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Ministr zdravotnictví České republiky JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, zavítal 27. dubna 2017 do ústecké 
Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které společnost Krajská zdravotní, a. s., 
sdružuje. Do Ústí nad Labem ministr přijel se svou náměstkyní JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou, Ph.D. Během 
návštěvy si prohlédl nemocniční pavilony i z heliportu na střeše budovy B. Ministra v nemocnici doprovázeli 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a předseda představenstva Ing. Jiří Novák společně 
se zástupci Krajské zdravotní, a. s., a Masarykovy nemocnice, o. z.

Ministr zdravotnictví ČR JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, (druhý zleva) spolu 
s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem (druhý zprava), 
generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou a ředitelem zdravotní 
péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josefem Liehnem u makety areálu

Ve vědecké knihovně Vzdělávacího insti-
tutu Krajské zdravotní, a. s., ministr zdra-
votnictví diskutoval s vedením Krajské 
zdravotní, a. s., jejím managementem, 
řediteli zdravotní péče a hlavními sestra-
mi nemocnic Krajské zdravotní a s před-
nosty klinik Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem. RSDr. Stanislav Rybák přiblí-
žil, z pozice zástupce jediného akcioná-
ře, současné postavení Krajské zdravot-
ní, a. s., jako největšího poskytovatele 
zdravotní péče a zaměstnavatele v Ústec-
kém kraji. „Snažíme se vytvářet podmín-
ky pro to, aby Krajská zdravotní fungova-
la na úrovni odpovídající 21. století. Tam, 
kde nestačí prostředky ze zdravotního 
pojištění, což jsou především investice, 
kde Krajská zdravotní dosahuje na růz-
né dotační tituly, kraj přispívá na její 
spolupodíly," řekl mimo jiné RSDr. Sta-
nislav Rybák. „V Krajské zdravotní máme 
spoustu špičkových odborníků, z nichž 
řada je známá i na úrovni České republi-
ky a mnoho z nich i v zahraničí. Jsme rádi, 
že Krajská zdravotní může poskytovat 

velice kvalitní zdravotní péči obyvatelům 
Ústeckého kraje a v některých případech 
i mimo něj, jako tomu je např. u Komplex-
ního onkologického centra v Chomutově, 
jehož služby využívají i obyvatelé Karlo-
varského a Středočeského kraje," dodal.
Ministru zdravotnictví Krajskou zdravot-
ní, a. s., představil v podrobné prezenta-
ci generální ředitel Ing. Petr Fiala a mini-
str poté přítomné informoval o některých 
připravených krocích v rezortu. 
„Od 1. července dostanou přidáno sestry 
u lůžek, které pracují ve směnách. Peníze 
pošleme jako dotační titul kraji a přes něj 
se budou rozdělovat. Základní podmín-
kou vyplacení peněz je, že platy naros-
tou o dva tisíce korun, aniž se na jedné 
straně dá a na druhé vezme. To znamená, 
že v žádném případě nesmí poklesnout 
příjem. Ty dva tisíce zatím kalkulujeme 
včetně odvodů, takže sestra by je oprav-
du měla dostat,“ sdělil mimo jiné ministr 
Miloslav Ludvík.

„Úhradová vyhláška pro rok 2018, pro-
tože sdílím názory kolegů – ředitelů 
nemocnic, by tentokrát měla pokrýt 
všechny personální nárůsty tak, jak bu-
dou kopírovat, předpokládám, nárůsty 
ve státem řízených nemocnicích,“ zmínil 
před zahájením jednání se zdravotními 
pojišťovnami o podobě úhradové vyhláš-
ky pro příští rok ministr, který do vlády 
přišel loni v listopadu z postu ředitele Fa-
kultní nemocnice v Motole, v jejímž čele 
stál od roku 2000. „Prioritou bude pokrýt 
platy a centrickou péči,“ zdůraznil poté, 
co specifikoval, jak bude celkový před-
pokládaný nárůst příjmů do zdravotnictví 
v roce 2018 ve výši 12,5 miliardy korun 
přerozdělen. Desetiprocentní navýšení 
platových tarifů přitom spolkne 8 mi liard 
a již zmíněné navýšení sestrám další 
2 miliardy korun.
Zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., 
projevili rovněž trvající zájem společnos-
ti vybudovat v ústecké Masarykově ne-
mocnici, při stávající kardiologické klini-
ce, kardiochirurgické pracoviště a získat 
statut komplexního kardiovaskulárního 
centra. V diskuzi s ministrem zdravot-
nictví projednávali podmínky, za kterých 
je možné tohoto prioritního cíle dosáh-
nout. „Na rozdíl od zbytku republiky není 
kardiochirurgické pracoviště na území 
Ústeckého kraje ani na území soused-
ních krajů Libereckého a Karlovarského. 
V Praze je pět komplexních kardiovasku-
lárních center a na severu i západě Čech, 
vyjma Plzně, zcela chybí. Každý rok zby-
tečně zemře pět až deset pacientů z na-
šeho regionu, kteří se nedočkají kardio-
chirurgické operace v Praze. To se musí 
změnit. Vynaložíme veškeré úsilí na vy-
budování kardiochirurgie a následného 
získání statutu komplexního kardiovas-
kulárního centra. Obyvatelé Ústeckého 
kraje si to zaslouží,“ zdůraznil Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení čtenáři Infolistů,
dovolte mi prostřednictvím firemního časopisu 
Krajské zdravotní, a. s., která je organizací sdru-
žující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Tep-
licích, Mostě a Chomutově, poděkovat všem za-
městnancům společnosti za jejich práci. Podle 
výsledků dosažených v posledních měsících je 
jasně vidět, že Krajská zdravotní je společností 
fungující velmi dobře. Řada obyvatel Ústeckého 
kraje si mnohdy ani neuvědomuje, jaká špič-
ková a nejmodernější zdravotnická pracoviště 
zde máme. V Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem jsou kliniky a oddělení, která nám závi-
dí i fakultní nemocnice v České republice. Jezdí 
sem operovat nejlepší odborníci z Prahy, jelikož 

taková vybavení ve svých nemocnicích nemají, kdy jasným důkazem je robotická 
chirurgie. Proto je důležité si velmi vážit všech, kteří v našich nemocnicích pracují, 
a to mnohdy navzdory současným podmínkám, jakými je často zmiňovaná celore-
publiková krize ve zdravotnictví, kdy sloužící personál musí odpracovat řadu přes-
časových hodin k zajištění řádné péče. Za to všem zdravotníkům patří opravdové 
poděkování.

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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je 2,5 milionu Kč vč. DPH. V současné 
době probíhá zpracování projektové 
dokumentace.

ZŘÍZENÍ TERAPEUTICKÉ ČÁSTI
V rámci rekonstrukce části stávajících 
prostor oddělení nukleární medicíny při 
přístroji PET/CT v 2. nadzemním podlaží 

Investice Krajské zdravotní, a. s. areál V Podhájí Masarykova nemocnice 
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v rekonstrukci onkologického 
areálu při ústecké Masarykově nemocnici v ulici V Podhájí. Pro 
letošní rok si připravila několik investičních akcí, kterými jsou 
například zateplení budovy a vybudování nemocniční lékárny, 
nové parkoviště, rekonstrukce stacionáře, zřízení terapeutické 
části. Dohromady jde o investice za téměř 30 milionů Kč.

Nové vybavení PET centra, se kterým souvisí potřebné vybudování příjmu 
a skladování radiofarmak. Na snímku vrchní sestra Eva Šimková.

Stavební práce na stacionáři v druhém nadzemním podlaží 

Komplexního onkologického 
centra V Podhájí je v plánu zří-
zení nové ambulance a dvou 
terapeutických pokojů s hygie-
nickým zázemím. Předpokláda-
ná hodnota stavebních prací je 
odhadnuta na 2,5 milionu Kč 
vč. DPH, v současné době probí-
há výběr dodavatele projektové 
dokumentace.

V příštím vydání Infolistů při-
neseme plánované investice 
v hlavním areálu ústecké Masa-
rykovy nemocnice.

redakce Infolistů

Projekt připravované výstavby parkoviště

Budova dostane zateplení a nový vzhled

Vchod do nově vybudované lékárny

ZATEPLENÍ BUDOVY A VYBUDOVÁNÍ 
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY
Stavební dělníci v těchto dnech provádí 
kompletní zateplení budovy Komplex-
ního onkologického centra v Ústí nad 
Labem. V rámci kontaktního zateple-
ní obvodového pláště objektu prová-
dí stavbaři zateplení obvodových stěn 
včetně soklu, zateplení ostění, parapetů 
a nadpraží otvorů v obvodovém pláš-
ti. Termín dokončení prací je napláno-
ván na 5. června 2017, cena dosáhne 
14 408 742 vč. DPH. Novinkou v ústec-
kém onkologickém pavilonu bude nová 
lékárna, která rozšíří síť nemocničních 
lékáren Krajské zdravotní, a. s., v jed-
notlivých nemocnicích. Termín dokon-
čení výstavby je naplánován na červen 
letošního roku a stavební práce přijdou 
na 2 507 607 vč. DPH. V současné době 
probíhá výběrové řízení na dodavatele 

interiéru lékárny. Odhadní cena podle 
rozpočtu dosahuje 1,4 mil. Kč vč. DPH.

REKONSTRUKCE STACIONÁŘE 
V 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ 
Jedná se o rekonstrukci a rozšíření onko-
logického stacionáře, při které dochází 
zejména ke zlepšení prostředí pro onko-
logické pacienty a zdravotníky. Rekon-
strukcí prochází mj. aplikační místnost 
chemoterapie, čekárna, hygienické zaří-
zení, ambulance, šatny, sklady a zázemí 
pro zaměstnance. Práce dělníci zahájili 
6. března 2017 a termín jejich dokončení 
je odhadován na červen letošního roku. 
Celkové náklady rekonstrukce dosáhly 
7 042 981 Kč vč. DPH.

PŘÍJEM A SKLADOVÁNÍ RADIOFARMAK 
Dalším záměrem Krajské zdravotní, a. s., 
v pavilonu V Podhájí je vybudování pří-
jmu a skladování radiofarmak v souvis-
losti s dříve zřízenou ředírnou radiofar-
mak na oddělení nukleární medicíny. 
Dále dojde ve stávajících prostorech ša-
ten a údržby ke zřízení centrální šatny 
s hygienickým zázemím, spisovny a tla-
kové stanice medicinálních plynů. Před-
pokládaná hodnota stavebních prací 
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techniky se ZIZ do provozu i při vyřazování starší a pro klinické účely již nepo-
užitelné techniky se ZIZ nebo samotných radionuklidových zdrojů a poskytuje 
potřebnou součinnost pro výkon kontrolní činnosti SÚJB, SÚRO (Státní ústav 
radiační ochrany) a SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů).
Nyní je např. zprovozňováno detašované rentgenové pracoviště Nemocnice 
Děčín, o. z., mamocentrum v Nemocnici Chomutov, o. z., kde je současně 
dále modernizováno i pracoviště nukleární medicíny, v přípravě je rozšíření 
o nový přístroj se ZIZ na pracovišti radiodiagnostiky v Masarykově nemocni-
ci v Ústí  ad Labem, o. z., a v Nemocnici Most, o. z., na urologii. V případě 
nových projektů spojených se stavebními úpravami k tomu patří i vyjádření 
k navrženému stínění či zajištění zpracování optimalizace radiační ochrany 
takového pracoviště. Z úkolů v oblasti ochrany pracovníků se ZIZ se např. jed-
ná o optimalizaci počtů radiačních pracovníků, nastavení rovných podmínek 
v zařazování pracovníků do kategorií radiačního rizika ve spolupráci s perso-
nálním oddělením a dohlížejícími osobami, kontrola dodržování základních 
principů radiační ochrany podle systému řízení, revize správného nastavení 
referenčních úrovní a limitů podle druhu, počtu a významu používaných ZIZ, 
revize vymezení kontrolovaného vs. sledovaného pásma, vybavenosti radiač-
ními ochrannými prostředky atd.

V rámci radiační ochrany pacientů jde zejména o posouzení optimálního 
nastavení místních diagnostických referenčních úrovní (MDRÚ) a provádění 
klinické činnosti pomocí ZIZ se snahou o minimalizaci přídavné nebo nadby-
tečné radiační zátěže pacienta (např. problematika opakovaných diagnostic-
kých výkonů, viz tabulka typických efektivních dávek). Ze zkušenosti víme, že 
chybná interpretace exaktních poznatků či poučení z oblasti radiační ochrany 
často vede spíše k radiofobii než k racionálnímu posouzení dané záležitosti, 
a to jak u pacientů, tak i u personálu. V případě pochybností, nejasností, ale 
i návrhů v otázkách radiační ochrany se proto neváhejte obrátit na oddělení 
radiační ochrany. Na závěr bych rád poděkoval všem vedoucím pracovníkům 
na odděleních se ZIZ za dosavadní vstřícnou spolupráci.

Ing. Bedřich Zouna 
vedoucí Oddělení radiační ochrany  

Krajská zdravotní, a. s.

Vývoj radiační ochrany začal krátce po objevu X-záření K. W. Roentgenem v roce 1895 a ra-
dioaktivity H. Bequerelem v roce 1896. Již v té době popsal E. H. Grubbe radiační popáleni-
nu a v roce 1902 byl poprvé vznik nádorového onemocnění přičítán působení ionizujícího 
záření u pracovníka se zdroji záření. Vzhledem k dalšímu rychlému tempu poznávání mik-
rosvěta, významným objevům, studiím a rozvoji techniky je dnes radiační ochrana zcela sa-
mostatný vědní obor s bohatou historií a rozsáhlou sítí navzájem propojených a spolupra-
cujících institucí v celosvětovém měřítku s důslednou legislativní podporou. V současnosti, 
v souladu s obecnými principy, vnímáme cíl radiační ochrany jako zabezpečení dostatečné 
úrovně ochrany zdraví i životního prostředí a zároveň umožnění přínosu z využití zdrojů 
ionizujícího záření (ZIZ) a jaderné energie. Je dobré si uvědomit, že všichni zástupci flóry 
a života se na Zemi vždy vyvíjeli a existovali v prostředí, kde byli vystaveni záření z přírod-
ního pozadí. Později, vlastně od počátku uplynulého století, jsme navíc exponováni také 
z umělých zdrojů. Přes 80 % naší expozice je nyní přírodního původu a jen asi 20 % připadá 
na umělé zdroje, a to zejména z aplikace záření v lékařství.

Krajská zdravotní, a. s., patří v rámci České 
republiky k významným držitelům povole-
ní k nakládání se ZIZ. Provozuje v pěti ne-
mocnicích a na detašovaných pracovištích 
v oborech zejm. radiodiagnostiky, radiote-
rapie a nukleární medicíny více než stovku 
přístrojů se zdrojem ionizujícího záření, 
uzavřené radionuklidové zářiče (URZ), ote-
vřené radionuklidové zářiče (ORZ) i jaderný 
materiál ve formě stínění. Všechny ZIZ jsou 
využívány výhradně k lékařským účelům 
na pracovištích od nejnižší až po III. katego-
rii včetně (nejvyšší IV. kategorie je z legisla-
tivního hlediska v podstatě už jen jaderná 
elektrárna nebo pracoviště s jaderným za-
řízením). I když samostatný útvar radiační 
ochrany není zatím ze zákona povinností 
jako u pracovišť IV. kategorie, je dnes již 
prakticky samozřejmostí a na místě, že 
větší provozovatelé ZIZ disponují vlastním 
oddělením radiační ochrany. Nezbytnost ta-
kového oddělení podtrhuje i nárůst nových 
požadavků a povinností pro držitele povo-
lení plynoucích z novelizované legislativy. 
Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. na-
hradil od 1. ledna 2017 dosavadní zákon 
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání ja-
derné energie a ionizujícího záření. Od za-
čátku tohoto roku jsou také v platnosti na-
vazující prováděcí právní předpisy, z nichž 
jmenujme alespoň Vyhlášku o požadavcích 
na systém řízení (408/2016 Sb.), Vyhlášku 
o činnostech zvláště důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
zvláštní odborné způsobilosti a přípravě 
osoby zajišťující radiační ochranu regist-
ranta (409/2016 Sb.) a Vyhlášku o radiační 
ochraně a zabezpečení radionuklidového 
zdroje (422/2016 Sb.).

Oddělení radiační ochrany v Krajské zdra-
votní, a. s., bylo zřízeno ke dni 4. 8. 2016 
a organizačně je začleněno v Úseku řízení 
zdravotní péče společně s Odborem obsluž-
ných klinických činností, Oddělením nemoc-
niční hygieny a epidemiologie a Oddělením 
zdravotnické dopravy s působností ve všech 
odštěpných závodech. Činnost oddělení se 
obecně zaměřuje na ochranu osob, praco-
višť i životního prostředí před nežádoucí-
mi účinky ionizujícího záření při využívání 
zdrojů tohoto záření pro lékařské účely 
v rámci celé KZ, a. s. Pod touto větou se 
ukrývá poměrně široká škála činností, které 
jsou postupně plněny s ohledem na priority 
a povinnosti dle dikce nového atomového 

zákona, přičemž z dlouhodobého hlediska 
očekáváme především přínos v centralizaci 
a sjednocení základní řídicí dokumentace 
a systému způsobu zajištění radiační ochra-
ny tam, kde je to možné s odlehčením ad-
ministrativních povinností již tak vytíženého 
personálu na pracovištích se ZIZ, ve zjed-
nodušení systému přípravy, vzdělávání, 
procesu získávání odborných způsobilostí 
a povinných opakovacích kurzů v oblasti 
radiační ochrany, dále významný podíl při 
pořizování, zavádění a zprovozňování no-
vých ZIZ, v jednodušším a rovném přístupu 
v oblasti kategorizace radiačních pracovní-
ků a zajišťování radiační ochrany pacientů 
i pracovišť. V současnosti patří k prioritám 
činnosti vedoucí k optimalizaci personál-
ního zabezpečení prací se ZIZ, tedy snaha 
o zajišťování dostatečného počtu odborných 
radiologických pracovníků a pracovníků se 
zvláštní odbornou způsobilostí (ZOZ) dle 
legislativních požadavků pro nakládání se 
ZIZ pro pracoviště II. a vyšší kategorie. Tyto 
činnosti probíhají v úzké spolupráci s per-
sonálním úsekem. S tím souvisí již vypra-
cované porovnání legislativního požadavku 
se skutečným stavem zajištění pracovišť 
odborným personálem se ZOZ v KZ, a. s., 
semináře k radiační ochraně a příprava pro 
uchazeče o ZOZ, zpracování žádosti o akre-
ditaci na provádění dvacetihodinového 
kurzu radiační ochrany (požadovaný k při-
hlášce o ZOZ pro činnosti zvláště důležité 
z hlediska radiační ochrany) a opakovacího 
šestihodinového kurzu (povinný pro všech-
ny držitele ZOZ 1x za 5 let) vlastními silami 
v KZ, a. s., v součinnosti s VIKZ a se Státním 
úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). 
V rámci dalšího vzdělávání mj. již probíhají 
ve VIKZ akreditované kurzy radiační ochrany 
pro lékaře před atestací, na jejichž lektoro-
vání se oddělení radiační ochrany význam-
ně podílí. Dále to jsou činnosti směřující 
k centralizaci a zjednodušení agendy, k 30. 
4. 2017 bylo např. ve spolupráci s dohlí-
žejícími osobami vypracováno a odesláno 
SÚJBu „Hlášení o způsobu zajištění radiační 
ochrany“ v KZ, a. s., za uplynulý kalendářní 
rok v jednotném formuláři dle vzoru. V sou-
vislosti se změnami ve vyhlášce o radiační 
ochraně je také prováděno doplnění nově 
požadovaného označení všech pracovišť 
se ZIZ. Oddělení radiační ochrany se rovněž 
podílí na činnostech souvisejících s poři-
zováním a zaváděním nové zdravotnické 

Oddělení, o kterých se často nepíše... 
Krajská zdravotní, a. s.

Oddělení radiační ochrany

Ing. Bedřich Zouna 
vedoucí Oddělení radiační ochrany 

Krajské zdravotní, a. s.

Vzdělávání a průběh zaměstnání:
V roce 1989 absolvent VŠ, Fakulta elektrotechnic-
ká, VUT VA Brno, poté do roku 1999 středoškolský 
učitel fyziky, v roce 1993 kurz speciální pedagogiky 
a psychologie v Arhusu (Dánsko), v letech 1995 až 
1998 také předseda maturitních komisí v regionu 
Ústeckého kraje, od roku 1999 JOP VŠ na Onkolo-
gickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem (MNUL), od roku 2002 ZOZ, dohlížející oso-
ba na Onkologickém oddělení MNUL, v roce 2006 
atestace z klinické radiofyziky – technická spoluprá-
ce v oborech nukleární medicíny, radiodiagnostiky 
a radioterapie, od roku 2007 registrovaný radiolo-
gický fyzik, nadále působí jako radiologický fyzik 
na Onkologickém oddělení MNUL a Oddělení nukle-
ární medicíny MNUL a Nemocnice Chomutov, o. z., 
v roce 2016 pověřen vedením Oddělení radiační 
ochrany KZ, a. s., a od 1. 2. 2017 vedoucí Oddělení 
radiační ochrany KZ, a. s.

Pedagogická činnost:
V letech 2003–2007 externí učitel předmětu radio-
diagnostika, radiační ochrana pro obor DRA, vedou-
cí i oponent absolventských prací DRA při SZŠ a VZŠ 
Ústí nad Labem, od roku 2007 člen lektorského 
týmu KZ, a. s., bakalářských studií, od roku 2008 
lektor kurzu „Ochrana osob proti ionizujícímu záře-
ní“ v rámci projektu UJEP Ústí nad Labem – Modula-
rizace profesního kurzu k výkonu povolání, od roku 
2016 lektor kurzu radiační ochrany pro lékaře před 
atestací.

Členství v odborných společnostech:
 » od roku 2004 člen ČSFM (Česká společnost fyzi-

ků v medicíně) od založení společnosti, 

 » od roku 2013 korespondenční člen pracovní 
skupiny SÚRO pro radioterapii v ČR.

Havarijní stínicí kontejner pro převoz 
radionuklidu
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Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce 
specializované péče, prostřednictvím 
kterých zdravotníci poskytují komplexní 
péči o nejzávažnější stavy během těho-
tenství, porodu a šestinedělí, vyskytující 
se u matky, plodu či novorozence. Ústec-
ké centrum má přesah do Libereckého 
kraje, jezdíme do nemocnic v České Lípě, 
Liberci a Jablonci nad Nisou,“ vysvětlil 
MUDr. Petr Janec, MHA, primář novoro-
zeneckého oddělení ústecké Masarykovy 
nemocnice, který se ujal prezentace spo-
lu s primářem dětského a dorostového 
oddělení mostecké nemocnice MUDr. Ji-
řím Biolkem. Oba kvitují, že díky pro-
jektu získané přístroje – 10 v Ústí nad 
Labem a 9 v Mostě – umožní další roz-
voj perinatologických center v Krajské 
zdravotní, a. s.
„Neonatologie patří k oborům, jimiž se 
Česká republika chlubí, protože dosahu-
je jedny z nejlepších výsledků na světě. 
Dnes jsme schopni zachraňovat děti, kte-
ré váží při narození 500 gramů. Výsled-
ky jsou poměrně uspokojivé, co se týká 
úmrtnosti, ale pochopitelně nás také 
zajímá, jaké ty děti budou po naší péči. 
Z nejnižší věkové skupiny a hmotnosti 
pod 1 000 gramů, která je nejkritičtější, 
přes 50 % úspěšně vrátíme do života, ve-
směs bez většího hendikepu. Což je vel-
mi pozitivní,“ zdůraznil MUDr. Jiří Biolek. 
Do mosteckého perinatologického centra 
přivážejí děti například z Chebu, Karlo-
vých Varů, Sokolova, Klášterce nad Ohří 
a lounského okresu.
Novináře na závěr čekala návštěva novo-
rozeneckého oddělení ústecké Masary-
kovy nemocnice a předvedení sítnicové 
kamery „in situ“, jednoho z přístrojů po-
řízených v rámci projektu „Zlepšení kva-
lity dispenzární péče o nedonošené děti 
v Krajské zdravotní, a. s.“

Mgr. Ivo Chrástecký 
tiskový mluvčí 

Krajská zdravotní, a. s., získala pro svá dvě perinatologická centra, v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z., a v Nemocnici Most, o. z., celkem 19 nových přístrojů 
umožňujících poskytovat nedonošeným dětem nejkvalitnější dostupné metody dia-
gnostiky a léčby. Finanční prostředky Norských fondů 2009–2014 byly poskytnuty 
v rámci Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, aktivity II. Péče o děti.

Nové přístroje zlepší péči o nedonošené děti
Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., se představila na veletrhu pracovního uplatnění  
Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., se Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farma-
cii v Hradci Králové zúčastnila vůbec poprvé a zaznamenala značný úspěch 
s nabízenými pracovními nabídkami, stipendijním programem a v neposled-
ní řadě také s možnostmi rozvoje aktivit pro studenty. 

Oddělení klinické biochemie 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá 
regionální mezioborovou odbornou 
konferenci pro pracovníky klinických 
laboratoříINTERLAB 2017

středa 7. června 2017, 9:30–14:15 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem.
Záštitu převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala.

Odborný garant: 
Ing. Pavla Eliášová, 
Oddělení klinické biochemie
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: pavla.eliasova@kzcr.eu.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/interlab2017

Účastnický poplatek: 
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 200 Kč. 
Poplatek bude vybírán na místě.

Konference je zařazena do akcí kreditního systému dle platné legislativy 
a ohodnocena kredity u profesních organizací ČLK, KVVOPZ a POUZP.

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční 
a marketingové podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

Přihlášky k pasivní účasti do 31. května 2017.

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.

Studenti lékařské fakulty zejména ocenili vyso-
kou úroveň přístrojového vybavení s 3D zázna-
my a nový podpůrný program Summer School. 
Bc. Martin Černý, MSc., vedoucí Střediska lé-
kařské knihovny KZ a člen prezentačního týmu 
k tomu dodal: „Krajská zdravotní, a. s., opět 
prokázala svou atraktivitu, což se odrazilo v čas-
tých dotazech na pracovní úvazky, osobní rozvoj 
a podporu při zaměstnání. Studenty také oslovila 
nabídka letních brigád, tzv. Summer School, kte-
ré budeme realizovat o letních prázdninách tento 
rok.“
Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a far-
macii (zkráceně VPUMF) je tradiční akcí pořá-
danou Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové. Předností tohoto veletrhu je 
jeho rozdělení na samostatné sekce podle obo-
rového zaměření, tj. na medicínu a farmacii. Stu-
denti mají možnost seznámit se s potenciálními 
zaměstnavateli a získat informace o nabízených 
pracovních pozicích. 
Na dalším ročníku tohoto pracovního veletrhu 
bude Krajská zdravotní, a. s., opět přítomna.

Ing. Vojtěch Krump,  
náměstek pro řízení lidských zdrojů  

Krajské zdravotní, a. s.Prezentace na veletrhu pracovního uplatnění

Ukázka vyšetření zraku

Novorozenecká jednotka intenzivní péče

„Přístroje mohla společnost pořídit 
pro obě centra díky projektu s názvem 
Zlepšení kvality dispenzární péče o ne-
donošené děti v Krajské zdravotní, a. s.  
Výzva byla vyhlášena ministerstvem fi-
nancí 12. 6. 2014 s ukončením realiza-
ce 30. 4. 2017. Projekt byl financován 
z 60 % z prostředků Norských fondů 
a ze 40 % z vlastních prostředků Krajské 
zdravotní. Převedeno na finance – ná-
klady dosáhly přibližně 9 500 000 Kč, 
z toho asi 5 700 000 Kč činí dotace,“ 
informoval Ing. Petr Fiala, generální ře-
ditel Krajské zdravotní, a. s., novináře při 
prezentaci projektu v prostorách Vzdělá-
vacího institutu Krajské zdravotní, a. s., 
26. dubna 2017.
Cílem projektu bylo zlepšení přístupu 
a kvality zdravotní péče o nedonošené 
děti v těchto centrech – vytvoření podmí-
nek pro zajištění dlouhodobého sledo-
vání a léčby patologických stavů, před-
cházení negativních dopadů perinatální 
zátěže a dalších onemocnění v dětském 
věku a zefektivnění aktivit sekundární 
a terciární prevence. Nedílnou součástí 

projektu bylo vzdělávání zdravotnického 
personálu v oblasti dlouhodobého sle-
dování vysoce rizikových novorozenců 
s perinatální zátěží a dále preventivní 
program skládající se z cyklu přednášek 
pro studenty středních škol a individuál-
ních schůzek s rodiči nedonošených dětí.
„V celé České republice existuje 12 peri-
natologických center a z nich má Krajská 
zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad 
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Jste připraveni na rodičky ze Šluknovského 
výběžku v souvislosti s uzavřením porodnice 
Lužické nemocnice v Rumburku? 
Ano jsme. Velice rádi přivítáme maminky, 
které se rozhodnou u nás přivést na svět svo-
je miminko. Prostory i kapacity máme a náš 
tým je připraven.

Co musí budoucí maminka podstoupit, aby 
mohla bez problémů dorazit k porodu do ne-
mocnice v Děčíně?
Stačí jen, když u nás maminka sepíše poro-
dopis, ale bez obtíží ji přijmeme i bez před-
chozího sepsání. Při té příležitosti ji rádi 
seznámíme s naším porodním sálem včetně 

oddělení šestinedělí. Porodopisy sepisujeme 
každý všední den od 8.00 do 14.00 hodin. 
Od 38. týdne k nám mohou maminky chodit 
i na natáčení monitorů, kde jim porodní asi-
stentka ráda zodpoví všechny dotazy týkající 
se porodu a pokud budou mít porodní plán, 
dostanou zde kontakt, s kým si o něm budou 
moci popovídat. Naším cílem je spokojená 
a informovaná maminka.

Kolik porodů se uskutečnilo na oddělení 
v roce 2016 a lze odhadnout, jak by se je-
jich počet mohl kvůli uzavření porodnice 
v Rumburku zvýšit?
V roce 2016 jsme měli 639 porodů. Před-
pokládáme nárůst asi 150 porodů a jsme 
schopni ho bez obtíží zvládnout.

Jaký servis může rodičkám děčínské gyneko-
logicko-porodnické oddělení nabídnout? 
Jsme rodinná porodnice a můžeme nabíd-
nout, kromě hezkých předporodních poko-
jíků, které mají k dispozici balón i sedací 
vak pro úlevové pozice, hlavně individuální 
péči porodní asistentky. Využíváme všech 
možných prostředků k tlumení bolesti včet-
ně přírodních, jako je teplá voda a masáže. 
Od května budou naše porodní asistentky 
nabízet i aromaterapii, která jistě osloví část 
maminek. Nabízíme porody v epidurální 
analgezii. Doprovod u porodu je pro nás sa-
mozřejmostí, pokud je vše v pořádku, tatínek 
si může přestřihnout pupečník a miminko 

dáváme mamince na bříško. Rádi pořídíme 
první společné foto.
Máme nová moderní polohovatelná porodní 
lůžka. Na památku dostanou maminky kartič-
ku s váhou a mírami miminka. Na oddělení 
šestinedělí mohou maminky využít dva nad-
standardní pokojíky, kde může přespat a pro-
žít první společné chvilky i doprovod. Naše 
oddělení preferuje systém rooming. Mamin-
ka je neustále s miminkem a pod naším do-
hledem se učí o něj pečovat.
Ještě bych velice rád zdůraznil nadstandard-
ní službu našich laktačních poradkyň, kte-
ré jsou na telefonu 24 hodin a maminky se 
na ně můžou obrátit s problémy ohledně ko-
jení a odstříkávání.

Napříč Českou republikou trápí zdravotnická 
zařízení nedostatek lékařů, sester a další-
ho personálu. Jak je na tom vaše oddělení? 
Umožní jeho personální situace v nadchá-
zejícím období případný vyšší počet porodů 
zvládnout?
Naše oddělení je plně připravené, a to 
i po personální stránce, splnit očekávání bu-
doucích maminek. Snažíme se vyhovět jejich 
požadavkům. Naší prioritou je zdravá a spo-
kojená maminka a miminko. Pevně věříme, 
že maminky budou spokojeny a vyberou si 
naši porodnici i do budoucna.

redakce Infolistů

Krajská zdravotní je připravena přijmout rodičky ze Šluknovska 

Nemocnice Děčín

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Děčín, o.z., pořádá

IV. Děčínské chirurgické dny 
pondělí 5. června 2017 – úterý 6. června 2017, zámek Děčín
Odborná témata: Miniinvazivní chirurgie, traumatologie, varia, sesterská sekce a videosekce

Záštitu převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátorka města Děčín 
Mgr. Marie Blažková a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák.

Odborný garant: 
MUDr. Jan Rejholec,
primář Chirurgického oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín o.z., 
e-mail: jan.rejholec@kzcr.eu,
tel.: + 420 412 705 415.

Přihlášky: 
www.kzcr.eu/konference/chirdny2017

Přihlášky k pasivní účasti do 31. května 2017.

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.

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční a marketingové podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

Statutární město
Děčín 

Poplatky:
Lékaři: 700 Kč vč. DPH 
Nelékaři:  400 Kč vč. DPH 
Účast na společenském večeru: 600 Kč vč. DPH
Platba na místě kartou/hotově.

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře, nelékaře a vysokoškolsky 
vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví ČR.

Dětské oddělení 
Nemocnice Děčín, o.z.,
pořádá

Semináře pro rodiče dětí (a nejen pro ně)
červen 2017 – cyklus praktických sdělení určený rodičům 
a všem zájemcům o dětskou medicínu

Kontakt: Mgr. Danuše Tomášková,
KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II,
tel.: 412 705 221, e-mail: danuse.tomaskova@kzcr.eu.

Témata:

5. 6. Dieta při chronické zácpě MUDr. Irena Beerová, Bsc.
8. 6. Dehydratace MUDr. Aleksandra Timoshina
12. 6. Antibiotika – pomocník nebo zabiják? MUDr. Renata Přibíková
15. 6. Kašel MUDr. Marie Michálková
19. 6. První pomoc na dovolené aneb co vše se 

může stát… 
MUDr. Lenka Skalicová

22. 6. Když léčí maminka… MUDr. Veronika Lešanovská
26. 6. Otravy u dětí MUDr. Vira Hetmanets

Lékaři Dětského oddělení Nemocnice Děčín, o.z., 
pořádají v červnu 2017 cyklus praktických sdělení 
určený rodičům a všem zájemcům o dětskou 
medicínu.
Semináře se budou konat vždy v pondělí a ve čtvrtek 
od 16 hodin v seminární místnosti Nemocnice Děčín 
(aula se nachází v budově C – oranžová budova, 
III. podlaží).

Účast na seminářích je pro všechny zájemce bezplatná. 

Porodnice v Lužické nemocnici v Rumburku přestala od dubna přijímat ženy k porodu. Nemocnici totiž trápí personální problémy, když se jí 
nepodařilo získat nového primáře oddělení, ač mu nabízela měsíční plat až dvě stě tisíc korun. Rodičky ze Šluknovska tudíž musejí dojíždět 
za porodem desítky kilometrů daleko. Jednou z alternativ, kterou mají na výběr, je Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín, 
jehož řízením je v současné době pověřen MUDr. Peter Kraus.

MUDr. Peter Kraus

Jak na jícnové varixy

Nemocnice Děčín
Jícnové varixy jsou příznakem onemocnění jater. Jde o abnormálně rozšířené žíly v dolní 
části jícnu, jejichž ztenčené stěny mohou být mechanicky protrženy a způsobit tak úporné 
krvácení, ohrožující pacienta na životě. Postihuje alkoholiky a pacienty s cirhózou jater.

PŘÍČINY VZNIKU
O živiny obohacená krev ze žaludku a střeva 
je nejprve vedena vrátnicovou žilou (v. por-
tae) do jater, tzv. portálním oběhem. Krev 
jde z jater do dolní duté žíly (DDŽ). Mezi 
v. portae a DDŽ jsou časté cévní zkraty, 
tzv. portokavální anastomózy. Ty mohou 
být zdrojem jícnových varixů jako následek 
ztíženého odtoku krve z v. portae (portální 
hypertenze) při onemocnění jater (nejčas-
těji na podkladě jaterní cirhózy). Bývají pak 
zdrojem závažného krvácení (hemateméza) 
z horní části GIT, kdy též dochází ke vzniku 
hypovolemického šoku.

PŘÍZNAKY
Samotné zduření cév se neprojeví žádným 
příznakem. Komplikace nastává, dojde-li 
k protržení varixu (např. při kašli) a násled-
nému krvácení do trávicího traktu. Krvácení 
způsobí zvracení krve (hemateméza) a stoli-
ce je dehtově černá po natrávené krvi (melé-
na). Mezi další příznaky patří hypovolémie, 
bledost, pocení, anémie.

DIAGNOSTIKA
Diagnostika jícnových varixů je založena 
na gastroskopii – tj. prozkoumání stěny jíc-
nu a žaludku gastroskopem. Doplněna je 
ultrazvukem jater a okolních žil.

LÉČBA JÍCNOVÝCH VARIXŮ
• nic per os
• zajištění intravenózních vstupů 

(i. v. vstup)
• tamponáda 3cestnou balonkovou son-

dou – žaludeční balonek plníme 100 až 
250 ml vzduchu, jícnový 60–100 ml, ni-
kdy neplníme FR (riziko prasknutí balo-
nku), provádí se proplachy studeným FR

• endoskopická sklerotizace, ligace, lase-
rová koagulace

• náhrada krevních ztrát
• úprava vnitřního prostředí, koagulace, 

medikamentózní snížení tlaku v port. ře-
čišti (Remestyp, Pamba, Dicynone)

• TIPS (Transjugulární intrahepatální por-
tosystémová spojka) – jedná se o stent, 
který se implantuje do jater tak, aby 
vznikla umělá portokavální anastomó-
za. Použití je ovšem omezené. Jedná se 
o dočasné řešení, které by mělo být na-
hrazeno transplantací jater.

PROGNÓZA
Je ovlivněna věkem pacienta, přidruženými 
chorobami, ztrátami krve.

PORTÁLNÍ HYPERTENZE
Otevření portokaválních spojek (anasto-
móz) při onemocnění jater a vznik kolaterál-
ního oběhu (jícnové varixy, Caput medusae).

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
• sledování FF (meteorismus)
• zajištění i. v. vstupu
• odběry podle ordinace lékaře
• plnění ordinací podle lékaře
• edukace pacienta
• péče o psychiku pacienta

OŠETŘOVATELSKÉ DG
• neznalost pojmu jícnové varixy
• obava a strach související s dg.
• riziko vzniku hypovolemického šoku
• riziko vzniku infekce související se zave-

dením i. v. vstupu
• riziko vzniku aspirace

Eva Filčíková, sestra 
Chirurgické oddělení JIP 

Nemocnice Děčín, o. z.
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Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje 
zavítal do největší nemocnice Krajské zdravotní

Masarykova nemocnice V prostorách výletního zámečku Větruše proběhl počátkem dubna 2017 již šestý roč-
ník Ústeckého radiologického dne, který se letos konal pod záštitou předsedy před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Konference byla tematicky 
zaměřena na diagnostiku chorob zažívacího traktu. Své příspěvky přednesli lékařští 
odborníci z pořádajícího ústeckého radiodiagnostického oddělení, ale i z oddělení 
rehabilitačního, gastroenterologického, z oddělení nukleární medicíny a hrudní chi-
rurgie, do programu přispěl i přednášející z radiodiagnostického oddělení mostecké 
nemocnice.

VI. Ústecký radiologický den přilákal desítky lékařů z regionu

Masarykova nemocnice

Záštitu nad konferencí převzal předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s, Ing. Jiří Novák

Odborným garantem VI. Ústeckého radiologického dne 
byl primář MUDr. Milouš Derner

Setkání v knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.

Konferenci každoročně pořádá Radio-
diagnostické oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. Jedná se o nelůžko-
vé oddělení, které poskytuje základní 
a specializovanou diagnostiku a tera-
peutickou péči v rozsahu koncepce obo-
ru pacientům Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, Ústeckého kraje, dále 
pak podle potřeby i z jiných oblastí České 
republiky. 

„Vedení Krajské zdravotní věnuje potřebě 
vytváření kvalitního zázemí pro pacienty 
velkou pozornost. Ruku v ruce s postup-
nou rekonstrukcí oddělení ve všech pěti 
nemocnicích jde i obnova a pořizování 
nového přístrojového vybavení. V ob-
lasti poskytování zdravotní péče patří 

mezi strategické úkoly, které před vede-
ním společnosti stojí, i umístění mag-
netických rezonancí v každé z nemocnic 
Krajské zdravotní. V Ústí nad Labem byla 
nová magnetická rezonance pořízena 
v listopadu 2015,“ uvedl Ing. Jiří Novák.
V úvodu akce pozdravil účastníky šesté-
ho Ústeckého radiologického dne také 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala. „Velmi mě těší, že tato 
konference má pravidelně hojnou účast. 
Chtěl bych poděkovat panu primáři Der-
nerovi za jeho práci. Jde o odborníka, 
který pomáhá svými zkušenostmi celé 
Krajské zdravotní v mnoha směrech,“ do-
dal Ing. Petr Fiala.
„Jsem rád, že jsem mohl přivítat účastní-
ky této prestižní konference již pošesté. 

Na konferenci vystoupili nejen lékaři, ale 
i nelékařští zdravotničtí pracovníci, kte-
ří si vzájemně vyměnili své zkušenosti. 
Také bych rád vyzdvihl, že na ústeckém 
radiologickém oddělení se rozšiřuje 
v poslední době i vědecká činnost, která 
bude letos oceněna na Vědecké konfe-
renci ústecké Masarykovy nemocnice,“ 

uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravot-
ní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Odborným garantem konference byl 
MUDr. Milouš Derner, primář Radiodia-
gnostického oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. „Byl jsem příjemně pře-
kvapen hojnou účastí kolegů jak z Kraj-
ské zdravotní, tak i z dalších nemocnic 
Ústeckého kraje. Svědčí to o kvalitě před-
nášek a o tom, že radiologická i klinická 
oddělení naší nemocnice mají vysokou 
úroveň a drží krok s nejnovějšími trendy 
v oboru. Potěšila mě i neformální setkání 
kolegů z různých nemocnic,“ zhodnotil 
konferenci MUDr. Milouš Derner.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Navštívit všech pět nemocnic největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém 
kraji, seznámit se s jejich současným stavem a připravovanými investicemi mají 
v plánu členové Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje. Po návště-
vě nemocnice v Děčíně 7. dubna následovalo 5. května 2017 seznámení s největ-
ší z nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s., s Masarykovou nemocnicí 
v Ústí nad Labem.

Za Krajskou zdravotní, a. s., zástupce 
Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva 
Ústeckého kraje přivítali místopředse-
da představenstva společnosti Mgr. Ra-
dek Scherfer, předseda dozorčí rady 
PhDr. Mgr. et Bc. Leoš Moravec, generál-
ní ředitel Ing. Petr Fiala, ředitel zdravotní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne a hlavní 
sestra Mgr. Markéta Svobodová. Prezen-
taci nemocnice a diskuzi byli ve vědecké 
knihovně Vzdělávacího institutu Krajské 
zdravotní, a. s., přítomni i členové dozor-
čí rady. „Budu velmi rád, když tato spo-
lupráce mezi výborem pro zdravotnictví 
a Krajskou zdravotní bude pokračovat 
po Děčíně a Ústí nad Labem i při dal-
ších plánovaných návštěvách v Teplicích, 
Mostě a Chomutově a že nezůstane pou-
ze u návštěv, ale výbor nám bude i pomá-
hat podporou a hlavně získáváním peněz 
pro další investice do krajských nemoc-
nic,“ řekl na úvod Ing. Radek Scherfer. 

„Už v minulém volebním období byl 
Bc. Pavel Csonka předsedou výboru 
a zorganizoval návštěvy v nemocnicích 
Krajské zdravotní. Myslím, že to je užiteč-
né a že ještě lépe proběhne série návštěv 
v tomto období,“ dodal Ing. Petr Fiala.
„Ředitel zdravotní péče MUDr. Josef 
Liehne představil bezvadnou prezen-
taci zdravotnických pracovišť. Z mého 
pohledu se má Masarykova nemocnice 
čím chlubit a dovoluji si tvrdit, že je vý-
kladní skříní nemocnic našeho regionu. 
Přesvědčili jsme se o připravenosti ve-
dení společnosti na investice do areálu 
celého zařízení. Kladně hodnotím pře-
devším rekonstrukci areálu Komplexního 
onkologického centra V Podhájí.  Nutno 
dodat, že i Masarykova nemocnice se 
potýká s nedostatkem zdravotnického 
personálu, ale díky obětavosti lékařů 
a zdravotníků je nemocnice stabilizova-
ná. Za takovéto situace plně podporuji 
veškeré vyhlášené programy Ústeckého 

kraje v oblasti zdravotnictví, a to nejen 
stipendijní, vzdělávací, ale také pro zvý-
šení komfortu pacientů v oblasti lůžko-
vé péče. Závěrem si dovoluji poděkovat 
všem lékařům a celému zdravotnickému 
personálu za jejich skvělou práci, kterou 
odvádí pro nás všechny,“ uvedl předseda 
Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva 
Ústeckého kraje Bc. Pavel Csonka. 
Masarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem má 8 klinik, na kterých probíhá 
nejenom medicínská činnost, ale také 
činnost vědecko-výzkumná, pedagogic-
ká a publikační. Disponuje 38 primariá-
ty včetně dvou oddělení následné péče, 
prostřednictvím mobilního hospicu zajiš-
ťuje paliativní péči v domácím prostředí. 
K 31. 12. 2016 měla Masarykova nemoc-
nice v Ústí nad Labem 1 106 lůžek akutní 
péče, 120 lůžek jednotek intenzivní péče 
a 30 lůžek následné péče. Na Oddělení 
následné péče v Ryjicích pak dalších 115 
lůžek.
V červnu zavítají zástupci Výboru pro 
zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého 
kraje v rámci návštěv Krajské zdravot-
ní, a. s., do nemocnice v Teplicích.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Dobrovolníci teplické nemocnice pravidelně pořádají tvůrčí dílny pro pacienty. Hos-
pitalizovaným se tak kromě léčby dostává odreagování a odvedení jejich myšlenek 
od trápení. Každý týden se setkáváme na gastroenterologii vždy ve středu od 14 ho-
din, na oddělení následné péče ve čtvrtek od 13 hodin a na dílnách, které jsou ve dru-
hém patře nad prádelnou, vždy ve čtvrtek od 15 hodin. Tvůrčí dílny na gastroentero-
logii probíhají ve společenské místnosti. Oddělení následné péče má dílny na chodbě 
v prvním patře, kam si přinášíme stoly. Někteří pacienti přicházejí samostatně, ně-
které přiváží zdravotní personál a někdy se dílny účastní i pacienti na lůžku. 

Výrobek si pacient z hospitalizace odnáší domů

Nemocnice Teplice

Den otevřených dveří
čtvrtek 25. května 2017,  13:00–17:00 h
Budova „E“, 3. podlaží, Duchcovská 53, 415 29 Teplice.
PROGRAM PRO VEŘEJNOST: 
 » přístrojové měření dioptrických očních vad
 » bezkontaktní měření nitroočního tlaku
 » seznámení s přístrojovým vybavením
 » možnost konzultace s očním lékařem

PROGRAM PRO ZDRAVOTNÍKY:
13:00–16:00  Videozáznamy očních operací
16:00 Kataraktová chirurgie na Očním oddělení 

Nemocnice Teplice – prim. MUDr. Aleš Čech
16:20  Nitrooční čočky – přehled – Bc. Karel Mikoláš

Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Teplice, o.z., pořádá

Kontakt: Alena Blahníková,
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice,
tel.: 417 519 295, e-mail: alena.blahnikova@kzcr.eu.

Tvořivá dílna na oddělení následné péče

Návštěva studentů teplického gymnázia

Nemocnice Teplice

Nemocnice Teplice, o. z.

Studenti teplického gymnázia zavítali ve středu 19. dubna do teplické nemocnice, 
aby se seznámili s medicínskými obory. Podnět k návštěvě vzešel od paní profesorky 
Mgr. Bergmanové, která s touto myšlenkou oslovila vedení nemocnice. Nápad se za-
líbil a tak se obě strany společně domluvily, že návštěvu zrealizují.

Celé to dopoledne jsme pojali s cílem 
představit studentům nemocnici a hlav-
ně blíž je seznámit s jednotlivými medi-
cínskými obory a prací našeho personá-
lu. Z důvodu co největší výtěžnosti této 
akce jsme studenty rozdělili do 4 sku-
pin, z nichž každá měla svého průvodce 
z řad vrchních sester. Po krátkém před-
stavení nemocnice ředitelem zdravotní 
péče jsme se mohli vydat na následující 
oddělení:
1. Rentgenologické oddělení – pracovi-

ště CT a magnetické rezonance – zde 
se studenti seznámili nejen s praco-
vištěm a přístroji jako takovými, ale 
i s principy těchto vyšetřovacích me-
tod, možnostech jejich využití v dia-
gnostice, pozitivitách i negativitách. 
Naše laborantky jim názorně vysvětli-
ly a popsaly i obrázky z právě probíha-
jících vyšetření.

2. Oddělení laboratorního komplemen-
tu představilo obě své části – bio-
chemickou, kde se studenti názorně 
seznámili hlavně s krevními vzorky 
připravenými ke zpracování a analy-
zátory, které tyto vzorky zpracovávají 
a následně vyhodnocují. A také čás-
tí hematologickou. Po odchodu tak 

věděli i jaký je rozdíl mezi jednotli-
vými krevními konzervami a také jak 
ve skutečnosti vypadají krevní buňky.

3. Anesteziologicko-resuscitační oddě-
lení – zde se mohli studenti seznámit 
s tím, co obnáší péče o člověka v bez-
vědomí, který je napojený na dýchací 
přístroj, se selhávajícími základními 
životními funkcemi.

4. Oddělení centrální sterilizace sezná-
milo studenty s procesem sterilizace 
chirurgických nástrojů a některých 
druhů zdravotnického materiálu, 
které se následně používají při ope-
račních nebo jiných výkonech a steril-
ních převazech ran, defektů apod.

5. Dětské oddělení – tuto návštěvu bych 
definovala heslem „péče o dětské 
pacienty v minulosti a dnes“, kde je 
možné sledovat velký pokrok. Ten 
spočívá nejen v možnostech ubyto-
vání matky s dítětem na pokoji, který 
je navíc vybaven nábytkem, který již 
nemá nic společného s tím „nemoc-
ničním“, ale také ve vybavení školky 
a školy přímo na oddělení. V nepo-
slední řadě také s edukačními akti-
vitami zdejšího personálu, kterými 
jsou návštěvy dětí ze školek, aby se 

předešlo strachu z hospitalizace, růz-
né kurzy související s narozením dítě-
te (manipulace s miminky, bonding…) 
i prevence a léčba dětské obezity.

6. Standardní stanice Interního odd. II 
a pokoj paliativní péče – představi-
ly spektrum onemocnění pacientů, 
o které pečují nejen na oddělení, ale 
i na paliativním pokoji. V této souvis-
losti bylo otevřeno i téma nevyléči-
telně nemocných, hranice lékařských 
možností a téma důstojného umírání 
v kruhu blízkých.

7. Interní jednotka intenzivní péče oslo-
vila studenty zejména názornou ukáz-
kou funkce defibrilátoru, ukázkou 
umělé ledviny a dalšími informacemi 
týkajícími se péče a léčby pacientů 
zejména se závažnými srdečními 
chorobami.

8. Dobrovolnické dílny byly, přiznám se, 
náhradním řešením. Původním úmy-
slem byla praktická ukázka pacient-
ských dílen, které vede naše koor-
dinátorka dobrovolníků a kde naši 
pacienti pracují s nejrůznějšími mate-
riály, ze kterých vyrábějí krásné věci, 
a tím ukázat, že i oddělení následné 
péče prošlo změnou a že už dávno 
není pravdou, že zde hospitalizovaní 
pacienti leží pouze „v posteli“. Ale 
tuto návštěvu nám překazilo stěho-
vání pacientů zpět na oddělení ná-
sledné péče, kde došlo ke kompletní 
výměně oken a výmalbě prostor. 

Za sebe, jako jednoho z průvodců, mu-
sím říct, že vše, co studenti během ex-
kurze viděli a slyšeli, bylo podáno velmi 
zajímavou, srozumitelnou a interaktivní 
formou, která studenty i paní profesor-
ku zaujala a dodala i odvahu k diskuzi 
a otázkám. Jako potvrzení mého dojmu 
je i zájem o další návštěvu v nemocnici.
Na závěr bych chtěla ještě jednou podě-
kovat všem, kteří nám pomáhali s orga-
nizací a umožnili studentům návštěvu 
svých pracovišť. 

Mgr. Kateřina Vágnerová  
hlavní sestra 

Nemocnice Teplice, o. z.

Téma dílen je vždy zaměřené podle roč-
ního období. Většinou však pracujeme 
s keramickou hlínou. Pacienti si už za rok 

trvání dílen vyzkoušeli vytvořit misky, 
hrníčky z plátů, vázy. Z dalších materi-
álů jsme se společně pokusili vyrobit 

květiny, muchlali jsme z krepových pa-
pírů, věnovali jsme se pedigu atd. Dílny 
nad prádelnou potom slouží k vzájem-
nému setkávání nemocničního personá-
lu s dobrovolníky. Dílna je vhodná i pro 
pacienty celé nemocnice. 
V dílnách pracujeme na dlouhodobých 
projektech – háčkujeme malé čepičky 
pro novorozenecké oddělení, vyrábíme 
přání, která rozdáváme při koncertech, 
spolu se studenty teplického gymnázia, 
kteří nám v rámci psychologického semi-
náře chodí pomoci, pokud je o to požá-
dáme, vyrábíme sluníčka s přáním brz-
kého uzdravení, která může nemocniční 
personál darovat svým pacientům při pří-
chodu nebo během pobytu v nemocnici. 
Vytváříme zde také dárky pro pacienty, 
kteří zůstanou během Vánoc na oddělení 
následné péče. 
V tvůrčích dílnách se rovněž čas od času 
věnujeme tematickým workshopům – 
vazba květin, barvení vajíček, předvá-
noční dílny, velikonoční dílny, drátování, 
papírový pedig aj. Pokoušíme se oslovit 
vždy nějakou lektorku, která o tématu ví 
vše potřebné a může nás to naučit. A my 
to potom učíme dále pacienty.

Petra Suchomelová 
koordinátorka 
dobrovolníků  

Nemocnice Teplice, o. z., 
a redakce Infolistů
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Kiwanis panenky pro dětské pacienty

Nemocnice Most
Dobrovolnice mostecké nemocnice předaly dětskému oddělení 
a oddělení ORL panenky Kiwanis a další textilní hračky, které obdr-
žely od Organizačního a tiskového oddělení Krajské zdravotní, a. s.

Nápad vyrábět jednoduché textilní panenky je projektem českých 
a slovenských Kiwanis klubů a jejich primárním účelem je pomoc ne-
mocným dětem překonat pocit osamění a strachu z neznámého pro-
středí. Zdravotníci využívají textilní hračku jako názornou pomůcku 
k vysvětlení nemocnému dítěti, jaké zákroky malý pacient podstoupí. 
Textilní panenka se používá v českých nemocnicích již více než 15 let 
a doprovází pacienta po celou dobu jeho pobytu v nemocnici, dítě si 
panenku po propuštění odnáší s sebou i domů. Panenka je tak dítěti 
kamarádem a zároveň pomocnicí pro rodiče i zdravotníky. Na její vý-
robě se podílí stovky dobrovolníků, je ušita z příjemné látky a každé 
dítě si může svou panenku vymalovat dle svých představ. Historie je-
jího vzniku souvisí s dětskou chirurgií Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, kde vznikl prvotní nápad s textilní panenkou a během let 
se další textilní hračky rozšířily po celé České i Slovenské republice. 
Tentokrát potěšily malé pacienty mostecké nemocnice. 

Mgr. Alena Boková, hlavní sestra Nemocnice Most, o. z.
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Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Předává se každoroč-
ně v rámci kraje jako poděkování těm, kteří během předchozího roku věnovali svůj 
čas ve prospěch potřebných. Záštitu nad letošním 15. ročníkem Křesadla převzalo 
Informační centrum OSN v Praze pod vedením Michala Brože. Letošní slavnostní pře-
dání proběhlo 23. března 2017 v důstojných prostorách Císařského sálu Muzea měs-
ta Ústí nad Labem. Ocenění Křesadlo obdrželo sedm dobrovolníků na základě výběru 
speciálně sestavené komise.

Dobrovolnice Krajské zdravotní, a. s., získala cenu Křesadlo

Nemocnice Most

Zleva hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Alena Boková, oceněná 
dobrovolnice z mostecké nemocnice Helena Opařilová a hlavní sestra ústecké 
Masarykovy nemocnice Mgr. Markéta Svobodová 

Oceněnou dobrovolnici Helenu Opařilovou zpovídá 
moderátor galavečera Ondřej Vodný 

Na snímku (zleva) vrchní sestra Mgr. Hana Nedělková, staniční 
sestra Mgr. Ivana Hornofová, oceněná dobrovolnice Helena 
Opařilová, hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Alena Boková, 
koordinátorka dobrovolníků Daniela Kováčová

Středisko lékařské knihovny opět pořádalo kreativní dílnu pro děti 

Nemocnice Most
Středisko lékařské knihov-
ny KZ, a. s. – Dílčí knihovna 

Nemocnice Most, o. z., dne 12. 4. 2017 opět pořádalo kreativní 
dílnu pro děti. Svým obsahem se nyní zaměřila na velikonoční 
téma s tím, že děti měly možnost nabarvit si kraslice, vyrobit 
papírová přání a v neposlední řadě ozdobit perníčky. 

Akce probíhala za účasti Daniely Kováčové, koordinátorky dob-
rovolníků v Nemocnici Most, o. z., Kateřiny Duškové, knihovni-
ce Dílčí knihovny Nemocnice Most a Bc. Martina Černého, MSc., 
vedoucího Střediska lékařské knihovny KZ. Podle slov Kateřiny 
Duškové měly děti o dílnu veliký zájem: „Obliba této, mohu říci, 
již tradiční akce skutečně stoupá. S dětmi ve věku od 7 do 15 
let jsme zdobili kraslice, vybarvovali připravené omalovánky 
a nezapomněli jsme ani na popularizaci knih.“
Lékařské knihovny v Krajské zdravotní, a. s., realizací podob-
ných setkávání naplňují výzvu Ministerstva kultury ČR, aby byly 
knihovny otevřená, kreativní a komunitní centra. V této souvis-
losti byl vytvořen strategický plán koncepce rozvoje Střediska 
lékařské knihovny KZ na období let 2017–2020. Dle komentáře 
vedoucího celého střediska Bc. Martina Černého, MSc., je v je-
jím rámci tato výzva naplňována. „Unikátní soubor lékařských 
knihoven v Krajské zdravotní, a. s., touto koncepcí kvalitativ-
ně posouváme. V našem plánu máme transformaci knihoven 
na otevřená vzdělávací centra, další rozvoj evaluačního apará-
tu našich služeb a zajištění marketingové komunikace v off-line 
prostředí.“ 
Z připravovaných školicích akcí lze zmínit např. pokračování 
cyklu Nemoci v průběhu staletí, které se uskuteční v několika 
nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. 

Bc. Martin Černý, MSc. 
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.Dětská kreativní dílna

Kiwanis panenky pro dětské pacienty mostecké 
nemocnice

Velmi si vážíme toho, že z nominovaných 
kandidátů byla vybrána a následně oce-
něna i Helena Opatřilová, dobrovolni-
ce Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 

Most, o. z., za svoji psychosociální podpo-
ru pacientů v nemocnici. Cenu Křesadlo, 
květinu a symbolický dárek obdržela z ru-
kou nejpovolanějších, tedy od Markéty 

Svobodové, hlavní sestry ústecké Masa-
rykovy nemocnice, a od Mgr. Aleny Boko-
vé, hlavní sestry mostecké nemocnice.
Dalšími oceněnými dobrovolníky byli 
Zuzana Bechyňová Jiranová z Podbořan, 
Tomáš Voříšek z Litoměřic, Jiřina Čajová 
z Ústí nad Labem, Jitka Flachsová z Dě-
čína, Lenka Poborská z Trmic-Koštova 
a Kristýna Suchánková z Lovosic. Ceny 
předávali významní hosté, jako PhDr. Jiří 
Tošner, zakladatel HESTIA – Centrum pro 
dobrovolnictví, z. ú., Mgr. Marie Blažko-
vá, primátorka statutárního města Dě-
čín, nejstarší usměvavý český maratonec 
Ing. Jiří Soukup či zástupce sponzora oce-
nění Křesadlo – firmy Knauf Insulation.
Slavnostní večer za Dobrovolnické cent-
rum, z.s., zajišťovala Bc. Jiřina Gasserová. 
Nesl se v příjemném duchu, který vhodně 
doplňoval hudební doprovod ženského 
hudebního tělesa Žentet, s nímž jsme si 
mohli společně zazpívat píseň Život je 
jen náhoda. Dozvěděli jsme se informa-
ce o aktuálně probíhajících programech 
týkajících se dobrovolníků. Příjemnou 
tečkou na závěr bylo vzájemné poznání 
a konverzace všech zúčastněných u bo-
hatě zásobeného rautu.

Daniela Kováčová 
koordinátorka dobrovolníků 

Nemocnice Most, o. z.
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Naše zdravotní sestra pomáhá dětem v boji s diabetem

Nemocnice Chomutov
Markéta Bittnerová pracuje v chomutovské nemocnici jako doku-
mentační sestra neurologického oddělení a jako dětská diabeto-
logická sestra. „Pomáhám diabetickým dětem i rodičům zvládat 
jejich nemoc. Sama mám diabetes čtrnáct let, svoji nemoc zvládám 
velmi dobře, a proto mám u rodičů a dětí velkou důvěru. Jedním 
ze způsobů, jakým pomáháme pacientům chomutovské diabetolo-
gické ambulance zvládat jejich onemocnění, je inzulinová pumpa. 
Tuto variantu volí většina dětí. Pokud si dítě pumpu vybere jako 
variantu léčby, je mu tato předepsána Diabetologickým centrem 
v Ústí nad Labem,“ říká charizmatická sestřička.

Nejčastějším výběrem je inzulinová pumpa Minimed 640G 
a senzor Enlite. „V ordinaci učím maminky zavést senzor, 
společně s paní doktorkou nastavíme hodnoty pro nízkou 
a vysokou glykémii a vysvětlíme způsoby reakce na trendy 
glykémií. Popíšeme možnosti práce s pumpou při sportu 
nebo nemoci. Zavedený senzor má životnost sedm dní, 
poté rodiče stáhnou data z inzulinové pumpy přes počítač 
a data následně e-mailem pošlou paní doktorce,“ dodává 
Markéta Bittnerová. 

Další možností vylepšení kompenzace diabetu je uzavřený 
senzor iPro. „Je vhodný pro děti na inzulinových perech, 
případně na inzulinové pumpě, které nechtějí být streso-
váni aktuální hodnotou glykémie. Senzor iPro zavedeme 
v ambulanci, dítě zapisuje čtyři glykémie denně. Po sed-
mi dnech stáhneme v ambulanci data ze senzoru a paní 
doktorka data vyhodnotí,“ uvedla dětská diabetologická 
sestra.
Malí pacienti na perech mají kromě výše zmíněného sen-
zoru možnost použití senzoru Dexcom, který kontinuálně 
měří glykémie, o jejichž hodnotách aktuálně informuje 
na displeji přijímače. Životnost senzoru je čtrnáct dní a vy-
užívají jej především rodiče s malými dětmi a sportovci. 
Těšíme se na novou technologii Guardian Connect umož-
ňující kontinuální měření pomocí aplikace v chytrém tele-
fonu. „Všechny zmíněné technologie se rodičům zpočátku 
zdají složité, ale po několika týdnech používání se s nimi 
rodiče a děti naučí pracovat a přinesou pacientům s dia-
betem užitek,“ dodala závěrem Markéta Bittnerová, která 
za Krajskou zdravotní, a. s., bodovala díky svému počinu, 
přístupu k pacientům, ale také sympatickému projevu 
v celorepublikové soutěži „Sestra sympatie“. 

Petr Sochůrek, redaktor InfolistůNa snímku Markéta Bittnerová

Personální změny v KZ, a. s.
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Bc. Markéta Hrabáková
se stala vrchní sestrou 
chirurgického oddělení.

Nemocnice  
Chomutov, o. z.
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MUDr. MDDr. Kateřina Malá
se stala primářkou  
oddělení ústní, čelistní  
a obličejové chirurgie.

Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z.

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

PRÁVNÍK SPOLEČNOSTI
Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání v oboru Právo
- uživatelská znalost MS OFFICE, ASPI
- znalost platného práva a orientaci v něm
- bezúhonnost
- zájem o obor, samostatnost, aktivní přístup k řešení problému
- zkušenost s procesem zadávání veřejných zakázek výhodou, 
 znalost z. č. 134/2016 Sb. výhodou

Náplň práce:
- příprava a posuzování návrhů smluv
- problematika veřejných zakázek
- zpracování právních stanovisek a poskytování právního 
 poradenství v různých právních oblastech
- právní podpora ostatních útvarů společnosti

Nabízíme:
- odbornou práci v různých oblastech práva
- odpovídající finanční ohodnocení
- stabilitu a zázemí velké společnosti
- zaměstnanecké výhody
- pružnou pracovní dobu
- práci v mladém kolektivu
- nástup ihned/dle dohody

Kontakt:  Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
 telefon: 477 117 952, e-mail: martina.placatova@kzcr.eu 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

ASISTENT/KA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ
Požadujeme:
- středoškolské vzdělání s maturitou
- pokročilá znalost práce na PC (Word, Excel)
- velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
- samostatnost, zodpovědnost, proaktivní přístup, loajalitu
- ochotu se vzdělávat a učit nové věci
- zkušenosti s vymáháním pohledávek výhodou

Náplň práce:
- upomínání dlužníků, komunikace s dlužníky, příprava podkladů pro  
 vymáhání
- zpracování jednoduchých podání (např. elektronický platební rozkaz)
- administrativní podpora právníků
- vyřizování korespondence
- komunikace napříč společností
- příprava materiálů (kopírování, skenování aj.)
- vkládání smluv do Registru smluv
- zakládání spisů a jejich správa

Nabízíme:
- odbornou práci v různých oblastech práva
- odpovídající finanční ohodnocení
- stabilitu a zázemí velké společnosti
- zaměstnanecké výhody
- pružnou pracovní dobu
- práci v mladém kolektivu
- nástup ihned/dle dohody

Kontakt:  Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
 telefon: 477 117 952, e-mail: martina.placatova@kzcr.eu 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Kožní oddělení se připojilo k Evropskému dni melanomu

Nemocnice Chomutov
Chomutovské kožní oddělení se zapojilo do 17. ročníku Evropského dne melanomu v České republice. Evropský den melanomu 
upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének na vybraných pracovi-
štích po celé republice. Součástí akce je i poradenství, jak se správně chránit před slunečním zářením.

Vyšetření pigmentového znaménka

V pondělí 24. dubna 2017 využilo v chomutovské nemocnici možnost vyšet-
ření bez objednání a bez doporučení od praktického lékaře 134 pacientů. 
„Plánujeme u 19 pacientů excize podezřelých změn, definitivní výsledky 
budeme znát až po chirurgickém a následném histologickém vyšetření,“ 
uvedla primářka kožního oddělení MUDr. Radka Neumannová.
„Prevence je důležitá. Svědčí o tom fakt, že i když stoupá počet lidí, u nichž 
odhalíme kožní nádor, nestoupá počet zemřelých. Preventivně se nechává 
vyšetřit rok od roku stále větší počet lidí. Je to dané i faktem, že akcí, na něž 
mohou lidé přijít, je během roka více a pořádají je i zdravotní pojišťovny, 
které nás oslovují kvůli spolupráci. V roce 2014 se na oddělení začalo léčit 
60 nových pacientů s maligním melanomem, v roce 2015 bylo číslo polovič-
ní a loni bylo těchto pacientů 27. Běžně je počet nových nádorů u pacientů 
asi 20 na 100 000 obyvatel,“ shrnula MUDr. Radka Neumannová. 

redakce Infolistů
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Když budu chtít nadaci podpořit mimo 
charitativní bazárek, jak můžu pomoci?
Podpora nadace je samozřejmě velmi ví-
tána. Je možné zaslat DMS KOSTNIDREN 
na číslo 87777, kdy nadace ze zasla-
ných 30 Kč obdrží 28,50 Kč. Větší fi-
nanční obnos lze zaslat přímo na účet 
nadace: 4343043/0300. Bližší infor-
mace najdete na webových stránkách 
www.kostnidren.cz.

Kolik dárců má Český národní registr 
dárců dřeně v Ústí nad Labem v součas-
né době?
Celkový počet dárců v Českém národní 
registru dárců dřeně přesáhl 70 tisíc, Ma-
sarykova nemocnice v Ústí nad Labem se 
na tomto počtu podílí 5 653 dárci. Rád 
bych touto cestou poděkoval i spolupra-
cujícím náborovým centrům v Nemocnici 
Děčín a Nemocnici Teplice. 

ptal se Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Práce zdravotníka na oddělení nekončí, ale právě začíná. Toho si je vědom perso-
nál ústecké transfuzní stanice Krajské zdravotní, a. s., při ústecké Masarykově ne-
mocnici, a tak již podruhé uspořádal charitativní bazárek ve prospěch Nadace pro 
transplantace kostní dřeně. Svým počinem ukázal, že mu není lhostejný osud ne-
mocných, kteří potřebují darovanou kostní dřeň, ale také dělá radost nakupujícím, 
kteří tak z nové věci mají dvojnásobnou radost. Na otázky redaktora Infolistů odpo-
vídal MUDr. Jiří Masopust.

Charitativní bazárky začínají mít v Ústí tradici

Masarykova nemocnice

Charitativní bazárek

Prim. MUDr. Jiří Masopust

„Člověk člověku“, to bylo hlavní motto IV. Krajské konference sester 
2017, určené zejména pro nelékařský personál, která proběhla ve středu 
19. dubna ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s. Návštěvníci 
akce si vyslechli přednášky například na téma péče o pacientky po ope-
raci prsu, dobrovolnický program Krajské zdravotní nebo profesní po-
ranění zdravotníků. Odborným garantem konference byla Mgr. Markéta 
Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.

V Krajské zdravotní proběhla IV. Krajská konference sester 2017

Masarykova nemocnice

Krajská konference zdravotních sester

IV. Krajskou konferenci sester 2017 navštívilo více 
než sto padesát zdravotníků nejen z ústecké Ma-
sarykovy nemocnice, ale také z ostatních nemocnic 
Krajské zdravotní, a. s. „Ve vzdělávání zdravotníků 
jsou konference tohoto druhu velmi důležité. Zde si 
nejen zdravotní sestry, ale i lékaři a další zdravotnič-
tí pracovníci vyměňují zkušenosti a debatují nad té-
maty, se kterými se ve své praxi setkávají,“ uvedl ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
„Konference byla prestižní záležitostí pro nelékařské 
profese. Hlavním tématem konference s podtitulem 
„Člověk člověku“ byly vztahy mezi sestrami a lékaři, 
sestrami a pacienty a mezi sestrami navzájem. Ne-
chyběly ani přednášky zabývající se problematikou 
nedostatku nelékařského personálu, náročností to-
hoto povolání včetně kazuistik v ošetřovatelském 
procesu,“ uvedla hlavní sestra ústecké Masarykovy 
nemocnice Mgr. Markéta Svobodová. 
Ve stejný den proběhl v prostorách Vzdělávacího 
institutu Krajské zdravotní, a. s., charitativní ba-
zárek módních doplňků na podporu Nadace pro 
transplantace kostní dřeně, která zajišťuje finanční 
krytí testování nových potenciálních dárců kostní 
dřeně. Organizátorkám akce se podařilo získat pro 
nadaci téměř 26 000 Kč.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
ve spolupráci s FZS UJEP v Ústí nad Labem Vás zve na

II. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace
8.–9. června 2017, Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. 

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

Kontaktní osoby: 
Odborný garant – prim. MUDr. Ivan Humhej, 
Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu.

Přihlášky k pasivní účasti do 31. května 2017! 

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční a marketingové podpory,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu, tel.: +420 477 114 146.

http://www.kzcr.eu/konference/cos2017

Dvakrát vaše oddělení uspořádalo charitativní bazá-
rek ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dře-
ně, jak tento nápad vznikl?
K uspořádání charitativních bazárků nás inspirovala 
dlouholetá spolupracovnice Nadace pro transplanta-
ce kostní dřeně paní Hlobilová, která v květnu 2016 
ve Znojmě poprvé uspořádala akci s názvem Kabel-
kománie. Ukázala se být dobrou a úspěšnou akcí 
na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně, 
takže bylo jen logické, že i pracovnice našeho oddělení 
na sklonku loňského roku podobnou akci uspořádaly. 

Jste primářem transfuzního oddělení, jak souvisí spo-
lupráce vašeho pracoviště s Nadací pro transplantaci 
kostní dřeně?
Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem stálo v roce 1992 u zrodu Českého národ-
ního registru dárců dřeně, jehož činnost Nadace pro 
transplantace kostní dřeně finančně podporuje. Proto 
každé peníze vybrané pro nadaci pomohou financo-
vat významné projekty ve prospěch dárcovství kostní 
dřeně. 
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První Ústecký hematologický den

Masarykova nemocnice

Na snímku primářka MUDr. Jana Ullrychová

Ústecký hematologický den

Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo odbornou konferenci s názvem Ústecký hema-
tologický den. Ústecké oddělení klinické hematologie je od roku 2013 pracovištěm 
s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu hemofilie pro celý Ús-
tecký kraj. 

Konference se uskutečnila v pátek 
28. dubna 2017 v přednáškových prosto-
rách Vzdělávacího institutu Krajské zdra-
votní, a. s., v ústecké Masarykově nemoc-
nici. Větší část dopoledního bloku byla 
věnována trombóze u onemocnění krve 
v příspěvku prof. Miroslava Penky, CSc., 
z Fakultní nemocnice Brno, trombóze 
u nádorových onemocnění a jejím příkla-
dům v netypické lokalizaci. Přednášející 
se věnovali také problematice paroxy-
smální noční hemoglobinurie – vystou-
pení k ní měl předseda České hemato-
logické společnosti doc. MUDr. Jaroslav 
Čermák, CSc., z Ústavu hematologie 
a krevní transfuze. S příspěvkem „No-
vinky v patogenezi a léčbě imunních 
cytopenií“ vystoupil prof. MUDr. Tomáš 
Kozák, Ph.D., MBA, přednosta Interní he-
matologické kliniky 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní ne-
mocnice Královské Vinohrady. 

„Ústecký hematologický den měl premié-
ru, toto odborné setkání se konalo popr-
vé. Zúčastnilo se ho celkem 90 zájemců 
z řad lékařů, sester a laboratorních pra-
covníků. Akci jsme uspořádali hlavně pro 
kolegy z dalších oborů, aby získali nebo 

si doplnili přehled o novinky a zkušenosti 
z klinické hematologie, s jejímiž výsledky 
se prakticky denně setkávají. Myslím si, 
že se akce vydařila a uspořádat ji chceme 
i příští rok,“ řekla MUDr. Jana Ullrychová, 
primářka Oddělení klinické hematologie 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která 
byla odborným garantem konference.

„Jsem rád, že vzniká nová tradice he-
matologických dnů. Vzniká v době, kdy 
oddělení supluje nedostatek hemato-
logické péče v našem kraji, a proto mu-
sím velmi poděkovat za všechno, co pro 
pacienty děláte. Obor hematologie má 
v ústecké nemocnici tradici: v roce 1949 
se ujal jejího vedení, pod hlavičkou 
transfuzní stanice, primář MUDr. Jaroslav 
Matoušek, po něm zde působil nynější 
profesor MUDr. Jan Kvasnička, poté paní 
primářka MUDr. Jarmila Rennerová a pri-
mář MUDr. Jiří Libiger a od roku 2012 

vede oddělení paní primářka MUDr. Jana 
Ullrychová,“ připomněl MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Gynekologicko-porodnická 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., pořádá

15. Perinatologické dny Ústeckého kraje
čtvrtek 15. června 2017 – pátek 16. června 2017,
hotel Ostrov, Tisá.
Záštitu převzal náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák.

Odborní garanti: 
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.,
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 
v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: tomas.binder@kzcr.eu,
tel.: +420 477 112 314.

MUDr. Pavel Gerych,
Gynekologicko-porodnická klinika v Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: pavel.gerych@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 261.

MUDr. Petr Janec, MHA,
primář Novorozeneckého oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: petr.janec@kzcr.eu,
tel.: +420 477 112 850.

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
vedoucí Střediska konferenční 
a marketingové podpory,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
tel.: +420 477 114 146.

Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/perinal2017Přihlášky k pasivní účasti do 11. června 2017.

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.

Poplatky:
Lékaři:  450 Kč vč. DPH

Nelékaři:  350 Kč vč. DPH

Účast na společenském večeru: 
 250 Kč vč. DPH

Platba v hotovosti/kartou na místě.

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

Otevření laktační poradny při Novorozeneckém oddělení

Masarykova nemocnice

Slavnostní otevření laktační poradny

Novou službu maminkám s miminky nabízí novorozenecké oddělení při ústecké Ma-
sarykově nemocnici. Rodičky, které mají problémy s kojením, mohou zavítat do lak-
tační poradny, kde se dozví spousty rad, jak potížím předejít a jak je řešit. Slavnost-
ní otevření poradny proběhlo 9. května v prostorách zrekonstruovaného dětského 
pavilonu.

„Laktační poradna je určena nejen ma-
minkám, které rodily v ústecké porod-
nici, ale i ostatním, jež potřebují vyhle-
dat odbornou pomoc týkající se kojení. 
Pacientkám, které k nám zavítají, nabíd-
neme nejen poradenství v oblasti lakta-
ce, ale najdou u nás také nejmodernější 
vybavení a pomůcky pro kojení. Za to 
bych chtěla velmi poděkovat firmě Mede-
la, která se velkou měrou podílela na vy-
bavení poradny a jejím otevření,“ uvedla 
staniční sestra Zdenka Hrbková. 
MUDr. Jana Pánková Hrabáková doplnila, 
že v minulosti již určitý druh poradenství 
v oblasti kojení při ústecké Masarykově 
nemocnici fungoval. „Jednalo se takzva-
ně o horkou linku, kam maminky volaly 
o rady často i čtyřiadvacet hodin denně 
a my jsme si je potom pozvali na oddě-
lení na konzultace, což nebylo ovšem 
tolik pohodlné. Teď se zřízením laktační 

poradny to bude pro pacientky daleko 
pohodlnější, jelikož zde najdou odpoví-
dající zázemí,“ dodala MUDr. Jana Pán-
ková Hrabáková.
Michaela Hubáčková ze společnosti za-
stupující značku laktačních pomůcek 
Medela uvedla, že jsou moc rádi za spo-
lupráci při otevření laktační poradny 
v Ústí nad Labem. „Velmi nás těší, že 
se v Krajské zdravotní rozvíjí laktační 
poradenství, s čímž souvisí používání 
profesio nálních zdravotnických pomů-
cek, které jsou v dnešní době nezbytnos-
tí. Laktační poradny v nemocnicích jsou 
již v současnosti standardem, proto naše 
společnost v poslední době dopomohla 
k vybudování více než dvaceti poraden 
po celé České republice,“ řekla Michaela 
Hubáčková.
Laktační poradna při Novorozenec-
kém oddělení Krajské zdravotní, a. s. 

– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., se nachází v 2. nadzemním 
podlaží pavilonu D1 v ústecké Masa-
rykově nemocnici, ulice Sociální péče 
3316/12, 401 13 Ústí nad Labem. Na-
vštívit ji lze pouze po objednání na tele-
fonním čísle 477 112 854. Více informací 
maminky najdou na www.kzcr.eu.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Vážený pane řediteli.

Byl jsem hospitalizován v Nemocnici Děčín, a to 
v době od 6. 4. do 12. 4. 2017 na interním oddělení. Chtěl bych se 
vyjádřit ke svému pobytu, a to především ve dvou rovinách. Ta první 
se týká přímo mé osoby. Byl jsem vskutku velmi mile překvapen pro-
středím, kde jsem byl hospitalizován. Všude bylo čisto, úklid se pro-
váděl několikrát denně, pokoj, ačkoliv se nejednalo o nadstandardní, 
byl příjemně upraven, včetně televize. Pokud se týká stravy, nebylo 
možno jí nic vytknout, naopak byl jsem mile překvapen její úpravou 
i chutí, v dostatečném množství, několikrát jsem ani nedojedl, A to 
se považuji za gurmána. Co však mě mnohem více zajímalo, byl per-
sonál oddělení. Všichni, se kterými jsem se dostával do styku, a my-
slím, že šlo o všechny pracovníky oddělení, se chovali k pacientům 
s velkou odbornou erudicí, provázenou úsměvem a hezkým vztahem 
k pacientům. Neslyšel jsem na celém oddělení zvýšený hlas, Získal 
jsem dojem, že práce na oddělení je pro ně vlastně nejen zaměstná-
ním, ale především posláním. Jejich vztah k pacientovi jsem poznal 
jako jeden z dobrých prvků v léčení. S takovým vztahem pacient sku-
tečně s důvěrou přijímá všechny, někdy i nepříjemné, léčebné úkony. 
V druhé rovině jsem měl možnost poznat i složitost a těžkost práce 
s pacienty na oddělení. Ležel vedle mě na posteli starý občan, údajně 
jak sám prozradil, když někdy mluvil, 87letý. Nemohl se sám dobře 
hýbat, špatně přijímal stravu, v noci špatně spal a hlasitě vykřikoval 
po celém pokoji různé smyšlenky, že je na pokoji vrah, nebo že ho 
ohrožují netopýři či pavouci. Tento pacient navíc špatně slyšel a mlu-
vil. Nemohl sám vykonávat osobní potřebu ani hygienu. Dostával 
pleny, ale přesto několikrát za den promočil a pokálel celé lůžko. Sta-
rostlivost personálu, sester, lékařů i pomocníků byla vskutku příklad-
ná. Několikrát za den ho omývali, převlékali včetně převlékání celé 
postele. Museli ho nadzvedávat, otáčet, na což nestačili mnohdy ani 
dva, a to i v situacích, kdy jim to pacient vůbec neusnadňoval, i když 
toho byl schopen. Osobně ho sestry krmily, pomáhaly mu v přijímání 
prášků a podobně. A já jsem si tehdy uvědomil, co stojí naše zdra-
votnictví, jaké vynakládají pracovníci Krajské zdravotní úsilí při léčbě 
i takových případů. Že to je v daných případech i těžká, fyzická prá-
ce. A říkal jsem si v takových chvílích, že by zde na mé posteli, místo 
mě, měli ležet všichni ti škarohlídové, reptalové a věční nespokojenci 
s naším zdravotnictvím, především s naší Krajskou zdravotní. Jistě 
by pak změnili své postoje a jednání. Proto mi dovolte, vážený pane 
řediteli, poděkovat Vám a celému kolektivu Krajské zdravotní, a. s., 
a pak především kolektivu interního oddělení nemocnice v Děčíně. 
Prosím Vás, vyjádřete tomuto kolektivu mé co nejvděčnější poděko-
vání za příkladnou starostlivost o své pacienty, za jejich hezký, vlídný 
přístup k pacientovi, který ve své podstatě pomáhá léčit. Hluboce se 
skláním před těžkou, obětavou prací Vašich spolupracovníků v Kraj-
ské zdravotní, a. s.
S vřelými díky a co nejsrdečnějším pozdravem a pokorou Váš pacient

Jan Kavalír

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
z ústecké Masarykovy nemocnice, kteří se 
podíleli na záchraně života mé dcery Lucie. 

Bc. Iveta Černohorská

Úspěch Neurochirurgické kliniky

Masarykova nemocnice

„Spetzler Symposium“ se konalo 
v kongresovém centru v Los Angeles 
(součást komplexu Staples Center, kde 
se vyhlašují hudební ceny Grammy)

Prof. Sameš ocenil významné 
ovlivnění české neurochirurgie 
profesorem Spetzlerem velmi rychle 
po revoluci v roce 1989

Zprava prof. MUDr. Martin Sameš a prof. Dr. Robert F. Spetzler na slavnostním 
banketu po dvoudenním sympoziu

Profesor Robert F. Spetzler z USA patří 
k nejvýznamnějším osobnostem svě-
tové neurochirurgie v celé její historii. 
Od osmdesátých let do současnosti zá-
sadně a široce ovlivňuje světové dění, 
zejména na poli cévní neurochirurgie, 
chirurgie baze lební, mikrochirurgie moz-
kového kmene a mikrochirurgie mozko-
vých nádorů. Významně změnil pohled 
také na výchovu a edukaci rezidentů 
a specialistů v oboru. Je autorem sed-
mi stovek odborných publikací (H-index 
70), dvaceti učebnic a monografií, je 
zakladatelem a šéfredaktorem význam-
ných neurochirurgických časopisů. Jeden 
z jeho žáků shrnuje jeho osobnost jako 
lídra, mentora, inovátora, učitele a exce-
lentního chirurga. Navíc zásadním způ-
sobem ovlivnil i vývoj české neurochirur-
gie po roce 1989. Odborná stáž na jeho 
pracovišti BNI (Barrow Neurological In-
stitute) ve Phoenixu (Arizona, USA) byla 
a stále je nejžádanější, neboť je to nej-
více inspirující neurochirurgické pracovi-
ště na americkém kontinentě i na celém 
světě. 
Výjimečnost jmenované obdobné akce 
tkví v tom, že prof. Spetzler končí svou 

bohatou aktivní kariéru a toto sympozi-
um bylo pojato jako velká vědecká udá-
lost, pocta a globální oslava této osob-
nosti, která byla vzorem a příkladem pro 
několik generací neurochirurgů. Na tuto 
akci bylo nominováno pouze 75 odborní-
ků z celého světa k aktivní účasti a slav-
nostní zvané přednášce na určené téma. 
V auditoriu obřího kongresového centra 
v Los Angeles se v době konání sešlo 
500 neurochirurgů ze všech kontinentů. 
Program sympozia byl dosud nevída-
nou přehlídkou světové neurochirurgie 

v globálním, ale i vývojovém průhledu. 
Nabízel přehled nejsložitějších přístupů 
k mozkovým nádorům přímo od jejich 
tvůrců (Türe, Turecko), postihuje i změnu 
pohledů na filozofii přístupové cesty (Mi-
sra, Indie), legendární autoři revolučních 
operací hodnotili své počátky a kritic-
ky se zamysleli nad dnešní pozicí jejich 
vkladu pro současnou neurochirurgii 
(Dolenc – Slovinsko, Fukushima – Japon-
sko, Al Mefty – USA, Samii – Německo). 
Sám oslavenec Robert F. Spetzler měl 
k dispozici 3 přednášky a 2 videoprezen-
tace, ve kterých shrnul své nejvýznamněj-
ší objevy a klasifikace (strategie ošetření 
mozkových výdutí – přímý vliv na neuro-
chirurgii v ČR ke konci osmdesátých let, 
geniální klasifikace cévních malformací 
míchy, výhody a setrvalost Spetzlerovy 
klasifikace AVM mozku). Originální byla 
i časová vytíženost a sofistikovanost pro-
gramu konference: pro servírování obě-
da bylo rezervováno 9 minut a během 

šedesátiminutové obědové přestávky 
běžely 3D HD video sekvence význam-
ných světových neurochirurgů. 
Pro českou neurochirurgii bylo velkou 
událostí a poctou, že měla na sympoziu 
své zastoupení a zvanou prestižní před-
nášku profesora Martina Sameše (Neu-
rochirurgická klinika v Ústí nad Labem) 
na téma mozkových bypassů pro hemo-
dynamickou ischémii. 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
přednosta Neurochirurgické kliniky 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Ústecká neurochirurgie byla nominována mezi 75 vybraných světových center 
na globální oslavě profesora Spetzlera. „Spetzler Symposium“ se konalo v Los Ange-
les, USA ve dnech 20.–21. dubna 2017 jako „scientific tribute a global celebration“ 
jednoho z největších neurochirurgů v historii oboru.

 Napsali nám... 
Krajská zdravotní, a. s.
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placená inzerce LOKOMAT
Robotická rehabilitace pro děti 

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

NEJPOKROČILEJŠÍ SYSTÉM REHABILITACE NA SVĚTĚ POMÁHÁ DĚTEM V DĚTSKÉ LÉČEBNĚ NOVÉ LÁZNĚ V TEPLICÍCH

Zájemci o zařazení do databáze mohou kontaktovat Nové lázně Teplice na tel. 417 977 703, 
kde také proběhne vstupní vyšetření pro potvrzení vhodnosti zařazení do studie. 

Vstupní vyšetření a 10 terapií v přístroji Lokomat bude vybraným dětem poskytnuto zdarma.

Jak robot učí děti chodit
Lázně Teplice organizují studii o robotické rehabilitaci

a hledají vhodné dětské kandidáty
Připravujeme pilotní studii zlepšení stereotypu chůze pomocí robotické rehabilitace a hledáme děti,
které bychom zdarma rehabilitovali v přístroji Lokomat. Tuto švýcarskou technologii jsme v teplické

dětské léčebně Nové lázně instalovali v roce 2015 jako první zařízení svého druhu v ČR. Pomáhá  dětem
postiženým dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými a ortopedickými onemocněními.

Je považován za nejpokročilejší systém na světě.

Jaké děti hledáme?
Věk 6 – 10 let. Diparetická forma dětské mozkové obrny.
Chůze možná bez kompenzačních pomůcek.

www.lazneteplice.cz

Odborné a vzdělávací akce 

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání
5. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
6. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
6. 6. 2017 Workshop Outlook Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
7. 6. 2017 Workshop Outlook Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
7. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
8. 6. 2017 Workshop Outlook Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna

12. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 6. 2017 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
13. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
14. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
14. 6. 2017 Adaptace na stres a praktické ukázky  

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

19. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
20. 6. 2017 Bezpečné podání intravenózního léčiva Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
20. 6. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
21. 6. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
21. 6. 2017 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
22. 6. 2017 Workshop Základy operačního systému Windows Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna
26. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
27. 6. 2017 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

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

26.–27. 5. 2017 Sympozium severočeských psychiatrů 2017 Hotel Port, Doksy
5.–6. 6. 2017 IV. Děčínské chirurgické dny Zámek Děčín

7. 6. 2017 INTERLAB 2017 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL –učebna č. II a III
8.–9. 6. 2017 II. Konference COS a CS Kampus UJEP, Ústí nad Labem

15.–16. 6. 2017 Perinatologické dny Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Tisá
12. 9. 2017 VII. Mostecké dny sester Kinosál, Nemocnice Most, o. z.
14. 9. 2017 Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a. s.,  

10. výročí Krajské zdravotní, a. s.
Hrad Střekov, Ústí nad Labem

12.–13. 10. 2017 Německo-České ORL dny – Slámovy ORL dny Větruše, Ústí nad Labem
16. 10. 2017 Traumatologická konference k 65. výročí samostatné 

traumatologie v Ústí nad Labem
Hotel Clarion, Ústí nad Labem

17.10.2017 Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně 
a ortopedii – konference s mezinárodní účastí  
a live-surgery

Hotel Clarion, Ústí nad Labem

19. 10. 2017 5. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín
20. 10. 2017 28. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

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

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

Rehabilitace dětských pacientů v Děčíně

Nemocnice Děčín
Rehabilitační oddělení v děčínské nemocnici poskytuje rehabilitační péči pacientům 
všech věkových kategorií. Nemalé procento tvoří i děti. Podle závažnosti stavu pak 
pacienti mají u nás fyzioterapii během hospitalizace na dětském oddělení či dochá-
zí na rehabilitaci ambulantně. U nejasných případů si pediatr vyžádá rehabilitační 
konzilium. Pacienti pak přicházejí do ordinace rehabilitačního lékaře k vyšetření pří-
činy bolestí pohybového aparátu a k vyloučení vertebrogenní etiologie bolestí hlavy, 
hrudníku či břicha. Dle zdravotního stavu pak rehabilitační lékař zhodnotí, zda je 
vhodná rehabilitační léčba a sestaví terapeutický plán. 
U dětí se snažíme vybírat metodiky, které jsou pro pacienty více zábavné a lépe pak 
při nich spolupracují. Oblíbené cvičení je například senzomotorické cvičení s pomůc-
kami na labilních plochách, cvičení s míči, overballem. Při léčbě skolióz využíváme 
spirální stabilizace páteře podle MUDr. Smíška s využitím therabandů či principy me-
tody Brunkow. Dále pak aplikujeme i další metodiky a procedury, které využíváme 
i u dospělých, včetně vodoléčby a elektroléčby. 
Při cvičení u dětí klademe důraz hlavně na aktivní formy terapie a pokud je to možné, 
tak také edukujeme rodiče. U dětských pacientů se dnes bohužel často setkáváme 
s vadným držením těla a obezitou. Není to jen z důvodu geneticky daného vývoje 
dítěte, ale i nezdravým životním stylem v rodinách. 

prim. MUDr. Petra Straussová 
Rehabilitační oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Na snímku fyzioterapeutka děčínské 
rehabilitace Petra Vondráčková, DiS.



Děkujeme paní Kadlecové a sestrám 
z gynekologie, které udělaly sbírku pro dětské 
oddělení a novorozeneckou stanici. Přivezly nám  
spoustu dětských věcí a věcí pro miminka,  
velké množství hraček.

Kolektiv dětského oddělení  
a novorozenecké stanice děčínské 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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