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Vánoční přání hejtmana oldřicha BuBeníčka 

Vážení čtenáři,
dovolte, abych vám všem popřál klidný a tradi-
cemi naplněný adventní čas, nádherné a spo-
kojené vánoční svátky a hodně pohody u štěd-
rovečerního stolu. O Vánocích jsme všichni 
plni očekávání a naděje. Proto i já doufám, že 
se vám splní veškerá přání. A k jejich uskuteč-
nění je třeba být zdráv. Přeji vám proto nejen 
o Vánocích, ale po celý příští rok, hodně zdra-
ví, sil a optimismu. Konec dalšího roku nám 
už opravdu klepe na dveře. Nabádá nás k pře-
mýšlení nad tím, co všechno nám přinesl a co 
všechno pro nás chystá rok následující. 
Věřím, že pro nás, pro Ústecký kraj, bude stejně 
pozitivní jako ten, se kterým se právě loučíme. 
Intenzivně pracujeme, aby se náš region měnil 
k lepšímu. A pracovat na tom chceme i nadále. 
Všem přeji úspěšný vstup do roku 2015. 

Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje 

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 

Nemocniční lékárny Krajské zdravotní, a. s.

Dotace od Ústeckého kraje na polohovací lůžka
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Součástí každé nemocnice Krajské zdravotní, a. s. je lékárna, která poskytuje léká-
renskou péči široké veřejnosti a jednotlivým oddělením nemocnic. Lékárenská péče 
zahrnuje nejen výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, ale i přípravu 
léčivých přípravků pacientovi „na míru“, zajištění diagnostických přípravků, objedná-
vání přípravků na mimořádný dovoz v případě nedostupnosti na trhu v ČR. Dále lékár-
ny poskytují odborné informace o léčivých přípravcích, jejich užívání, dostupnosti či 
ceně a doplatku.
V dalších číslech Infolistů vám představíme jednotlivé nemocniční lékárny s jejich šíří 
lékárenských služeb pro veřejnost, zdravotníky, ambulance i pro lůžková oddělení. 
Umožníme vám nahlédnout do zákulisí provozu jednotlivých lékáren a ukážeme vám 
odborné činnosti, které zůstávají při běžném kontaktu s lékárnou skryty. 
Také přiblížíme případné změny v právních předpisech, které ovlivní poskytování lé-
kárenské péče. Již nyní můžeme zmínit zrušení regulačních poplatků za recept. Zna-
mená to, že od 1. 1. 2015 se už nebude regulační poplatek vybírat v žádné lékárně 
v České republice. Naopak plánované zavedení povinné elektronické preskripce, kte-
ré by znamenalo konec papírových receptů, se prozatím odkládá minimálně do roku 
2018.
Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na setkání s vámi, ať již v lékárnách Krajské 
zdravotní, a. s. nebo na stránkách Infolistů.

KontaKty  
na jednotlivé léKárny:

NemocNičNí lékárNa DěčíN
Telefon: 472 705 440
E-mail: lekarna.DC@kzcr.eu

NemocNičNí lékárNa chomutov
Telefon: 474 447 248
E-mail: zuzana.kosturova@kzcr.eu

NemocNičNí lékárNa most
Telefon: 478 033 417
E-mail: vera.burianova@kzcr.eu

NemocNičNí lékárNa teplice
Telefon: 417 519 678
E-mail: miroslava.bouckova@kzcr.eu

NemocNičNí lékárNa  
Ústí NaD labem
Telefon: 477 112 153
E-mail: olga.mucicova@kzcr.eu

Mgr. Olga Mučicová 
vedoucí lékárny MNUL, o. z. 

pověřená vedením Úseku  
zdravotnického zásobování KZ, a. s. 
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KrajsKá zdravotní zísKala od ÚstecKého Kraje dotaci na nová pacientsKá 
lůžKa
Celkem 110 nových polohovacích pacientských lůžek si rozdělí vybraná oddělení 
v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Umožní to dotační program „podpora zvý
šení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území Ús
teckého kraje – 2014“, který vyhlásil Ústecký kraj a ve kterém se svou žádostí uspěla 
i Krajská zdravotní, a. s.
Při výběru jednotlivých oddělení, na která budou nová lůžka umístěna, byl kladen dů-
raz na záměr dotačního titulu, kterým bylo zvýšení komfortu pacientů v oblasti akutní 
lůžkové péče.
Dotace umožnila také nákup nových matrací a stolků k lůžkům.
V realitě českého zdravotnictví se s obměnou pacientských lůžek potýká většina 
zdravotnických zařízení, když jsou při nezbytných investicích nucena většinou upřed-
nostňovat nákupy přístrojového vybavení. Krajský dotační titul proto vedení Krajské 
zdravotní, a. s. jednoznačně přivítalo a ocenilo. 

Jiří Vondra 
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.
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krajská zdravotní, a. s. – masarykova nemocnice v Ústí nad 
labem, o. z. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií 
univerzity Jana evangelisty purkyně v Ústí nad labem slav
nostně prezentovala 3. listopadu 2014 ustavení kliniky ane
steziologie, perioperační a intenzivní medicíny v kZ, a. s. 
– mNul, o. z., za účasti rsDr. stanislava rybáka, 1. náměst
ka hejtmana Ústeckého kraje a doc. muDr. miroslava tiché
ho, csc., děkana Fakulty zdravotnických studií univerzity 
Jana evangelisty purkyně v Ústí nad labem (FZs uJep).

Krajskou zdravotní, a. s. navštívila 25. září 2014 delegace z čínské provincie Anhui, 
která má navázány dlouhodobé partnerské vztahy s Ústeckým krajem. Smyslem ná-
vštěvy největší zdravotnické organizace Ústeckého kraje bylo otevření diskuse nad 
možnostmi případné projektové spolupráce se zaměřením na výměnu zkušeností 
v oblasti čínské medicíny.
Před společným jednáním si delegace, vedená Fang Chunmingem, viceguvernérem 
provincie Anhui, prohlédla v doprovodu Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské 
zdravotní, a. s., a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vybraná oddělení Masaryko-
vy nemocnice, největšího poskytovatele zdravotních služeb v kraji.
Návštěvy se dále zúčastnila Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 
a další zástupci z řad lékařů, kteří se již rámcově čínskou medicínou zabývají nebo by 
mohla být pro jejich obory přínosná.

Jiří Vondra 
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

Návštěva z Číny

Za Krajskou zdravotní, a. s. (KZ, a. s.) a Masarykovu nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL, o. z.) se akce zúčastnil Ing. Petr 
Fiala, generální ředitel společnosti KZ, a. s., MUDr. Josef Lieh-
ne, ředitel zdravotní péče MNUL, o. z., Mgr. Markéta Svobodo-
vá, hlavní sestra MNUL, o. z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
přednosta Neurochirurgické kliniky v KZ, a. s. – MNUL, o. z. 
a předseda Vědecké rady KZ, a. s.
Dále byl přítomen i MUDr. Daniel Nalos, který v pozici primáře 
stál se svými kolegy u zrodu a vybudování ARO, později Od-
dělení intenzivní medicíny MNUL, o. z. Nyní předal pracoviště, 
které se nově transformovalo na Kliniku anesteziologie, perio-
perační a intenzivní medicíny v KZ, a. s. – MNUL, o. z., novému 
přednostovi prof. MUDr. Vladimíru Černému, Ph.D., FCCM.

Jiří Vondra 
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

Fang Chunming, viceguvernér Anhui

Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana 
Ústeckého kraje

RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana  
Ústeckého kraje

Ředitel KZ, a. s. Ing. Petr Fiala, MUDr. Daniel Nalos a nový
přednosta prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Setkání pracovníků kliniky

Delegace z Číny s vedením nemocnice a zástupci Ústeckého kraje

Konference, kterou po-
řádala Klinika adiktologie 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze spolu se Všeobecnou fakultní 
nemocnicí, Sdružením SCAN a hlavním 
městem Praha, se aktivně zúčastnily zá-
stupci Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
V samostatném bloku bylo prezentová-
no šest přednášek, které se věnovaly 
problematice rizikového chování nejen 
u dětí, ale i u gravidních žen, drogové 
závislosti či intoxikací dětského věku 
– počínaje věkem novorozeneckým až 

do dospělosti. Zmíněna byla i tématika 
sociální prevence, jež sice součástí péče 
o dítě v nemocnici je, nicméně ještě stále 
je mnoha profesionály opomíjena. 
Prezentaci s tématem Drogová závislost 
u těhotných přednesla za Gynekologic-
ko-porodnickou kliniku MNUL Mgr. Zdeň-
ka Bejvlová. Sdělení za novorozeneckou 
JIRP když si „šlehne“ novorozenec před-
nesli MUDr. Ing. M. Pánek a MUDr. Pán-
ková Hrabáková, na ně úzce navázala 
zástupkyně stejného oddělení Zuzana 
Jirkovská s tématem Novorozenec drogo
vě závislé matky. Problematiku intoxika
ce v dětském věku přednesla za Dětskou 

kliniku MNUL – JIRP Mgr. Milada Koláčná, 
na niž stejným tématem navázalo sdělení 
kam s intoxikovanými dětmi MUDr. Jana 
Pajerka. Celý blok byl ukončen tématem 
sociální prevence jako součást péče 
o dítě v nemocnici, kterou prezentova-
la Mgr. Bc. Michaela Rothová za oddě-
lení dětské chirurgie – dětské úrazové 
centrum.
Závěrem zaznělo konstatování, že je tře-
ba se věnovat nejen tématu bezpečné 
školy v kontextu pedagogickém, psycho-
logickém a sociálním, ale že je potřebné 
rozšířit tuto tématiku i směrem k dalším 
institucím, nemocnice nevyjímaje.

Mgr. Bc. Michaela Rothová
Oddělení dětské chirurgie

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

prezentace masarykovy nemocnice na Xi. ročníku českosloven
ské konference primární prevence rizikového chování ve dnech 

18. 11. – 19. 11. 2014.

XI. ročník česko-slovenské konference 
„Primární prevence rizikového chování“

Bc. Lenka Benešová, vedoucí Odboru personalistiky, mezd a vzdělávání KZ, a. s.

Personální změny v KZ, a. s.
 o

d 
1.

 1
1.

 2
01

4

prof. muDr. vladimír černý, ph.D., Fccm
se stal přednostou Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v KZ, a. s. – MNUL, o. z.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

4 5

Ustavení Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
Masarykova nemocnice
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Interní oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. pořádalo 
ve spolupráci s Okresním sdru-
žením České lékařské komory 
(OS ČLK) a Profesní a odborovou 
unií zdravotnických pracovníků 
(POUZP) 3. ročník regionální 
odborné konference „internis
tický den“. Tato akce proběhla 
za účasti prof. MUDr. Jindřicha 
Špinara, CSc., FESC z Interní kar-
diologické kliniky FN Brno – Bo-
hunice, který uvedl přednášku 
na téma „Rezistentní arteriál-
ní hypertenze“. Dále pak byly 
na programu novinky z alergo-
logie, diabetologie, nefrologie, 
hematologie aj.

3. ročník regionální odborné konference „Internistický den“

z programu Konference: 
• hypertenze a chronické onemocnění ledvin – prim. MUDr. Zuzana Bitterová 

• Zvětšené uzliny z pohledu hematologa – prim. MUDr. Jana Ullrychová 

• sideropenie a anemie u ichs a srdečního selhání – MUDr. Michal Fejfuša, CSc. 

• osteoporóza – MUDr. Iva Hanková 

• Novinky v diagnostice alergií – MUDr. Dalibor Jílek, CSc. 

• rezistentní arteriální hypertenze – prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 

• Nové léčebné možnosti v diabetologii – MUDr. Alice Sýkorová 

• acidobazická rovnováha a její poruchy – MUDr. Karel Kubát 

• Účelná farmakoterapie u geriatrického pacienta – MUDr. Petra Kozmová

Odborným garantem konference byl primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. muDr. Jiří laštůvka.

Jiří Vondra 
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s. 

 MUDr. Dalibor Jílek, CSc.MUDr. Michal Fejfuša, CSc. 

Prim. MUDr. Jiří Laštůvka

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

MUDr. Alice Sýkorová

MUDr. Josef Liehne

Účastníci konference
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Konference se konala ve velkém sále 
nádherného prostředí Zámečku Větruše. 
Přítomno bylo 110 účastníků a to nejen 
z řad ORL odborníků, ale i z jiných obo-
rů. Zúčastnilo se také mnoho zdravotních 
sester. Konference byla mezinárodní. 
Po úvodu primáře MUDr. Karla Slámy se 
ujali slova I. náměstek hejtmana Ústec-
kého kraje RSDr. Stanislav Rybák, pod 
jehož záštitou se akce konala, a dále ře-
ditel zdravotní péče MNUL MUDr. Josef 
Liehne.

ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 pořádalo otorinolaryngologické oddělení (dále 
jen orl) masarykovy nemocnice v Ústí nad labem, o. z. (dále jen mNul) ve spoluprá
ci s okresním sdružením české lékařské komory 21. odbornou nadregionální konfe
renci „miniinvazivní chirurgické přístupy v orl – nové trendy“.

Výbor ČS ORL ČLS JEP

Prim. MUDr. Karel Sláma při převzetí 
čestného členství 

spolu s prof. MUDr. Pavlem Ko mín  -
kem, Ph.D., MBA a prof. MUDr. Janem 
Betkou, DrSc., který zároveň přednesl 
k oceňovanému laudatio.

Odborný program, tak jak v úvodu upo-
zornil prim. MUDr. Karel Sláma, se týkal 
moderních trendů v miniinvazivních pří-
stupech šetřících pacienta, které jsou 
umožněny též rozvojem medicínské tech-
niky. Tyto, pro pacienty šetrné a málo in-
vazivní chirurgické techniky, jsou tren-
dem ve všech chirurgických oborech. 
Úroveň přednášek byla excelentní. Byly 
zvýrazněny personami přednášejících, 
což jsou většinou přednostové ORL klinik 
v ČR. Byli jsme velice potěšeni, že jednu 
z přednášek přednesl i prof. MUDr. Milan 
Profant, CSc. z Bratislavy, který je statu-
tárně druhým nejvýše postaveným mu-
žem v ORL oboru na světě. 

Masarykovu nemocnici prezentovaly 
přednášky prof. MUDr. Martina Same-
še, CSc. o neurinomech a výsledcích 
jejich léčby. O laryngální masce v ORL 
hovořil MUDr. David Bejšovec. O ro-
botice v ORL přednášel MUDr. Karel 

I po společenské stránce se sjezd vy-
dařil. Již ve čtvrtek dopoledne několik 
účastníků konference sehrálo prestižní 
tenisové utkání, kde převážně vítězili 
hráči MNUL. Společenský večer zvýrazni-
lo několik akcí. Krásnými šansony potě-
šila finalistka soutěže Česko Slovensko 
má talent Eliška Lüftnerová a poté i její 
bratr, který typicky ústeckými hity zaujal 
přítomné hosty. Hlavní část společen-
ského večera vyplnila hudební skupina 
J. A. Náhlovského, která bavila přítomné 
nejenom milým a vtipným doprovodem. 
Dala vzpomenout též na hity minulých 
let, což se projevilo přeplněným parke-
tem. V průběhu společenského večera 
došlo i na gratulace k životnímu jubileu 
primáře MUDr. Karla Slámy.
Celkově lze říci, že se akce vydařila jak 
po odborné, tak společenské stránce.
Výbor České společnosti ORL na svém 
jednání určil, že v příštích letech odborné 
konference ORL v Ústí nad Labem pone-
sou název slámovy dny.

prim. MUDr. Karel Sláma, oddělení ORL 
Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

a redakce Infolistů

Sláma jr. a nově o její RTG dokumentaci 
i prim. MUDr. Milouš Derner. 
MUDr. Jan Kalhous prezentoval současný 
pohled na spánkovou medicínu.

Druhý den byl zahájen generálním ředi-
telem Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petrem 
Fialou. Akce se dále zúčastnil i ředitel ob-
lastní pobočky VZP MUDr. Petr Veselský. 

Zahajovacímu ceremoniálu již ve čtvr-
tek předcházelo zasedání výboru České 
společnosti otorinolaryngologie a chi-
rurgie hlavy a krku ČLS JEP (dále jen 
Česká společnost ORL). Zasedání trva-
lo od jedné hodiny do půl páté a v pět 
hodin začal odborný program. Tomu 
předcházelo udělení čestného členství 
České společnosti ORL prim. muDr. kar
lu slámovi. Čestné členství předa-
li: předseda České společnosti ORL 
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. Ph.D., 

21. odborná nadregionální konference
„Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL – nové trendy“
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a další spoluprací Onkologického centra 
KZ, a. s. s Kapkou 97. 
Konference skončila v podvečer, a to, že 
auditorium neopustilo přednáškové pro-
story, svědčilo o zájmu sester vyslech-
nout odborné příspěvky se zájmem až 
do konce.

Mgr. Anna-Marie Malá 
hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o. z.

Konference tak navázala na tradici a his-
torii konferencí pořádaných Krajskou 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomu-
tov, o. z. z let předešlých, které se konaly 
v Městském divadle v Chomutově a Čer-
veném Hrádku v Jirkově.
Středisko knihovnických a kulturních slu-
žeb v Chomutově se tak stalo stánkem, 
kde, s pamětí odkazu Jiřího Popela z Lob-
kovic, se dne 7. 11. 2014 sešly sestry, 
aby vyslechly příspěvky a sdělení lékařů 
a kolegyň ve dvou blocích. Motto kon-
ference bylo “Náš zájem – Vaše uzdra-
vení“. Po úvodním vystoupení mladičké 
umělkyně sl. Niny Schwarzové, která za-
zpívala písně z repertoáru Beatles, Báry 
Basikové a Norah Jones, zazněly proslovy 
z úst ředitelky SKKS pí Mgr. M. Laurinové, 
dále pak vedoucího odboru zdravotnic-
tví Ústeckého kraje Ing. P. Severy, hlav-
ní sestry KZ, a. s. – Nemocnice Chomu-
tov, o. z. Mgr. Anny-Marie Malé a ředitele 
ZP KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z 
MUDr. J. Mrázka.
V odborném programu ze širokého spek-
tra přednášek zazněly přednášky vztahu-
jící se ke Komplexnímu onkologickému 
centru KZ, a. s., svůj příspěvek tak sdělil 
radiolog (MUDr. Mašínová – mamografie, 

vyšetření prsu), chirurg (MUDr. Voráč – 
karcinom prsu – radikální a konzervativ-
ní přístup, současný stav chirurgie prsu), 
onkolog (prim. MUDr. Chodacká – léčba 
karcinomu prsu v Ústeckém kraji), dále 
pak patolog (prim. MUDr. Čegan – cirku-
lující nádorové buňky – CTC: možnosti 
detekce a přínos pro onkologické pa-
cienty). Celý blok uzavírala přednáška 
představitelky sdružení Kapka 97, o.p.s. 
(Sdružení onkologických pacientů a přá-
tel) – spolupracující s Onkologickým cen-
trem Chomutov – Bc. Marcely Vörösové.
Následovaly přednášky z oboru inter-
ního (Kadeřábková, Holá, Müllerová – 
kazuistiky u ošetřovatelského procesu 
u pacienta s ERCP a u pacienta s arytmií, 
A-V blok III. stupně) a v bloku urogyneko-
logie – gynekologové (MUDr. Pondělíček 
se sdělením Současné trendy v sestupu 
pánevních orgánů a MUDr. Kochlofl s pre-
zentací Inkontinence moče, rozdělení, 
diagnostika, možnosti léčby).
Účastníci konference se mj. seznámili 
s novinkami souvisejícími s celosvětovou 
epidemiologickou situací, trendy v ho-
jení ran a výživy, spoluprací s ESOZ, té-
maty z oblasti zdravotního vzdělávání 

KORN X. a VIII. Internistický den 
Nemocnice Chomutov

od vlády řádu německých rytířů v chomutově uběhla již pěkná řádka století a prosto
ry, které po různých historických peripetiích zůstaly, tedy prostory v bývalém jezuit
ském klášteře, se staly prostory konání X. ročníku korN (konference registrovaných 
sester) a viii. ročníku internistického dne.

Organizátorky – zleva Mgr. Anna-Marie Malá, Mgr. Jana Rejhonová

Mgr. Marie Laurinová – ředitelka 
SKKS Chomutov

Účastníci konference

Prim. MUDr. Martina Chodacká  
– Komplexní onkolog. centrum KZ, a. s.

Každé desáté dítě na světě se narodí před 
termínem porodu a každý rok jejich počet 
narůstá. Tyto děti vyžadují již od svého 
narození několik dnů až měsíců specia-
lizovanou neonatologickou péči a péči 
dalších specialistů v následujících letech 
života. Z tohoto důvodu známé osobnosti 
ze světa politiky, průmyslu a světové or-
ganizace, zabývající se podporou matek 
a jejich dětí, začaly upozorňovat na tento 
problém celého lidského společenství. 
Na podporu předčasně narozených dětí 
byl 17. listopad vyhlášen Světovým dnem 
předčasně narozených dětí. Poprvé byl 
slaven v roce 2009, kdy jej svojí aktivní 
účastí podpořili např. Jean Sarkozy, syn 
tehdejšího francouzského prezidenta, ně-
mecký moderátor zpráv Seibert, sám otec 
předčasně narozeného miminka a řada 
dalších významných osobností, které jsou 
osobně spjaty s předčasně narozenými 
miminky. Každoročně se do oslav zapo-
juje více organizací a je pořádáno velké 
množství rozličných akcí po celém svě-
tě. Jednou z iniciativ, která jednoznačně 
spojuje všechny organizace podporující 
předčasně narozené, je purpurové nasví-
cení známých dominant. V České repub-
lice se tato akce teprve zabydluje a to 
hlavně díky aktivitám rodičovské organi-
zace Nedoklubko, která pořádá množství 
akcí na podporu rodin předčasně naro-
zených dětí. Každoročně pořádá před-
nášky na téma nedonošené dítě v primá-
torském salonku pražského magistrátu. 
Tato organizace má díky svým aktivním 

zástupcům v jednotlivých regionech na-
pojení na všechna perinatologická centra. 
Novorozenecké oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem poskytuje 
vysoce specializovanou péči dětem na-
rozeným v Ústeckém kraji a části Liberec-
kého kraje. Přibližně 150 dětí s porodní 
hmotností nižší než 1 500 g projde ruka-
ma sester a lékařů našeho oddělení. Tyto 
děti se po propuštění vracejí na různá 
vyšetření či specializovanou léčbu. Péče 
našeho oddělení je však pro řadu nedono-
šených dětí pouze prvním krůčkem a nej-
větší péče leží na rodičích. Naše péče tak 

nemůže být zaměřena pouze na léčbu ak-
tuálního stavu dětí, ale i na motivaci celé 
rodiny. Jen dobře motivovaní rodiče jsou 
schopni dítě handicapované předčasným 
porodem začlenit do kolektivů ostatních 
vrstevníků. A nejlepší odměnou pro rodi-
če a nás zdravotníky je dobře se vyvíjející 
dítě, které zvládá veškeré běžné činnosti 
školáka.
U příležitosti Světového dne předčasně 
narozených dětí uspořádalo Novoroze-
necké oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem „Neformální setkání 
ústeckých minidětí“. Většina perinatolo-
gických center v České republice pořádá 
podobné akce, v některých centrech je 
pořádají již několikátý rok. Většinou jsou 
však pořádány v letních měsících. Naše 
centrum pořádalo takovéto setkání po-
prvé a uskutečnilo se v rodinném centru 
Domeček u Rondelu za laskavé finanč-
ní a materiální podpory firem Nutricia 

a Unomed. Do organizace setkání se za-
pojilo několik sester a lékařů Novoroze-
neckého oddělení Masarykovy nemocnice 
v UL, o. z. Zájem o tuto akci předčil naše 
očekávání, a proto bylo nutné z kapacit-
ních důvodů některé děti bohužel odmít-
nout. Jelikož bylo setkání plánováno v po-
sledních čtyřech týdnech, je možné počet 
43 dětí a 59 dospělých považovat za vel-
mi dobrý úspěch. Našeho setkání se zú-
častnily děti i ze vzdálených lokalit, jako 
je např. Varnsdorf či Frýdlant v Čechách. 
Po úvodním slovu primáře MUDr. Jance se 
děti rozptýlily po celém centru a hrály si 

pod dozorem svých rodičů. Průměrný věk 
dětí byl 2,6 roku. Naše setkání bylo pojato 
jako neformální, a tak rodiče se zaměst-
nanci novorozeneckého oddělení probíra-
li své pocity, se kterými se museli potýkat 
krátce po předčasném narození svých po-
tomků, dále hodnotili své pocity s odstu-
pem několika měsíců až let a také jsme se 
snažili společně najít odpovědi na otázky 
budoucnosti předčasně narozených dětí. 
Pro děti bylo připraveno malování na ob-
ličej, čehož řada dětí využila. Odpoledne 
bylo velmi vydařené a splnilo naše oče-
kávání. Rodiče se se svými ratolestmi 
setkali za mnohem příjemnější atmosféry 
než v čekárně specialisty a zaměstnanci 
novorozeneckého oddělení měli možnost 
vidět výsledky své práce. Již nyní plánuje-
me další setkání v roce 2015.

MUDr. Ing. Martin Pánek 
Novorozenecké oddělení 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Výsledky naší práce jsou radostné

Setkání minidětí se svými rodiči a kolektivem novorozeneckého oddělení
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Světový den předčasně narozených dětí – 17. listopad
Masarykova nemocnice
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Nemocnice jsou veřejným místem, jež 
navštěvuje hodně lidí, a zdravotnický 
personál nemůže stále sledovat každého 

příchozího, zda opravdu přišel navštívit 
pacienta. Ztráty osobních věcí pacientů 
jsou časté a jsou hlášeny jako nežádoucí 
události. Jejich počty jsou v celé kZ, a. s. 
kontinuálně sledovány. 
V mostecké nemocnici byl realizován 
projekt Bezpečné oddělení. V souvislos-
ti s tím bylo během měsíce října na od-
dělení ORL nainstalováno 33 kusů uza-
mykatelných bezpečnostních skříněk 
s vlastním klíčem. Skříňky jsou umístěny 
na jednotlivých pokojích pacientů, vyjma 
nadstandardních pokojů, které jsou sa-
mostatně uzamykatelné. 
7. 10. 2014 byly tyto skříňky oficiálně 
předány do užívání pacientům oddělení 
ORL. Do skříněk si mohou pacienti uklá-
dat své osobní věci a cennosti a nemu-
sejí se již obávat, že jim je někdo odci-
zí. O způsobu využití uzamykatelných 

skříněk bude každý pacient informován 
při příjmu na oddělení. 

Marcela Šárová 
hlavní sestra  

Nemocnice Most, o. z.

Na start se postavilo bezmála 300 zá-
vodníků, kteří svou účastí podpořili my-
šlenku studentů a pedagogů Biskupské-
ho gymnázia, Základní školy a Mateřské 
školy v Bohosudově – pomoci druhým.

V letošním roce se podařilo, hlavně 
na startovném, získat částku v celkové 
výši 14 540 Kč, která byla věnována chi-
rurgickému oddělení na nové vybavení 
pro hospitalizované pacienty.

Součástí této zdařilé akce byl i bohatý 
doprovodný program, kterého se zúčast-
nili studenti oktávy a septimy, zaměst-
nanci Domu dětí a mládeže Cvrček Krup-
ka, s klauny šášou Vášou a šášou Mášou, 
pracovníci Městské policie Krupka a Ha-
sičského záchranného sboru Ústeckého 
kraje, mládež Českého červeného kříže, 
členové týmu Agility a v neposlední řadě 
i sestřičky z Nemocnice Teplice, o. z. spo-
lu s naší novou koordinátorkou dobrovol-
níků Janou Obermannovou. 

Předání finančního daru proběhlo 
za účasti MUDr. Tomáše Hrubého, ře-
ditele zdravotní péče Nemocnice Tep-
lice, o. z., Mgr. Kateřiny Vágnerové, 
hlavní sestry Nemocnice Teplice, o. z., 
Mgr. Bc. Jany Pucharové, ředitelky školy, 
Mgr. Jany Křehlíkové a Mgr. Radky Kollá-
rové, které běh organizačně zajišťovaly 
spolu se studenty gymnázia, dále vrchní 
sestry Daniely Ledecké a staniční sestry 
Ing. Květy Bereznaninové z Chirurgického 
oddělení Nemocnice Teplice, o. z. 
Jménem celé nemocnice bych chtěla tou-
to cestou moc poděkovat nejen organizá-
torům, učitelům i studentům, ale všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na tomto běhu, za jejich touhu nezištně 
pomáhat druhým.
A vás všechny, kteří jste to letos nestihli, 
tímto zvu na další, již 3. ročník.
Na viděnou příští rok na startu! 

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

Proběhl 2. ročník charitativního běhu v Krupce
Nemocnice Teplice

Návštěva z Bosny a Hercegoviny na rehabilitačním oddělení
Masarykova nemocnice

v sobotu 4. října 2014 byl v areálu biskupského gymnázia v bohosudově odstarto
ván 2.  ročník charitativního běhu s mottem: „pomáháme teplické nemocnici“. 

Nové bezpečnostní skříňky 
Nemocnice Most 

POZvánKA

Závodníci

Vrchní sestra oddělení ORL Markéta 
Kubrová předvádí skříňku pacientceMalý pacient s maminkou
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Toto oddělení bylo záměrně vybráno jako 
příklad dobré praxe při realizaci pracovní 
rehabilitace. Záměrem bylo v EDC ukázat 
uvedeným zástupcům možnosti ergodia-
gnostiky v procesu pracovní rehabilita-
ce a zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Mimo jiné bylo také cílem 
projektu založení komunitního centra 
pro zaměstnávání/pracovní rehabilitaci 
osob s mentálním postižením, včetně 
dvou cvičných komunitních bytů. 

Ze strany ČR se jedná o odbornou spolu-
práci, jejímž smyslem je vysvětlit bosen-
ské straně systém podpory osob se zdra-
votním postižením v ČR, se zaměřením 

zejména na propojení sociální a pracov-
ní rehabilitace. 
Vzájemná spolupráce je nastavena 
do dvou modulů – návštěva v čr s prak-
tickou ukázkou zařízení, která se touto 
oblastí zabývají, a dále školení v sara
jevu, kde bude představen uvedený sys-
tém ČR (institucionální nastavení, NNO, 
financování, legislativa). 
Obě akce mají za úkol definovat sna-
hu možnosti přenosu zkušeností, které 
máme v ČR.

prim. MUDr. Pavel Maršálek 
Rehabilitační oddělení 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

ve druhém listopadovém týdnu se, v rámci bilaterální spolupráce, jako součásti 
re alizace projektu „podpora zaměstnávání osob s mentálním postižením v bosně 
a hercegovině“, který pro mpsv čr zajišťuje česká rozvojová agentura v úzké spolu
práci s bosenskou organizací sumero, uskutečnila návštěva zástupců ministerstva 
práce a sociálních věcí čr a delegace bosny a hercegoviny v ergodiagnostickém cen
tru (eDc) rehabilitačního oddělení masarykovy nemocnice v Ústí nad labem, o. z.

Pavilon B – rehabilitační oddělení



www.kzcr.eu

Dne 23. 10. 2014 uspořádalo interní oddělení krajské zdravotní, a. s. – Ne
mocnice Děčín, o. z., ve spolupráci s okresním sdružením české lékařské 
komory a profesní a odborovou unií, již 2. ročník konference s názvem 
„2. Děčínský den komplexní interní péče“. odborným garantem akce byl 
muDr. antonín Novák, primář interního oddělení.
Akce se konala opět v nádherných prostorech děčínského zámku a letos ji 
navštívilo bezmála 200 účastníků.
Významným hostem mezi přednášejícími byl prof. MUDr. Jiří Neuwirth, MBA, 
působící ve švédském Umeå, který měl skvělou přednášku „Kazuistiky, to 
nejlepší z rentgenových vizit ve Švédsku“.
Také ostatní přednášky, nejen z oblasti vnitřního lékařství, ale i zobrazova-
cích metod, sexuologie či kožního lékařství, byly velmi zajímavé. Tematický 
blok byl věnován onkologii, výživě, léčbě antibiotiky a kardiologickým kom-
plikacím cytostatické léčby. Byly představeny i nové možnosti léčby diabetu.
Kromě bohatého odborného programu byl velmi pozitivně hodnocen i do-
provodný program, kterým byla noční prohlídka zámku a večerní koncert. 

Pavel Filip 
vrchní sestra Interního oddělení 

Nemocnice Děčín, o. z. 

2. Děčínský den komplexní interní péče
Nemocnice Děčín

začalo to nástupem na oddělení a Končí to odchodem do důchodu.  
jaK to uteKlo!
O kom bude řeč? O skvělé staniční sestře Dagmar Dlouhé, která ani moc nechtěla, ale 
nastoupila po mateřské dovolené na oddělení LDN do funkce staniční sestry, aby v ní 
následně setrvala dlouhých 33 let. 
Práce na tomto oddělení je nelehká a skloubit vše, aby to fungovalo, je velmi náročné. 
Udržet kolektiv pracovníků v dobré náladě a s velkým pracovním nasazením je zá-
sluhou staniční sestry. Pro schopnost porozumění a velké míry diplomacie dokázala 
uspokojit potřeby nejen pacientů a jejich příbuzných, ale vytvořila i pěkné mezilidské 

Oddělení následné péče – poděkování
Nemocnice Chomutov

víCe InfORMACí O InTeRníM ODDěLení v Děčíně 
SI MůžeTe PřečíST v nAší ODbORné PříLOZe STATIM

Děčínský zámek

Staniční sestra Dagmar Dlouhá

Vrchní sestra Pavel Filip Prim. MUDr. Antonín Novák

Staniční sestra Alena Šeflerová

Účastníci konference

vztahy v kolektivu. Proto jí patří dík, ob-
div a uznání za dosavadní píli. Kolektiv 
ONP Nemocnice Chomutov, o. z. přeje 
krásná další léta bez shonu a pracovních 
povinností, v klidu a v pohodě, v blízkosti 
své rodiny a přátel.
Nemůžeme ještě nevzpomenout na sta-
niční sestru Alenu Šeflerovou, která 
z funkce staniční sestry přešla do směn-
ného provozu, aby mohla vyřešit hlídání 
svých vnoučat. Je obětavá, vstřícná a pe-
čovatelská nejen pro své blízké, ale i pro 
kolektiv „svých“ sester i pacientů. Vždy 
si dokázala poradit v náročných situa-
cích, bez zaváhání byla ochotná pomoci 
komukoliv, s lidským a chápavým přístu-
pem. Svůj kolektiv vedla s přehledem, 
v klidu a v přátelském duchu. Provozní 
záležitosti jí nedělaly problém a plnila 
svá zadání efektivně, bez chyb a omylů, 
po celých 32 let. Přejeme jí též, ať se jí 
daří v její další pracovní kariéře a ať jí zů-
stane optimismus do dalších let.

Eva Hrstková  
vrchní sestra Oddělení následné péče  

Nemocnice Chomutov, o. z.

reDakce Našim čteNářům
po roce naší práce přísluší i týmu redakční rady malé ohlédnutí za uplynulou „sezónou“. každý měsíc přine

sl do naší redakce řadu zajímavých témat, informací z proběhlých akcí a i některé životní, osudové příběhy. 

v omezeném vydání 16 stran jsme se snažili našim čtenářům tato témata přiblížit, nabídnout jim odpovědi 

na časté otázky a představit v oblíbených „profilech“ i pracovníky našich nemocnic. Dokázali jsme se pochlubit 

mezinárodními úspěchy našich renomovaných odborníků ze všech oblastí poskytované péče a to jak v evro

pě, tak ve světě. své místo v našem časopise našli i dobrovolníci, sociálně právní poradna „paragrafík“ nebo 

významné tematické události. přijímaly se dary, rozdávaly úsměvy, bilancovala se výročí a rozdávaly ceny. 

i v příštím roce je naše redakce otevřena vašim příspěvkům, názorům a podnětům. Neváhejte nás oslovit. pře

jeme vám všem nejen příjemný průběh vánočních svátků, ale i pevné zdraví a těm, co nás o svátcích pracovně 

zabezpečují na zdravotnických pracovištích, klidnou službu.
Vaše redakce Infolistů 
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Canisterapie se v praxi velmi osvědčuje
Nemocnice Teplice

v teplické nemocnici nyní působí 
několik certifikovaných canisterape
utických týmů. Dobrovolnice lenka 
Foltová a katka machtová, se svými 
cvičenými pejsky matyldou a ká
jou, navštěvují lůžkové pacienty 
na oddělení následné péče, interně 
a neurologii. 
Díky podložkám, které canisterapeutky 
používají, mohou být pejsci v přímém 
kontaktu s pacienty. Tím se naváže 
lepší vzájemná komunikace mezi pa-
cientem, zvířetem a canisterapeutem. 
Canisterapie se u pacientů v nemoc-
nici osvědčuje mj. jako vhodný dopl-
něk při rehabilitační terapii. Rozvíjí 
jemnou a hrubou motoriku, podněcu-
je verbální a neverbální komunikaci 
a poznávání. Velmi napomáhá rozvíje-
ní citové oblasti.
Také dobrovolnice Lucie Kamenská 
s pejskem Edou a Jarmila Rysková 
s pejskem Agim se podílejí na nad-
standardní péči, a to zejména u seni-
orů z oddělení následné péče a dětí 
z dětského rehabilitačního stacioná-
ře, kde využívají nejrůznější pomůc-
ky a hry na rozvíjení logopedických 
a motorických dovedností, zlepšení 
orientace v prostoru, schopnosti kon-
centrace, procvičování paměti a v ne-
poslední řadě také rozvíjení sociální-
ho cítění.

Canisterapeutické týmy docházejí do 
nemocnice dle svých časových možnos-
tí několikrát do měsíce. Jak pacienti, tak 
i personál teplické nemocnice si na no-
vou službu rychle zvykli. Setkává se 
s kladnými odezvami na všech navštěvo-
vaných odděleních. 

Jsme tomu velmi rádi a těšíme se na dal-
ší nová setkání, která přinášejí radost, 
povzbuzení a pohlazení tělu i duši. 
matyldo, kájo, edo a agísku: DěkuJeme! 

Jana Obermannová 
koordinátorka dobrovolníků 

Nemocnice Teplice, o. z. 
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Kiwanis setkání – 14 let Kiwanis panenky

Dne 25. 11. 2014 v odpoledních hodinách proběhlo na půdě Domova pro seniory v Doběticích 
setkání Kiwanis klubu v Ústí nad Labem s obyvateli domovů pro seniory Ústeckého kraje. Se-
niorům osobně poděkovali jak členové klubu Kiwanis, tak i zástupci dětských oddělení Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kam jsou panenky dodávány. Program zpestřily děti 
z ústeckého dětského domova a „domiňáčci“ z ústecké MŠ.
Seniorům patří za Masarykovu nemocnici velké poděkování, neboť Kiwanis panenka pomáhá 
již dlouhý čas v léčbě nejen samotným dětem, ale i zdravotnickému personálu.

Mgr. Bc. Michaela Rothová, Pavlína Hrušková 
Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dne 30. 11. 2014 uplynulo 20 let od tragického úmrtí bývalého primáře urologického oddělení v Teplicích MUDr. Jaro-
slava Božovského. 
Do naší nemocnice nastoupil hned po promoci v roce 1959 a patřil zde vždy k výrazným postavám. Prošel internou, 
chirurgií, až posléze zakotvil u primáře Rady na urologii. Pro svůj občanský postoj v roce 1968 prodělal řadu různých 
peripetií. Zadostiučinění se mu dostalo až v roce 1991, kdy byl jmenován primářem oddělení a krátce zastával i funkci 
krajského odborníka. Letos si připomínáme již 20. výročí jeho úmrtí. Čest jeho památce.

Prim MUDr. Jiří Mikš a kolektiv Urologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z.

Vzpomínka na mudr. jaroslaVa BožoVského



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: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce kZ, a. s. místo konání
8. 12. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. – OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
9. 12. 2014 Základy první pomoci – cyklický povinný kurz  

pro VS, PA, DS
KZ, a. s. – OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

9. 12. 2014 Cyklické školení Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

KZ, a. s. – OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

9. 12. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. – OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
10. 12. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. – OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
15. 12. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. – OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
16. 12. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. – OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
17. 12. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP KZ, a. s. – OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
11. 12. 2014 Adventní koncert od 15.30 hod. Atrium MNUL 

Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a.  s. 

aDveNtNí koNcert v masarykově NemocNici

zároVeň proBěhne Vernisáž VýstaVy o činnosti  
kroužku „krůčky“ při ddm děčín.

zazpíVají členoVé dětského pěVeckého 
sBoru „krtečci“ ze zuš neštěmice.

adventní koncert se bude konat v atriu masarykovy nemocnice 
v Ústí nad labem dne 11. 12. 2014 od 15.30 hodin. 


