  kraje 
obdrželi také lékaři Krajské zdravotní, a. s., přednos-
ta Neurochirurgické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. 
–  Masarykově  nemocnici  v  Ústí  nad  Labem,  o.  z., 
prof.  MUDr.  Martin  Sameš,  CSc.,  přednosta  Klini-
ky  urologie  a  robotické  chirurgie  v  Krajské  zdra-
votní,  a.  s.  – Masarykově nemocnici  v Ústí  nad  La-
bem,  o.  z.,  MUDr.  Jan  Schraml,  Ph.D.,  MUDr.  Jana 
Bednářová, primářka Emergency Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., a cenu za rok 2015 zís-
kal MUDr. Karel Sláma, bývalý dlouholetý primář ús-
teckého oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, které 
bylo letos ustaveno již devátou klinikou.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Předseda představenstva předal s hejtmanem Ústeckého kraje
cenu za oblast zdravotnictví za rok 2016

Krajská zdravotní, a. s.

Zprava Ing. Jiří Novák, Oldřich Bubeníček a MUDr. Ilja Deyl

Ing. Petr Fiala gratuluje MUDr. Iljovi Deylovi 
k získání ceny

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák předal, 
spolu s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, MUDr. Iljovi 
Deylovi cenu za rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany 
lidského života. Hejtman Ústeckého kraje oceňuje každoročně osobnos-
ti, které se významně zasloužily o rozvoj Ústeckého kraje. Akce se kona-
la ve čtvrtek 26. října v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad 
Labem.

„Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci Zdravotnické záchranné služby Ústec-
kého kraje, pod vedením ředitele doktora Ilji Deyla, s jednotlivými zdra-
votnickými  pracovišti  nemocnic  Krajské  zdravotní  –  v  Děčíně,  Ústí  nad 
Labem,  Teplicích,  Mostě  a  Chomutově.  Jsem  přesvědčen,  že  vzájemná 
spolupráce je na špičkové profesionální úrovni,“ uvedl předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.
MUDr. Ilja Deyl je nejen nejdéle sloužícím ředitelem zdravotnické záchran-
né služby v České republice, ale také  je  lékařem Kliniky anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Velice si vážím tohoto oceně-
ní, které mne opravdu velmi mile překvapilo, je mi ctí být ve společnosti 
osobností oceněných přede mnou. Zároveň však tuto cenu vnímám jako 
ocenění, ne pouze mé osoby, ale celého kolektivu zdravotnické záchranné 

Od základky po univerzitu

Masarykova nemocnice

První pomoc a resuscitaci žáky učila MUDr. Eva Provazníková

Odbornou prezentaci a přístrojové vybavení žákům představil Ervín Wittenberg 
zastávající post staniční sestry

Organizátorkou projektu a průvodcem 
po klinice KAPIM byla vrchní sestra 
Bc. Libuše Čočková

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) 
v ústecké Masarykově nemocnici přišla v rámci Krajské zdravotní, a. s., 
s unikátním projektem, který má za cíl podpořit zájem žáků o studium 
ošetřovatelství a medicíny. 

S  nápadem  přišla  vrchní  sestra  kliniky 
Bc.  Libuše  Čočková.  „Po  úspěšném  dni 
otevřených dveří  jsme se rozhodli uspo-
řádat  podobnou  akci  pro  žáky  základní 
školy pod pracovním názvem Od základ-
ky  po  univerzitu.  Děti  často  poznávají 
nemocniční  prostředí  buď  jako  pacienti 
nebo  jako  návštěvy  svých  blízkých.  Ne-
chceme,  aby  mladí  lidé  chodili  studo-
vat  zdravotnické  obory  jen  proto,  že  se 
při  nich  nevyučují  technické  předměty. 
Chceme žákům ukázat,  co všechno prá-
ce ve zdravotnictví obnáší, a když už se 
rozhodnou  pro  jeho  studium,  tak  nejen 
proto, aby měli maturitu,“ uvedla Bc. Li-
buše Čočková.
Jako  jedni  z  prvních  zavítali  na  KAPIM 
v rámci projektu Od základky po univer-
zitu žáci libouchecké základní školy, kteří 
se po průchodu vstupními filtry převlék-
li  do  modrého  zdravotnického  oblečení 
opatřeného  jmenovkou  a  fonendosko-
pem a od  skutečných zaměstnanců byli 
téměř  k  nerozeznání.  „Na  seminární 

místnosti měli možnost vyzkoušet si pří-
stroje, zhlédnout prezentaci  i krátce na-
hlédnout do zákulisí naší práce. Úspěch 

měl  i  třicetiminutový  kurz  první  pomoci 
s  resuscitací,  kterou  si  rovněž  všichni 
mohli  vyzkoušet,“  zhodnotila  exkurzi 
Bc. Libuše Čočková.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Velvyslankyně Čínské lidové republiky Její Excelence Ma Keqing
zhlédla dvě výstavy v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a. s.
Výstavu mapující deset let od vzniku společnosti Krajská zdravotní, a. s., se kterou se sezná-
mili pacienti a návštěvníci nemocnic v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově, si mohou pro-
hlédnout návštěvníci ústecké Masarykovy nemocnice. Velkoformátové fotografie na dvaceti 
panelech mapují důležité momenty Krajské zdravotní, a. s.

Zleva Její Excelence Ma Keqing a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák

Výstava k deseti letům Krajské 
zdravotní, a. s.

Zástupce ředitele zdravotní péče 
ústecké Masarykovy nemocnice 
MUDr. Ivan Staněk představuje 
návštěvě u makety hlavní areál

Na slavnostním zahájení výstavy 
tradiční čínské medicíny promluvil 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček

V  uplynulých  týdnech  tuto  unikátní  výstavu 
doplnila v Atriu ústecké Masarykovy nemoc-
nice výstava s názvem „Tradiční čínská medi-
cína bez  legend a mýtů“, která byla k vidění 
od 18.  října do 18.  listopadu 2017. Výstavu 

pořádal  Nadační  fond  na  podporu  tradiční 
čínské medicíny a alternativ se záštitami Ús-
teckého kraje, Ministerstva zdravotnictví Čes-
ké  republiky  a  Velvyslanectví  Čínské  lidové 
republiky v České republice. 

Mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni 
Čínské lidové republiky v České republice Její 
Excelenci Ma  Keqing,  která  unikátní  výstavu 
v doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Old-
řicha Bubeníčka slavnostně zahájila, přivítal 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s. 
Vernisáže výstavy se rovněž zúčastnil náměs-
tek  hejtmana  Ústeckého  kraje  RSDr.  Stani-
slav Rybák a z vedení Krajské zdravotní také 
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda předsta-
venstva, Ing. Petr Fiala, generální ředitel spo-
lečnosti, a prim. MUDr. Ivan Staněk, zástupce 
ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z.
„Při  setkání s  Její Excelencí Ma Keqing  jsme 
konstatovali,  že oblast  tradiční  čínské medi-
cíny  je  jednou  z  oblastí,  ve  kterých  bychom 
společně mohli pokročit od rozhovorů k rea-
lizaci.  Věřím,  že  tato  výstava,  která  předsta-
vuje  tradiční  léčebné  čínské  postupy,  by  se 
mohla v krátké době proměnit na praktickou 
ambulanci tradiční čínské medicíny v Ústí nad 
Labem,“ řekl při zahájení výstavy hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček.
Velvyslankyně pak zdůraznila význam tradič-
ní čínské medicíny, jejíž léčebné postupy jsou 
dnes  oficiálně  využívány  ve  stovkách  zemí 
světa.  Vyjádřila  přesvědčení,  že  spolupráce 
provincie  Anhui  a  Ústeckého  kraje  nalezne 
praktické výsledky právě i v této oblasti. 

redakce Infolistů

Kardiologové na konferenci v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice
Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádala pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího 
Nováka ve čtvrtek 9. listopadu 2017 „14. Ústecký kardiologický den“ v prostorách 
Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Akce se zúčastnilo 90 lékařů a 130 sester 
z celé České republiky.

Mezi  tématy  letošního  ročníku  tradič-
ní  konference  byla  v  lékařské  sekci  na-
příklad  diagnostika  a  léčba  chronické 
tromboembolické  plicní  hypertenze, 
úskalí  léčby  fibrilace  síní  nebo  DAPT 
(dlouhodobá  duální  antiagregační  léč-
ba) po koronárních intervencích, novinky 
v  antikoagulaci  u  nemocných  s  fibrilací 
síní  po  implantaci  lékového  stentu.  Se-
sterská  sekce  nabídla  kazuistiku  katet-
rizační  léčby  pacienta  s  onemocněním 
dvou  srdečních  chlopní  či  přednášku 
na téma ošetřovatelské péče o pacienta 
na  mimotělní  podpoře  ECMO  (extrakor-
porální membránová oxygenace). Účast-
níci konference měli možnost zhlédnout 
také dva přímé přenosy z katetrizačního 
sálu,  konkrétně  TAVI  s  použitím  nové-
ho  typu  chlopně  a  balonkovou  mitrální 
valvuloplastiku.
„Již  delší  dobu  usilujeme  o  to,  aby  se 
z  centra  vysoce  specializované  kardio-
vaskulární  péče  v  ústecké  Masarykově 
nemocnici stalo centrum komplexní kar-
diovaskulární péče, tedy chceme doplnit 
kardiologickou  kliniku  o  kardiochirurgii. 

Víme, že někde je tento záměr brán jako 
kontroverzní,  zejména  tam,  kde  centra 
jsou – především v pražských fakultních 
nemocnicích.  Ale  také víme,  jak  vypadá 
mapa  republiky,  tedy  že  Ústecký  kraj, 
ale  ani  Liberecký  a  Karlovarský  taková 
pracoviště  nemají.  Jsme  přesvědčeni, 
že naši  obyvatelé,  naši  pacienti,  si  péči 
přímo v  regionu  zaslouží,“  zdůraznil  při 
zahájení Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s., který tlumočil po-
zdravy předsedy představenstva Ing. Jiří-
ho Nováka. 
Poděkoval také týmu multimediální pod-
pory Krajské zdravotní za každoroční za-
jištění přímých přenosů z katetrizačních 
sálů.  „Pro  pořadatele  v  čele  s  panem 
přednostou Červinkou je to poněkud ná-
ročné, ale ve výsledku nesmírně zajíma-
vé. A za  to  jim speciálně děkuji,“ dodal 
Ing. Petr Fiala.
Odborným garantem konference „14. Ús-
tecký  kardiologický  den“  byl  přednosta 
Kardiologické kliniky  Fakulty  zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 

nad  Labem  a  Krajské  zdravotní,  a.  s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., profesor MUDr. Pavel Červin-
ka,  Ph.D.,  FESC,  FSCAI.  „Domnívám  se, 
že  letošní  kardioden  proběhl  úspěšně. 
Hlavními  tématy  odborného  programu 
byly  perkutánní  léčba  chlopenních  vad, 
srdeční  selhávání,  ischemická  choroba 
srdeční  a  arytmologie.  Zazněly  i  žhavé 
novinky  v  doporučených  postupech  pro 
léčbu  akutních  infarktů.  Potěšila  nás 
bohatá účast  i aktivní diskuze u  jednot-
livých přednášek,“ zhodnotil letošní kon-
ferenci profesor Pavel Červinka. 
Vysokou  úroveň,  podobně  jako  v minu-
lých ročnících, měly příspěvky i v sester-
ské  sekci,  jejímž  odborným  garantem 
byla vrchní sestra ústecké kardiologické 
kliniky Květoslava Hlavatá.
V  roce  2003  došlo  v  tehdejší  ústecké 
Masarykově  nemocnici  k  zásadní  změ-
ně  ve  struktuře  interních  oddělení.  Vy-
členěno  bylo  samostatné  kardiologické 
oddělení v čele s primářem, současným 
přednostou,  profesorem  MUDr.  Pavlem 
Červinkou,  Ph.D.,  FESC,  FSCAI.  Úkolem 
nově  vzniklého  lékařského  pracoviště 
bylo  poskytnout  obyvatelům  celého Ús-
teckého  kraje  odpovídající  diagnostic-
kou  péči  podle  nejnovějších  poznatků 
současné medicíny  na  poli  kardiologie. 
V  roce 2007 byl oddělení udělen Minis-
terstvem  zdravotnictví  České  republiky 
statut  kardiologické  kliniky.  Následně 
se  ústecká  kardiologie  stala  součástí 
společných  klinických  pracovišť  Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. Na ústecké kardiologii kromě léč-
by probíhá pregraduální výuka studentů 
medicíny Univerzity Karlovy v Praze a Plz-
ni.  Je  zde  realizována  řada  mezinárod-
ních multicentrických  studií  i  vlastní  vý-
zkumné projekty.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Prestiž každoročně konferenci dodávají přímé přenosy z operace přímo 
do konferenčního sálu
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Přední otorinolaryngologičtí specialisté v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice

Garantem konference byl MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Pohled do sálu

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole připravily na zámečku Větruše 
v Ústí nad Labem ve dnech 12. a 13. října 2017 v pořadí již 24. odbornou nadregionální 
konferenci s mezinárodní účastí „16. Německo-české ORL dny – Slámovy ORL dny“. 

Ve  dvoudenním  odborném  programu 
s 21 přednáškami v angličtině vystou-
pili přední čeští a němečtí odborníci. 
Příspěvky  byly  zaměřeny  na  otologii, 
onkologii,  rinologii  a  problematiku 
sleep apnea.
Nad akcí zařazenou mezi oficiální akce 
České společnosti otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně převzal zášti-
tu náměstek hejtmana Ústeckého kra-
je RSDr. Stanislav Rybák, který účast-
níky  akce  jménem  vedení  Ústeckého 
kraje pozdravil a přivítal. „Je mi velkou 
ctí  zahajovat  letošní  Německo-čes-
ké Slámovy  ORL  dny.  Zejména  proto, 
že  tato akce  je  součástí  výročí 10  let 
existence  naší  Krajské  zdravotní.  Její 
význam podtrhuje i to, že před několi-
ka týdny byla v Masarykově nemocnici 
ustavena klinika ORL. Slámovy dny si 
za  roky  svého  konání  získaly  uznání 
i zájem odborné veřejnosti. Chci proto 

poděkovat všem, kteří se na jejich za-
jištění  podíleli,“  řekl  RSDr.  Stanislav 
Rybák. 
Odbornými  garanty  konference  byli 
MUDr.  Karel  Sláma,  Ph.D.,  primář 
Kliniky  ORL  a  chirurgie  hlavy  a  krku 
FZS  UJEP  v  Ústí  nad  Labem  a  Kraj-
ské  zdravotní,  a.  s.  –  Masarykovy 
nemocnice  v  Ústí  nad  Labem,  o.  z., 
a MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., z Klini-
ky otorinolaryngologie a chirurgie hla-
vy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a  Fakultní nemocnice 
v Motole.
„Letošní 16. Německo-české dny měly 
velmi pozitivní ohlas u všech účastní-
ků,  zvláště  pak  u  německých  kolegů 
a  přátel.  Ocenili  jejich  vysokou  od-
bornou,  ale  i  společenskou  úroveň 
kongresu, které přálo výborné zázemí 
zámečku Větruše, podtržené krásným 
počasím,“  zhodnotil  letošní  ročník 
primář  ústecké  kliniky  MUDr.  Karel 
Sláma, Ph.D.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Na zámku se uskutečnil 5. Děčínský den komplexní interní péče

Nemocnice Děčín

Náš lékař na stupni vítězů v republikovém klání v triatlonu

Nemocnice Děčín
Počátkem měsíce září se v Praze konal Přebor České republiky zdravotníků v terén-
ním triatlonu.

Na start se postavilo 53 závodníků, kte-
ré  čekalo  nejprve  500  metrů  plavání 
v  chladné  vodě  Vltavy  (14,8  °C).  Poté 
následovalo  25  kilometrů  na  horských 
kolech  v  Chuchelském  háji  a  na  závěr 
ještě 5 kilometrů běh. Závodníci se sje-
li  ze všech koutů  republiky – Praha, Tá-
bor, České Budějovice, Olomouc, Přerov, 
Havlíčkův  Brod,  Turnov,  Mělník,  Mladá 
Boleslav…
Krajskou  zdravotní,  a.  s.  –  Nemocnici 
Děčín,  o.  z.,  velmi  úspěšně  zastupo-
val  MUDr.  Jan  Moravík  z  chirurgického 

oddělení.  Popral  se  statečně  se  všemi 
třemi  disciplínami  a  soupeřům  nedal 
moc šancí. Nakonec obsadil krásné dru-
hé místo.  Zvítězil  Martin  Obešlo  z  Den-
tálního  centra  v  Kutné Hoře. Třetí místo 
si  odnesl  Štěpán  Jelínek  z  Nemocnice 
Na Homolce. V ženské kategorii zvítězila 
Petra Váchová z Nemocnice Na Homolce, 
druhé místo obsadila Michaela Juříčková 
z ÚVN Praha a třetí místo Markéta Kulvaj-
tová z FN Královské Vinohrady.

Mgr. Danuše Tomášková 
hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z.

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo pod 
záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka a primátorky 
města Děčín Mgr. Marie Blažkové odbornou konferenci „5. Děčínský den komplexní 
interní péče“. Uskutečnila se v reprezentačních prostorách Zámku Děčín a zúčastnilo 
se jí 170 lékařských odborníků. 

V „Bloku primářů“ bylo připraveno osm 
přednášek, např. EKG v diferenciální dia-
gnostice u praktika a na interním příjmu, 
paliativní  péče  na  interním  oddělení 
a mobilní hospic či diagnostika a  léčba 
srdeční slabosti. „Blok mladých internis-
tů“ nabídl mimo jiné témata nevšednosti 
neselektovaného  interního  příjmu  nebo 
kazuistiky z interního JIP 2017. 
„Jsem  ráda,  že  si  naši  lékaři  pravidel-
ně  vzájemně  vyměňují  a  předávají 

zkušenosti  s dalšími  odborníky  z  jiných 
nemocnic.  Zkvalitňování  poskytované 
péče je prioritou a mě těší, že k pravidel-
nému setkávání dochází právě v našem 
městě,“ pozdravila účastníky Mgr. Marie 
Blažková, primátorka města Děčín. 
Odbornými  garanty  konference  „5.  Dě-
čínský  den  komplexní  interní  péče“ 
byli  MUDr.  Daniela  Kallmünzerová,  pri-
mářka  Interního  oddělení  Krajské  zdra-
votní,  a.  s.  –  Nemocnice  Děčín,  o.  z., 

a  MUDr.  Antonín  Novák,  bývalý  primář 
oddělení. 
„Děčínská  konference  interní  péče  se 
stala  již tradicí. Oceňuji vysokou úroveň 
nejen  prezentací  zkušených  přednáše-
jících,  ale  i  výbornou  kvalitu  prezentací 
mladých  kolegů.  Děčínský  den  interní 
péče  je  navíc  jednou  z  mála  příležitos-
tí,  při  nichž  se můžeme  setkat  s  kolegy 
z  terénu a přiblížit  jim naši práci. Velmi 
nás potěšila  i  tradičně vysoká účast po-
sluchačů,“  zhodnotila  děčínské  setkání 
prim. MUDr. Daniela Kallmünzerová.
Interní  oddělení  děčínské  nemocnice 
poskytuje  léčebně-diagnostickou,  pre-
ventivní  a  konziliární  činnost  ve  všech 
základních  oborech  interního  lékařství. 
Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou 
ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je 
rozděleno  na  část  lůžkovou  a  část  am-
bulantní. Součástí oddělení je hemodia-
lyzační  středisko  zajišťující  ambulantní 
péči o pacienty s akutním a chronickým 
onemocněním ledvin.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

MUDr. Antonín Novák předává květinu primářce MUDr. Daniele Kallmünzerové

MUDr. Jan Moravík na horském kole

Statutární město Děčín
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V rámci kontrolního dne na konci měsíce října se předseda představenstva Ing. Jiří 
Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala seznámili s probíhající výstavbou nového 
pavilonu operační sálů v teplické nemocnici. Zástupci zhotovitele projektu a Odbo-
ru investic a obnovy majetku Krajské zdravotní, a. s., mu představili, v jaké fázi se 
v současné době realizace výstavby nachází. 

Výstavba pavilonu operačních sálů

Nemocnice Teplice

Vedení společnosti prověřilo postup 
prací přímo na stavbě

Stavební práce pokračují podle plánu

„V  těchto  dnech  došlo  k  dokončení  pi-
lotáže  pro  výstavbu  objektu  a  probíhají 
práce  na  odlití  základové  desky.  Násle-
dovat budou montáže výztuže a výstavba 
prvního nadzemního podlaží,“ uvedl  re-
ferent odboru investic a obnovy majetku 
Miroslav  Machala,  odpovědný  zástupce 
Krajské  zdravotní,  a.  s.,  na  této  stavbě. 
Aktuálně  také  představenstvo  Krajské 
zdravotní, a. s.,  rozhodlo na svém říjno-
vém zasedání o rozšíření zmíněného ob-
jektu operačních sálů o jedno podlaží pro 
umístění  chirurgické  jednotky  intenzivní 
péče  a  anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení teplické nemocnice, kde v tuto 
chvíli  probíhá  zpracování  studie,  která 
bude podkladem pro zpracování projek-
tové dokumentace pro provádění stavby. 
V této souvislosti se dále připravují veš-
keré nezbytné legislativní kroky tak, aby 
nástavba podlaží navazovala na již zapo-
čaté stavební práce.
V nových operačních sálech bude po je-
jich  dokončení  realizováno  veškeré 
současné  spektrum  operačních  výkonů, 

které jsou v teplické nemocnici provádě-
ny. Operovat se zde budou cévy, klouby, 
břišní dutiny a provádět  laparoskopické 
zákroky.  Nyní  mají  lékaři  v  teplické  ne-
mocnici  k  dispozici  deset  operačních 
sálů,  u  čtyř  z  nich  počítá  Krajská  zdra-
votní, a. s., s dalším používáním i po re-
alizaci výstavby nových sálů. Dosavadní 

prostory  tak  budou  zachovány  pro  ope-
rační  výkony  v  oblasti  očního  lékařství, 
urologické  endoskopické  operativy,  jed-
nodenní gynekologické operativy a akut-
ní  porodnické  operativy.  Zbývající  sály 
budou  sloužit  k  rozvoji  jednodenní  chi-
rurgie a jejího zázemí. 
Projekt  počítá  také  s  výstavbou 92 par-
kovacích  míst  pro  osobní  auta  zaměst-
nanců, dvě z nich budou vyhrazena pro 
tělesně  postižené.  Díky  tomu  dojde 
k uvolnění parkovacích míst pro návštěv-
níky  nemocnice  přímo  v  jejím  areálu. 
Výstavba pavilonu s novými operačními 
sály probíhá od července 2017. Výstavba 
nového pavilonu pro operační sály je nej-
větší  investicí  v  areálu  teplické  nemoc-
nice za deset let existence Krajské zdra-
votní, a. s. V současné době je zajištěno 
financování s využitím prostředků od Ús-
teckého kraje. 

Dobrovolníci teplické nemocnice se spolu s devíti studenty různých středních a vy-
sokých škol na Teplicku, pod vedením kazatele Církve bez hranic Mgr. Marka Janov-
ského, zapojili do 6. ročníku celorepublikového dobrovolnického projektu „72 hodin 
pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ“. 

Děkujeme  tímto  studentům  a  přátelům, 
kteří  nám  pravidelně  chodí  pomáhat 
do teplické nemocnice v rámci této akce. 
Rádi  bychom  i  v  příštím  roce  navázali 
na tento projekt a opět se sešli při spo-
lečném díle.

Petra Suchomelová 
koordinátorka dobrovolníků  
Nemocnice Teplice, o. z.

Chodba na novorozenecké stanici září novotou 
díky celorepublikovému projektu

Nemocnice Teplice

Dobrovolníci, kteří se v teplické nemocnici zapojili do projektu „72 hodin pro lidi, 
přírodu a místo, kde žiješ“

Chodba v pavilonu F září novotou

Personální změny v KZ, a. s.
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Mgr. Monika Brožovská
je zmocněna k zastupování pozice  
vedoucí oddělení lékárny.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
se stal dalším zástupcem 
ředitelky zdravotní péče.

Nemocnice  
Děčín, o. z.

Nemocnice  
Chomutov, o. z.

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

Díky jejich práci tak září novotou chodba v pavilonu F u vchodu směrem na novoroze-
neckou stanici dětského oddělení v teplické nemocnici. Nový bílý sokl a nový nátěr 
plotu  do  hnědo-červena  natřeli  studenti  spolu  s  dobrovolníky  teplické  nemocnice 
v sobotu 14. října 2017 v dopoledních hodinách. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Cvičím jógu s pacienty

Nemocnice Most

Výchovní poradci základních škol na střední škole i v nemocnici

Nemocnice Most

Věta „Cvičím jógu s pacienty“ je slyšet z úst sympatické dobrovolnice Vlaďky, která dochází jednou týdně 
na psychiatrické oddělení, kde předcvičuje pacientům jógu a zaměřuje se na uvolnění. Tím vhodně doplňuje 
jejich odbornou léčbu. S touto aktivitou začala nejen proto, že ráda pomáhá ostatním, ale také proto, že si 
sama ve svém okolí ověřila, jak velký přínos má cvičení jógy a následné uvolnění na lidi, kteří jsou oslabení. 
Dalo by se říct, že se stala součástí oddělení, protože dochází už třetím rokem.

Velmi si vážíme naší téměř devítileté spolupráce se zástupci psychiatrického oddě-
lení, kteří nám poskytli zázemí. Oddělením prošlo několik výborných dobrovolníků. 
Kreativní Nina, která se účastnila ergoterapie, hudebník Milan chodil hrát na kyta-
ru a zpívat, pohybově nadaná Zdeňka předcvičovala břišní tance, dobrovolnice Jitka 
předcvičovala  jógu. Všem  jim patří velký dík za  to, že pacienty potěšili,  rozesmáli, 
povzbudili a přinesli radost. 
Kdo jsou vlastně dobrovolníci? Jsou to lidé, kteří věnují svůj čas, energii a schopnosti 
a vykonávají činnosti ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Nejčas-
těji si je asi představíme u lůžka, kde potěší pacienta a pomohou mu kvalitně strá-
vit čas, či obstarají drobný nákup. To jsou činnosti, kterým se nejvíce věnují i u nás 
v nemocnici. A co lidé, kteří mají nějakou speciální dovednost? Mohou ji v nemocnici 
využít? Jak vyplývá z článku, určitě ano. Pokud máte chuť, čas a energii, přidejte se 
k nám. Kontaktní telefon je 731 535 656.

Daniela Kováčová, koordinátorka dobrovolníků, Nemocnice Most, o. z.

Setkání ředitelů a výchovných poradců základních škol Mostecka s vedením 
školy, zástupci KÚÚK a zástupci Krajské zdravotní, a. s., proběhlo na Vyš-
ší odborné škole ekonomické, sociální, zdravotnické, Obchodní akademii, 
Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Mostě. 

Ředitele  a  výchovné  poradce  přivítala  na  zdravotnické  škole  ředitelka 
Ing.  Jitka Hašková a poskytla ucelené  informace o nabídce oborů na školní 
rok  2018/2019.  O  spolupráci  školy  a  Krajské  zdravotní,  a.  s.,  poreferoval 
Mgr. Martin Černý. Ve svém vystoupení hovořil o podpoře studentů zdravot-
nických oborů ze strany Krajské zdravotní, a. s., formou stipendií a poskytnutí 
uniforem na praktické vyučování v nemocnici. 
Bc.  Pavel  Csonka,  předseda  výboru  pro  zdravotnictví,  ubezpečil  přítomné, 
že si zástupci politických stran uvědomují nedostatek pracovních sil ve zdra-
votnictví, a proto byl vypracován stipendijní program pro obor Zdravotnický 
asistent.
Ing. Radmila Krastenicsová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a za-
městnanost, nám řekla: „Nedostatek zdravotníků je alarmující, dotýká se kaž-
dého z nás, protože každý může být pacient. Jsem ráda, že žáci středních škol, 
kteří se připravují na budoucí povolání ve zdravotnictví, mohou využít nově 
nastavený stipendijní program.“
Setkání bylo dovršeno návštěvou Krajské zdravotní, a. s., odštěpného závo-
du Nemocnice Most. Na oddělení  šestinedělí  pedagogy  ze  základních  škol 
provázely hlavní sestra nemocnice Mgr. Šárka Gregušová, vrchní sestra Eva 
Janíková a staniční sestra šestinedělí a porodního sálu Soňa Stoklasová.

Setkání  bylo  přínosné  pro  všechny  strany,  při 
loučení  již zazněly plány na příští období. Kam 
půjdeme příště? 

Mgr. Martin Černý, MSc. 
vedoucí Oddělení pro nábor  

a personální vybavení Krajské zdravotní, a. s.

Miminka do dlaně – Purpurové odpoledne 

Nemocnice Most

Vrchní sestra Eva Mašková

V Městském divadle v Mostě se v polovině měsíce října konalo historicky první setkání 
předčasně narozených dětí ve Statutárním městě Most. Hlavním bodem programu bylo 
slavnostní věšení novorozeneckých ponožek s osobním vzkazem na purpurovou stuhu, 
čímž se naše oddělení a město Most oficiálně zapojilo do projektu „Socks for Life“, 
celorepublikového pokusu nasbírat do listopadových oslav Světového dne předčasně 
narozených dětí 9 000 párů ponožek, aby každé předčasně narozené miminko symbo-
licky dostalo jeden pár jako dárek. 

Ponožky budou součástí rekordu a budou 
také u  startu nového života,  který  začíná 
bojem o každý nádech. Vzkaz, který najdou 
rodiče uložený do ponožek,  pro  ně bude 
připomínkou toho, že v tom každodenním 
nelehkém  boji  nejsou  sami.  Za  naše  od-
dělení se této krásné akce zúčastnili a po-
nožky zavěsili zástupce primáře Perinato-
logického centra v Mostě MUDr. Jiří Kuneš, 
vrchní sestra Eva Mašková, staniční sestry 
Petra Bláhová a Věra Palková, dětská ses-
tra Anetta Smolíková a za dětské  lékařky 

MUDr. Marie Váchová a MUDr. Jana Koneč-
ná. Na stuhu si ponožky pověsili a do pro-
jektu se zapojili také primátor města Mos-
tu Jan Paparega, který přinesl za Magistrát 
města Most tašku plnou novorozeneckých 
ponožek,  dále  pak  jednatel  Městského 
divadla  v  Mostě  PhDr.  Václav  Hofmann, 
Lucie Žáčková a Markéta Řehořová za Ne-
doklubko.  Ponožky  také zavěsili  zástupci 
partnerů Nedoklubka. Na purpurovou stu-
hu se pověsilo 276 párů ponožek a za celé 
odpoledne  jsme  obdrželi  neskutečných 

a nádherných 576 párů. Součástí progra-
mu byla výstava překrásných fotografií, fo-
tokoutek, konzultace v oblasti fytoterapie, 
laktační  poradce  z  firmy Medela  a  další. 
Pro  děti  bylo  během  celého  odpoledne 
připraveno  malování  na  obličej,  tvořivá 
dílnička se soutěží a pro malé návštěvníky 
byly připraveny také dárečky – háčkované 
chobotničky. Našemu oddělení byl předán 
balíček od zástupkyně firmy Medela paní 
Hany  Mrázové,  který  obsahoval  více  než 
100 doplňků ke kojení. Paní Lucie Žáčko-
vá  předala  knížky  pro maminky  od  firmy 
AbbVie.  Za  Oblastní  muzeum  v  Lounech 
předala chobotničky paní Jana Husáková. 
Hlavní patronkou Nedoklubka pro Most je 
paní Markéta Kučerová, se kterou je výbor-
ná  spolupráce.  Pro  naše  oddělení  vyrábí 
chobotničky, z vlastní  iniciativy, všeobec-
ná sestra Šárka Schreilová z Chirurgického 
oddělení  Nemocnice Most,  o.  z.,  která  si 
takto  zpříjemňuje  pozdní  večery,  a  hlav-
ně  ji  těší,  že  to,  co dělá, má smysl a  své 
uplatnění.
Všem  za  dary  pro  naše  miminka  a  je-
jich  maminky  moc  děkujeme  a  těšíme 
se  na  další  setkání  v  takovéto  příjemné 
atmosféře.

Eva Mašková, vrchní sestra 
Petra Bláhová, staniční sestra 
Dětské a dorostové oddělení 

Nemocnice Most, o. z.

Zkušební provoz nového parkovacího systému

Nemocnice Most
Krajská zdravotní, a. s., zahájila v mostecké nemocnici od středy 1. listopadu 2017 
zkušební provoz nového parkovacího systému. Tím je završena další etapa komplex-
ního řešení parkování v areálu mostecké nemocnice přímo navazující na letos do-
končené parkoviště pro zaměstnance s kapacitou 186 osobních automobilů, které 
vzniklo za budovou B a G. 

Po  dobu  zkušebního  provozu  nového 
parkovacího systému  je parkování zdar-
ma. Po vyhodnocení zkušebního provozu 

parkovacího  systému  bude  parkování 
v  areálu  zpoplatněno  obdobným  způ-
sobem jako ve městě Most. Návštěvníci 

získají benefit dvou hodin zdarma, každá 
následující hodina bude stát 15 Kč. 
Další etapou komplexního řešení parko-
vacího  systému bude  zřízení  parkoviště 
u objektu C pro 36 osobních automobilů, 
kde  v  současné  době  probíhá  příprava 
zpracování projektové dokumentace. 

redakce Infolistů
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Internisté se pošesté sešli na konferenci v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice
Interní oddělení v ústecké Masarykově nemocnici uspořádalo regionální odbornou konferenci s názvem „6. Internistický den 
v Ústí nad Labem“. Setkání proběhlo v úterý 7. listopadu 2017 v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdra-
votní, a. s., a zúčastnilo se ho 130 lékařských specialistů.

Účastníky  konference  pozdravil  generální  ředitel  Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala: „Interní lékařské obory vždy 
patřily k pilířům zdravotní péče v každé nemocnici a nejinak 
je tomu i v nemocnicích Krajské zdravotní. Děkuji za práci 
lékařům  a  všem  internám.  Jsem  rád,  že  umožňují  i  touto 
formou předávat mnoho svých zkušeností. Věřím, že akce, 
na níž se setkávají nejen internisté, ale také lékaři dalších 
specializací, bude úspěšně pokračovat i v příštích letech.“ 
„Program konference i letos obohatily přednášky předních 
odborníků  z  Institutu  klinické  a  experimentální  medicíny 
v  Praze,  1.  lékařské  fakulty  Univerzity  Karlovy  a  Fakultní 
nemocnice Plzeň, a  jeden blok byl zaměřen na kazuistiky. 
Velmi  cennou  součástí  letošního  6.  Internistického  dne 
v Ústí nad Labem byla účast primářů a specialistů spolupra-
cujících oborů. Velmi mě potěšil zájem o účast, koneckon-
ců program nabídl nejen velmi kvalitní přednášky, ale jeho 
součástí byla také panelová diskuze, z níž vzešlo mnoho za-
jímavých podnětů pro naši práci do budoucna,“ zhodnotil 
letošní ročník MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jenž byl od-
borným garantem akce.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nové trendy ve zdravotnických vědách
Lékaři Krajské zdravotní, a. s., prezentovali ve čtvrtek 19. říj-
na 2017 v reprezentativních prostorách Kampusu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) nové trendy 
ve zdravotnických vědách. 

Mezinárodní  konferenci  společně  s  Fakultou  zdravotnických 
studií UJEP v Ústí nad Labem pořádala Krajská zdravotní, a. s. 
–  Masarykova  nemocnice  v  Ústí  nad  Labem,  o.  z.  Přednáš-
ky  na  jednotlivá  témata  probíhaly  v  červeném  a  purpurovém 
sálu kampusu. Z našich zdravotníků se prestižní akce zúčast-
nili  například  z  ústecké Masarykovy  nemocnice  hlavní  sestra 
Mgr. Markéta Svobodová, přednosta gynekologicko-porodnic-
ké kliniky doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., či lékař neurochirur-
gické kliniky MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. „Ústecká Masarykova 
nemocnice by měla s Fakultou zdravotnických studií Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem úzce spolupracovat. 
Nově na našich pracovištích zavádíme systém vzdělávání  for-
mou mentorek, který se setkal s kladnou odezvou jak u samot-
ných studentů, tak i u našich zdravotníků,“ uvedla Mgr. Markéta 
Svobodová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů Návštěvníci konference v purpurovém sále

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který 
v úvodu pozdravil účastníky konference

Účastníky konference pozdravil za vedení Krajské zdravotní, a. s., generální ředitel Ing. Petr 
Fiala, který tlumočil pozdrav předsedy představenstva společnosti Ing. Jiřího Nováka, a zá-
roveň informoval o připravovaných krocích k zajištění nárůstu mzdových tarifů pro zaměst-
nance Krajské zdravotní na rok 2018, ale především – po zajištění příplatků pro všeobecné 
sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují v režimu třísměnného a ne-
přetržitého provozu – pro další nelékařské profese. „Snahou Krajské zdravotní má být nyní 
pokrok v nápravě odměňování zejména nízkopříjmových kategorií zaměstnanců, tarifní růst 
mezd a další benefity a nárůsty dle platné kolektivní smlouvy jistě mají být také provedeny,“ 
zdůraznil Ing. Petr Fiala. 
Ing.  Ivana  Břeňková,  místopředsedkyně  OSZSP  ČR,  generálnímu  řediteli  poděkovala 
za účast na konferenci a za podporu odborové organizace. Poděkovala zároveň za pamět-
ní list a plaketu u příležitosti 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, které obdržela s dalšími 
osobnostmi spojenými s činností této společnosti dne 14. září 2017 při slavnostním udíle-
ní cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2016.
„Velmi  si  vážíme  příslibu  Krajské  zdravotní  ke  zvýšení  platových  tarifů  o  10 %,  nicméně 
s ohledem na předloženou kolektivní smlouvu vyššího stupně předložíme návrh na sbližo-
vání platových tarifů,“ řekla Ing. Ivana Břeňková.

Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí, Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ) se v měsíci říjnu uskutečnila Krajská konference Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) ČR. Krajská zdravotní dvakrát do roka pravidelně hostí delegáty OSZSP z Ústeckého kraje.

Krajská zdravotní hostila regionální konferenci odborářů

Ing. Ivana Břeňková

Artroskopické sympozium

Masarykova nemocnice
V hotelu Clarion v Ústí nad Labem se 17. října 2017 uskutečnilo pod záštitou náměstka hejt-
mana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka první artroskopické sympozium Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Garantem celé akce byl MUDr. Ja-
kub Avenarius z Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Artroskopie  je  moderní  diagnostická  a  lé-
čebná metoda a  její  rozvoj  je obrovský. Tato 
metoda  dnes  dokáže  ve  4K  rozlišení  velmi 
přesně určit všechny detaily v podstatě v  ja-
kémkoliv kloubu lidského těla. Největší spe-
cialisté  z České  republiky  se  sešli  na  konfe-
renci  s  názvem  Artroskopie  v  traumatologii, 
sportovní  medicíně  a  ortopedii.  Přednáško-
vý  sál  byl  velmi  příjemně  zaplněn  a  úroveň 
přednášejících byla excelentní. Úvodní slovo 
pronesl náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
RSDr.  Stanislav  Rybák,  který  přivítal  všech-
ny  účastníky.  První  přednášku  pak  přednesl 
přednosta  ústecké  kliniky  úrazové  chirurgie 
MUDr.  Karel  Edelmann,  Ph.D.,  který  stručně 
nastínil historii artroskopování v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem. Dále již následo-
valy přednášky  týkající  se  jednotlivých klou-
bů, zejména ramenního, kolenního a kyčelní-
ho. Věcné a korektní debaty byly korigovány 

předsednictvem  kongresu,  ve  kterém  usedli 
MUDr.  Roman  Bartoš  z  Klaudiánovy  nemoc-
nice  v  Mladé  Boleslavi  a  MUDr.  Jakub  Kau-
tzner,  Ph.D.,  z  Fakultní  nemocnice v Motole. 
Mezi přednášejícími dále byli i takoví artros-
kopisté, jako MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA, 
z  plzeňské  fakultní  nemocnice  (operatér 
slovenského  prezidenta)  či MUDr.  Jan Vícha 
(operatér  významných  sportovních  hvězd) 
z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Z Masa-
rykovy nemocnice zde vystoupil se svým sdě-
lením o složitých rekonstrukčních náhradách 
vazů v kolenním kloubu MUDr. Jakub Avena-
rius.  Prim. MUDr.  Pavel  Neckář  a MUDr.  Jan 
Riegl  z  Oddělení  sportovní  medicíny  v  Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., se ve svých přednáš-
kách  zabývali  novinkami  v  léčbě  kolenního 
kloubu se zaměřením na sportovce. 

Významnou  součástí  artroskopického  kon-
gresu  byla  sesterská  sekce,  která  byla 
na velmi vysoké úrovni. Sekce pod vedením 
Ing.  Bc.  Soni  Brabcové,  vrchní  sestry  ústec-
ké kliniky úrazové chirurgie, se zabývala pe-
rioperační  péčí  u  artroskopických  operací 
a  rehabilitací  po  těchto  zákrocích.  Krajská 
zdravotní,  a.  s.,  v  Masarykově  nemocnici 
podporuje  rozvoj  artroskopických  operací, 
a proto zde v roce 2016 vzniklo artroskopické 
centrum. Místní artroskopisté patří rozhodně 
mezi špičky ve svém oboru. Rekonstrukční ar-
troskopické výkony a artroskopicky asistova-
né osteosyntézy jsou toho důkazem.

MUDr. Jakub Avenarius 
Klinika úrazové chirurgie MNUL 
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Artroskopické sympozium  
v Ústí nad Labem



www.kzcr.eu
22 23

Traumatologická konference s mezinárodní účastí 
k 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice

Zleva Dr. med. Martin Glombitza, Duisburg, Prof. Dr. med. Stefan Rammelt, Drážďany, 
Prof. Dr. med. Martin Hessmann, Fulda, Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Schaser, 
Drážďany, doc. Dr. med. Christian Kleber, Drážďany, MUDr. Jiří Vrzala, Ústí n. L., 
MUDr. Pavel Pilát, Ústí n. L., Prof. Dr. med. Hans Zwipp, Drážďany, MUDr. Karel 
Edelmann, Ph.D., Ústí n. L., MUDr. Peter Cibur, Ph.D., Košice, MUDr. Roman Mišičko, 
Ústí n. L., MUDr. Radek Bartoška, Ph.D., Praha, MUDr. Jan Miletín, Praha, MUDr. Petr 
Obruba, Ústí n. L.

Aktivní účast zástupců ústeckého traumacentra v Drážďanech

Masarykova nemocnice
Počátkem měsíce října proběhlo v Drážďanech 4. výroční setkání členů východosaské 
sítě traumacenter (Traumanetzwerk Ostsachsen). Traumacentrum Krajské zdravotní, a. s., 
v Masarykově nemocnici jakožto asociovaný člen této sítě, jediný ve střední Evropě, byl 
přizván k aktivní účasti. Možnost vystoupit před vedoucími pracovníky německých klinik 
sdružených v této síti jsme si vysloužili uspořádáním velmi úspěšného nácviku zvládá-
ní následků hromadného neštěstí z 31. května 2017. Jakožto pozorovatelé byli k tomuto 
cvičení přizváni přednostové dvou největších nadregionálních saských traumacenter – 
prof. Schaser za Univerzitní nemocnici Carl-Gustava Caruse a prof. Bonnaire za Městskou 
nemocnici Dresden-Friedrichstadt, k týmu se připojil ještě prim. Dr. Hohaus, vedoucí akut-
ního příjmu nemocnice Friedrichstadt.

Velké úsilí věnované přípravě nácviku hro-
madného  neštěstí  se  vyplatilo  i  v  rámci 
upevňování  mezinárodních  vztahů  a  pro-
hlubování spolupráce mezi českými a sas-
kými  odborníky.  Němečtí  kolegové  vysoce 
oceňovali propracovanost a  rozsah cvičení 
a vyžádali  si přednesení  souhrnné zprávy. 
Vhodnou  příležitostí  bylo  právě  výroční 
zasedání dne 4.  října 2017. Díky nadstan-
dardní úrovni  spolupráce všech složek  IZS 
byla  zpracována  vizuálně  velmi  vydařená 
reportáž z nácviku. Ta, doplněna v přednáš-
ce o vhodnou fotodokumentaci a podepře-
na působivými čísly a přednesem v rodném 
jazyce  německých  účastníků  schůze,  se 

stala  zlatým  hřebem  programu  a  vyvolala 
poměrně bouřlivou a konstruktivní debatu.
Součástí  prezentace  byl  i  návrh  na  další 
spolupráci  na  různých  úrovních  záchran-
ných  a  zdravotnických  složek.  Jednalo  se 
například o standardizaci karet pro  třídění 
poraněných,  telemedicíně,  účasti  němec-
ké strany na připravovaném cvičení v  roce 
2018  a  společném  jednání  zaměřeném 
na předávání zkušeností s fungováním trau-
macenter na české straně. V tomto ohledu 

máme  skutečně  hluboké  know-how,  vždyť 
síť českých  traumacenter byla ustavena  již 
na přelomu tisíciletí. 

Za českou stranu se jednání aktivně účast-
nili  MUDr.  Lubomír  Kopp,  Ph.D.,  jakožto 
zástupce  a  kontaktní  osoba  Traumacentra 
Masarykovy  nemocnice  v  Traumanetzwerk 
Ostsachsen,  a  prim.  MUDr.  Eva  Smržová 
jakožto vedoucí pracovník Zdravotnické zá-
chranné služby Ústeckého kraje. Kladného 
přijetí ze strany německých kolegů si velmi 
vážíme  a  připomínáme,  že  je  důsledkem 
vynikající práce všech složek IZS, zvláště ře-
ditele MUDr. Deyla a prim. Smržové za ZZS, 
a  všech  zúčastněných  odborností  z  Trau-
macentra  Masarykovy  nemocnice,  zvláště 
prim. Edelmanna za KÚCH, prim. Bednářové 
za Emergency a prim. Školy za KAPIM.

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.  
Klinika úrazové chirurgie MNUL

V hotelu Clarion a ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., se v pondělí 16. října 
konala Traumatologická konference k 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad La-
bem. Vzhledem k očekávané účasti hlavně v sesterské části (více než 90 registrovaných 
účastnic) byla vědecká část rozdělena na dvě místa. Program sesterské sekce byl zaměřen 
na mezioborovou spolupráci včetně otázek souvisejících s pobytem pacienta na operač-
ním sále. Velkou odezvu zaznamenal blok přednášek věnovaných historii traumatologie 
a chirurgie. 

Program  lékařské  sekce  zahájil  ředitel 
ústecké  Masarykovy  nemocnice,  o.  z., 
MUDr. Josef Liehne zhodnocením významu 
traumatologické kliniky pro péči o poraně-
né v ústeckém regionu. Při této příležitosti 
poděkoval  emeritnímu primáři MUDr.  Janu 
Houserovi  za  kvalitní  dlouhodobou  práci 
a popřál mu k významnému životnímu jubi-
leu. Následující přednášky úvodního bloku 
byly  věnovány  historii  i  současnosti  trau-
matologie  v  Ústí  nad  Labem  a  spolupráci 
s drážďanskými traumatology a libereckými 
biomechaniky. Zmíněná pracoviště prezen-
tovali svými příspěvky Prof. Dr. med. Stefan 
Rammelt z Univerzitního centra pro ortope-
dii a úrazovou chirurgii Technické univerzity 

v  Drážďanech  a  doc.  Ing.  Lukáš  Čapek, 
Ph.D., z Katedry technologií a struktur Tech-
nické univerzity v Liberci. Pro účastníky byla 
nečekaným závěrem úvodní části návštěva 
hejtmana  Ústeckého  kraje  Oldřicha  Bube-
níčka, který udělil Medaili hejtmana Ústec-
kého  kraje  Prof.  Dr.  med.  Hansi  Zwippovi 
za přínos ke zlepšení péče o pacienty s po-
raněním nohy v našem regionu.
Druhý  blok  přenášek  byl  zaměřen 
na  problematické  zlomeniny  a  novinky 

v  traumatologii.  Mimo  lékařů  z  pořádají-
cí  kliniky,  z  Děčína  a  Liberce  přednesl  vý-
znamná sdělení o atypických zlomeninách 
stehenní  kosti  a  suprapatelárním  hřebo-
vání  holenní  kosti  přednosta  Kliniky  pro 
ortopedii  a  úrazovou  chirurgii  ve  Fuldě 
Prof. Dr. med. Martin Hessmann.
Odpolední  část  konference  získala  statut 
AOTrauma  sympózia  a  byla  věnována  in-
fektu  v  kostní  chirurgii.  Přední  odborníci 
z Čech, Německa a Slovenska prezentovali 
své zkušenosti i teoretické základy preven-
ce,  diagnostiky  a  léčby  infekčních  kompli-
kací léčby pohybového aparátu a zlomenin 
kostí. Více než 80 registrovaných účastníků 
mělo možnost seznámit se s nejmoderněj-
šími  trendy  léčby  kostního  infektu  včetně 
řešení  měkkotkáňových  a  kostních  defek-
tů  s  využitím  nových metod  a  technologií. 
Mimo již zmíněného Prof. Hessmanna pre-
zentovali  zahraniční  zkušenosti MUDr.  Pe-
ter Cibur, Ph.D., z Kliniky úrazovej chirurgie 
FN  L.  Pasteura v Košicích, Dr. med. Martin 
Glombitza, vedoucí  lékař  infekčního oddě-
lení  Kliniky  ortopedie  a  úrazové  chirurgie 
v  Duisburgu  a  kolegové  z  Univerzitního 
centra  pro  ortopedii  a  úrazovou  chirurgii 
Technické  univerzity  v  Drážďanech –  eme-
ritní přednosta Prof. Dr. med. Hans Zwipp, 
současný přednosta Prof. Dr. med. Klaus-Di-
eter Schaser, Prof. Dr. med. Stefan Rammelt 
a doc. Dr. med. Christian Kleber. Příjemným 
zjištěním bylo,  že přednášky  kolegů z Ma-
sarykovy  nemocnice  i  z  ostatních  českých 
pracovišť se svou kvalitou mohly se zahra-
ničními směle měřit.
Úspěšný průběh celé akce by nebyl možný 
bez spolupráce se Střediskem konferenční 
a  marketingové  podpory  a  se  Střediskem 
multimediální  podpory  KZ.  Všem,  kteří  se 
na  přípravě,  organizaci  a  průběhu  výroční 
konference podíleli, patří náš srdečný dík.

MUDr. Petr Obruba 
Klinika úrazové chirurgie MNUL

Hejtman Ústeckého kraje ocenil péči o pacienty s poraněním nohy

Masarykova nemocnice
Při příležitosti Výroční traumatologické konference předal hejtman Ústeckého 
kraje pan Oldřich Bubeníček Medaili hejtmana Ústeckého kraje Prof. Dr. med. 
Hansi Zwippovi, emeritnímu přednostovi Kliniky traumatologie a ortopedie Tech-
nické univerzity v Drážďanech. 

Toto ocenění bylo uděleno za vynikající péči o pacienty s poraněním nohy, kterou 
poskytují lékaři a sestry kliniky úrazové chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici 
díky znalostem, které získali při opakovaných stážích na drážďanském pracovišti 
a upevnili při společných seminářích a společných operacích prováděných na obou 
pracovištích.  Profesor  Zwipp  byl  od  začátku  této  spolupráce  pečlivým  učitelem 
a milým společníkem, byl mimo jiné i prvním, kdo v ústecké Masarykově nemocni-
ci operoval zlomeninu patní kosti technikou úhlově stabilní dlahy (březen 2006). 
Spolupráce s Prof. Zwippem a jeho následovníky trvá stále, jejím výsledkem je mi-
mořádný rozsah péče o zlomeniny v oblasti nohy v Ústeckém kraji.

MUDr. Petr Obruba, lékař Kliniky úrazové chirurgie MNUL

Prof. Dr. med. Hans Zwipp přebírá z rukou 
Oldřicha Bubeníčka Medaili hejtmana 
Ústeckého kraje
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Oční lékaři se sešli již poosmadvacáté

Masarykova nemocnice

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořáda-
la 20. 10. 2017 „28. Ústecký oftalmologický den“ v prostorách Krajského úřadu Ús-
teckého kraje. Do lavic hlavního konferenčního sálu usedlo 150 lékařů z celé České 
republiky. Téma letošního setkání lékařských specialistů znělo „Glaukom a sítnice“.

Odborným garantem konference „28. Ús-
tecký oftalmologický den“ byla přednost-
ka  Oční  kliniky  Fakulty  zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr.  Ivana  Liehneová,  Ph.D.  „Bylo  mi 
velkou ctí přivítat mezi námi špičky čes-
ké  oftalmologie  –  paní  doc.  MUDr.  Evu 
Růžičkovou,  CSc.,  ze  Všeobecné  fakult-
ní  nemocnice  v  Praze,  MUDr.  Petra  Ko-
láře,  Ph.D.,  a  MUDr.  Danielou  Vyslou-
žilovou,  Ph.D.,  z  Fakultní  nemocnice 
Brno,  MUDr.  Jaroslavu  Dusovou,  Ph.D., 
a  doc.  MUDr.  Jana  Studničku,  Ph.D., 
z  Fakultní  nemocnice  Hradec  Králové. 
Jejich vystoupení byla velkým odborným 
přínosem.  Mezi  přednášejícími  se  však 
neztratili  ani mladí  lékaři  z naší  kliniky. 
Perfektní  práci  odvedlo  naše  středisko 
konferenční  podpory  vedené  Ing.  Len-
kou  Kocmanovou  Taussigovou,  se  kte-
rým  jsme  tuto  prestižní  konferenci  po-
řádali  poprvé,  a  již  tradičně  bezchybný 

a  kreativní  byl  náš  multimediální  tým,“ 
uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
Oční klinika Krajské zdravotní, a. s., pa-
tří  mezi  excelentní  centra  Masarykovy 
nemocnice.  Ročně  zde  lékaři  odoperují 
bezmála 2 500 pacientů. Nachází se zde 
jediné  vitreoretinální  centrum  pro  ope-
race zadního segmentu oka v Ústeckém 
kraji.  Pacienti  s  onemocněním  glauko-
mu  jsou  na  pracoviště  odesíláni  z  celé 
České  republiky.  Ústecká  oční  klinika 
má statut makulárního centra, probíhají 
zde  výuky mediků  i  sester,  lékaři  před-
náší a publikují nejen v České republice, 
ale  i  v  zahraničí.  Klinika  se  specializuje 
na  operace  glaukomu  (zeleného  záka-
lu) a byla vybrána  jako první pracoviště 
v České republice k provedení  této ope-
race. Republikové prvenství patří ústecké 
klinice  s  unikátní  operací  novým  typem 

laserového systému IRIDEX Cyclo G6, po-
mocí  kterého  jsou  aplikovány  kontaktní 
sondou přes  skléru  (stěnu oka)  vlny  in-
fračerveného laserového světla k výběž-
kům řasnatého tělesa. Jako jediné praco-
viště v republice provádí kanaloplastiku.
„Ústecký  oftalmologický  den  se  koná 
po  dvacáté  osmé.  Už  z  toho  je  patrné, 
jakou  rozvinutou  tradici  a  věhlas  má 
obor oftalmologie v ústecké Masarykově 
nemocnici. Akci pořádá Oční klinika  Fa-
kulty  zdravotnických  studií  UJEP  a  Kraj-
ské  zdravotní,  což  zaručuje  vysokou 
odbornost  konference.  Oftalmologie  se 
zabývá  léčbou onemocnění zraku, proto 
tento  obor  považuji  za  velmi  důležitý. 
Přeji účastníkům konference, aby získali 
od  přednášejících  nové  poznatky,  které 
uplatní  v  praxi,"  uvedl  náměstek  hejt-
mana  Ústeckého  kraje  RSDr.  Stanislav 
Rybák, pod jehož záštitou se konference 
uskutečnila.
Účastníky konference pozdravil MUDr. Jo-
sef Liehne, ředitel zdravotní péče Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
„Ústecký  oftalmologický  den má  velkou 
tradici  a  velkou  tradici  má  i  moderní 
oftalmologie  v  Masarykově  nemocnici. 
Jejím  zakladatelem  byl  primář  Hanuš 
Libický,  který  se  po  válce  do  Ústí  nad 
Labem  vrátil  z  Anglie,  kam  utekl  před 
nacisty. Tam se  jako  jediný  lékař z Čech 
v historii stal členem lékařského kolegia 
královské  rodiny,  jehož  součástí  jsou 
největší špičky anglické medicíny. V Ma-
sarykově  nemocnici  vybudoval  moderní 
oddělení  s  rozsáhlou  operativou,  publi-
kační a vědeckou činností. Na jeho práci 
skvěle  navázali  další  primáři MUDr.  Jan 
John,  CSc.,  prof.  MUDr.  Pavel  Rozsí-
val, CSc., MUDr. Pavel Sušický a součas-
ná  přednostka  oční  kliniky  MUDr.  Iva-
na  Liehneová,  Ph.D.,“  řekl  MUDr.  Josef 
Liehne.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 148.

Informace, přihlášky:
www.kzcr.eu/konference/hrudnichir2017

Přihlášky k pasivní účasti podávejte prosím 
nejpozději do 2. 12. 2017.

HRUDNÍ CHIRURGIE V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2017

čtvrtek 7. prosince 2017 od 14 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem. 

Oddělení hrudní chirurgie 
Krajské zdravotní, a.s.

– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
Vás zve na odbornou konferenci

Odborný garant:
MUDr. Ivan Staněk, MBA, Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: 

Kontaktní osoba: 
Ing. Helena Luzumová, Středisko konferenční a marketingové podpory, 

e-mail: 
, 

ivan.stanek@kzcr.eu

helena.luzumova@kzcr.eu
tel.: +420 477 114 148

Účastnický poplatek: bez poplatku 

Konference je zařazena 
do kreditního systému 
dle platné legislativy pro lékaře. 

O medicíně proti stárnutí přednášela primářka Monika Golková

Masarykova nemocnice
Téma „Anti-Aging medicína aneb jak nestárnout“ zaujalo posluchače další z řady 
přednášek cyklu „Osobnosti české medicíny“. Prezidentka Asociace medicíny proti 
stárnutí ČR, zakladatelka a primářka A2C Anti-Aging Clinic MUDr. Monika Golková 
přednášela ve středu 18. října 2017 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., 
v Ústí nad Labem. 

Přednášející  přivítal  MUDr.  Jiří  Mrá-
zek, MHA, náměstek pro řízení informač-
ních  systémů  Krajské  zdravotní,  a.  s., 
který  ji  také  posluchačům  představil: 
„Primářka  Monika  Golková  vystudovala 
Lékařskou  fakultu  UK  v  Hradci  Králové, 
působila  na  neurologické  klinice  v  Krči, 
kde atestovala. Následně studovala An-
ti-Aging  medicínu  na  univerzitě  v  bel-
gickém  Charleroi.  V  současné  době  je 
primářkou  na  první  certifikované  A2C 
Anti-Aging  klinice  v  Praze.  Je  zaklada-
telkou  a  prezidentkou  neziskové  orga-
nizace  Asociace  medicíny  proti  stárnutí 
České  republiky  a  Slovenské  republiky. 
Patří  mezi  elitní  zakladatele  Anti-Aging 
medicíny  nejen  v  České  republice,  ale 
také ve světě, je mezinárodní delegátkou 
a členkou vědecké  rady Světové asocia-
ce medicíny  proti  stárnutí,  mezinárodní 

delegátkou evropské organizace sdružu-
jící vědce se stejným zaměřením a člen-
kou American Academy of Anti-Aging Me-
dicine a International Hormonal Society. 
Publikuje v odborných i lifestylových ča-
sopisech, svůj obor představovala i v te-
levizních pořadech.“

„Téma Anti-Aging medicíny je velice zají-
mavé,  jde o rychle rostoucí specializaci, 
která se rozvíjí od roku 1992. Za tu dobu 
urazila obrovský kus cesty. Snaží se o do-
sažení  co  nejlepšího  zdravotního  stavu 
při dlouhověkosti. Tento komplexní obor 
spojuje  obory  jako  je  endokrinologie, 
genetika či výživová medicína a  řeší,  co 
tělu dodat preventivně, abychom pak ne-
museli zasahovat léčebně. Nikdo nechce 
stárnout,  a  proto  by  si  všichni  měli  vy-
slechnout Anti-Aging desatero, abychom 

nestárli,  respektive  zpomalili  stárnutí,“ 
přiblížila hlavní myšlenku své přednášky 
primářka MUDr. Monika Golková.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Primářka MUDr. Monika Golková
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Možnosti léčby závislosti na nelegálních i preskripčních 
opioidech

Odborný garant:
MUDr. Erik Petrovský, 
Psychiatrické oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: erik.petrovsky@kzcr.eu

úterý 28. listopadu 2017, 13:00–15:00 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., 
budova B (s heliportem), 5. NP, učebna III. 

Psychiatrické oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem, o.z.,
Vás zve na odborný seminář

ODBORNÝ PROGRAM:
13:00–13:45 h
Léčba závislostí na Psychiatrickém oddělení 
MNUL
MUDr. Pavla Zemanová

13:45–14:10 h
Pacienti závislí na opioidech – substituční léčba 
buprenorfinem
MUDr. Erik Petrovský

14:10–14:30 h
Projekt spolupráce adiktologa s dalšími 
lékařskými obory v rámci léčby pacientů 
závislých na opioidech
Mgr. Karolína Hönigová

14:30–15:00 h 
Diskuze

Odborný seminář je určen pro lékaře a zdravotní sestry všech odborností.
Seminář je zařazen do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Přihlášení, prosím, potvrďte e-mailem na: hana.cervenkova2@kzcr.eu

Pořadatel semináře:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 149.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. 
Středisko konferenční a marketingové podpory místo konání

7. 12. 2017 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2017 Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. 
9. 12. 2017 9. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – MOSt 2017 Hotel Cascade, Most

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference/

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

Odborné a vzdělávací akce 

4. 12. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
5. 12. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
5. 12. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
6. 12. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
6. 12. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
7. 12. 2017 Workshop Word – Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

11. 12. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
12. 12. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
12. 12. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
13. 12. 2017 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
18. 12. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
19. 12. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře  Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
19. 12. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
20. 12. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
20. 12. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 12. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

PŘIHLÁŠKY: Markéta Boráňová, tel.: +420 477 114 123, e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu
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KRUŠNÉ HORYTEPLICE

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA. 

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

ZE ZEMĚ
DO VANY

WWW.LAZNETEPLICE.CZ
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Prezentace automobilu pro Domov pro osoby se zdravotním
postižením 

Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., se podílela na pořízení automobilu pro Do-
mov pro osoby se zdravotním postižením na Severní Terase. Jedná 
se o vůz tovární značky Dacia model Dokker. Rudolf Adam z firmy 
Kompakt spol. s.r.o., která je autorem projektu sociální automobil, 
uvedl, že pořídit automobil pro domov se jim podařilo díky sponzo-
rům, bez kterých by se neobešli. „Smyslem celé akce je pomáhat 
zařízením, která mají ,trnitou‘ cestu k pořízení nového auta. Na ka-
roserii vozu jsou tak umístěné reklamy společností, jež se na jeho 
pořízení podílely,“ řekl Rudolf Adam.

Vedoucí  Domova  pro  osoby  se  zdravotním  postižením 
na Severní Terase Mgr. Jana Červinková doplnila, že auto-
mobil je pro ně velkým pomocníkem. „Ne všichni naši kli-
enti zvládnou jízdu městskou hromadnou dopravou. Řadu 
z nich  k  lékaři  či  do zaměstnání  vozíme autem,“ dodala 
Mgr. Jana Červinková.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Rudolf Adam předává klíče od auta Mgr. Janě Červinkové



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

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, Středisko komunikace KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

 Napsali nám... poděkování 

MASARYKOVA NEMOCNICEV ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Vážení,
ráda bych touto cestou poděkovala oddělení ARO, kde 
mi  byl  zaveden  katetr  Midline  z  důvodu  chemotera-
pie.  Zvlášť  bych  chtěla  poděkovat  za  přístup,  ochotu 
a vstřícnost sestřičky Martiny Galašové. Po celou dobu 
byla  profesionální,  milá  a  vše  mi  podrobně  a  lidsky 
vysvětlovala. 
V poslední době  jsem si  toho prošla dost,  takže vím, 
co znamená pro staršího člověka, když s vámi  jedna-
jí hezky. Proto ještě jednou děkuji sestřičce Galašové 
za  hezký  přístup  k  pacientům  a  přeji  jí  touto  cestou 
hodně zdraví a pohody nejen v pracovním, ale hlavně 
v osobním životě. Pokud to je možné, předejte jí moje 
poděkování.
S pozdravem

Ludmila Pštrossová, Děčín

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

NEMOCNICE TEPLICE, o. z.

Touto  cestou  bych 
chtěla  z  celého 
srdce  poděkovat 
Nemocnici  Teplice 
za  záchranu  živo-
ta  mého  manžela 
Jaroslava  Škorvagi 
a  následnou  laska-
vou  a  profesionální 
péči v průběhu jeho 
léčení.  Jeho  nemoc 

a  její  celkový průběh byl velmi komplikovaný a dlou-
hý. Člověk je za tu dobu schopný si uvědomit, že hra-
nice mezi životem a smrtí je někdy velmi křehká. To, že 
v jeho případě převážil život je vaší nezpochybnitelnou 
zásluhou. 
Velice děkuji panu MUDr. Tomáši Hrubému, primáři od-
dělení ARO, a MUDr. Martinu Sesskovi, primáři odděle-
ní chirurgie, a jejich skvělým týmům. 
Za jeho život děkuji nejen jménem svým, ale i jménem 
naší rodiny a především jeho tří synů, z nichž jeden se 
nám narodil právě v době, kterou by můj manžel bez 
vaší pomoci nepřežil. 
Díky  vám  jsme  kompletní  rodina,  nikdy  na  to 
nezapomenu.

manželka s rodinou a přáteli

Dobrý den všem, 
velmi často kritizujeme a velmi málo chválíme. A tak mi dovolte touto cestou vyzdvihnout práci a pochválit za přístup k pacientům lékaře 
a sestry v nemocnici v Děčíně, a to konkrétně na gynekologickém oddělení pana primáře MUDr. Petera Krause. Jejich přístup k pacientům 
byl jak osobní, tak profesionální. Děkuji všem, že i tak nepříjemnou záležitost, jako je operace a pobyt v nemocnici, mi dokázali zpříjem-
nit, děkuji za jejich laskavost a za to, že jsem mohla pocítit, že práce v nemocnici pro ně není jen povoláním, ale i posláním. 

Děkuji Olga Koubová


