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Na světě existuje spousta populárních, tra-
dičních, ale i nových dnů, jež se slaví. Máme 
Den  spánku,  Den  nekouření,  slavíme  Den 
stromů,  ale  jeden  den máme  všichni  spo-
lečný.
Bez rozdílu náboženství či barvy pleti, každý 
máme svou maminku. To, že bděla nad na-
ším spánkem od první chvíle našeho života, 
utírala nám nos a foukala na rozbité kolín-
ko, zažil téměř každý z nás.
Hezké přání  s  kytičkou květů druhou květ-
novou  neděli  je  jen  malým  poděkováním 
za  jejich  lásku  a  pochopení  pro  všechny 
naše, kdysi dětské, hříchy.
Nezapomeňte na tyto chvíle a potěšte dnes 
vy svou maminku.

Mgr. Josef Rajchert  
vedoucí redaktor Infolistů

8. květen – Den matek Počátkem dubna uspořádala Krajská zdravotní, a.s. dvě odborná setkání, zasvěcená 
biomedicínskému výzkumu a projektu univerzitní nemocnice v Ústí nad Labem.

věDecká konference masarykovy 
nemocnice v Ústí naD Labem
Nejprve se ve středu 13. dubna ve slav-
nostním duchu odehrála Vědecká konfe-
rence Masarykovy nemocnice v ústeckém 
hotelu Clarion. Tato akce, určená výhrad-
ně pro naše zaměstnance, byla totiž 
spojena s předáním ocenění za nejlepší 
výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 
2010 nejúspěšnějším jednotlivcům a ko-
lektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem.
Téměř 150 primářů, vrchních sester, vě-
deckých pracovníků a dalších odborníků 
bylo účastno nejenom předání 25 diplo-
mů spojených s finanční odměnou oce-
něným jednotlivcům a kolektivům, ale 
seznámilo se i s vybranými oceněnými 
příspěvky z konferencí a dozvědělo se 
více o úspěších Masarykovy nemocnice 
v loňském roce.
V kategorii „Vědecká činnost oddělení“ 
se na prvních pozicích umístila Neuro-
chirurgická klinika, Kardiologická klinika 
a oční oddělení.
V kategorii „Republiková prvenství“ zís-
kali diplom prim. Ivana Liehneová z oční-
ho oddělení za příspěvek „Kanaloplastika 
– nová operace glaukomu“, MUDr. Amír 
Zolal z neurochirurgie za „Zobrazení moz-
kových drah pomocí metody DTI a trans-
posice do navigačního systému během 
operace“, prim. Štefan Nátek za „Užití la-

seru při kompletní chirurgické artrosko-
pii čelistního kloubu“, prim. Jan Schraml 
za „Robotickou laserovou resekci tumoru 
ledviny“ a MUDr. Karel Sláma, jr. za „Ro-
botické operace v ORL“.
V kategorii „Mezinárodní přednášková 
činnost“ převzali diplomy MUDr. Lubo-
mír Kopp, MUDr. Petr Obruba z trauma-
centra za aktivní účast na 11. Evropském 
traumatologickém kongresu s vydáním 
abstrakt v impaktovaném časopise, 
Mgr. Vlasta Čejnová z genetiky za opako-
vanou aktivní prezentaci Masarykovy ne-
mocnice na mezinárodním genetickém 
fóru a opět kolektiv neurochirurgie, ten-
tokrát za organizaci světového kongre-
su se zaměřením na cévní problematiku 
a chirurgii base lební. 

V kategorii „Publikace“ si ocenění odnes-
li prim. Jaroslav Škvor za knihu „O malém 
vzrůstu – praktický průvodce nejen pro 
rodiče“ a prim. Daniel Nalos za „Periferní 
nervové blokády pro klinickou praxi včet-
ně ultrazvukového navádění“.
V kategorii „Článek v impaktovaném ča-
sopise“ uspěl kolektiv autorů z kardiolo-
gie s článkem „Randomized comparsion 
of Endotelial Progenitor Cells Capture 
Stent versus Cobalt-Chromium Stent for 
Treatment of ST-Elevation Myocardial 
Infarction“ s IF 2,248 a kolektiv autorů 
z neurochirurgie s „An anatomical and 
radiological study of the high jugular 
bulb on high – resolution CT scans and 
alcohol-fixed skulls of adults“ s IF 1,19.

Poslední kategorií, ve které bylo uděleno 
dokonce osm cen, byly „Sesterské pre-
zentace“. Získali je Kamila Martincová 
z gastroenterologie za přednášku „Co je 
endoskopie“, Eva Nedvědová z robotic-
kého centra za „Práce instrumentářky 
při robotických operacích na systému 
da Vinci SHD“, Veronika Křížová z oddě-
lení funkčního vyšetřování za příspěvek 
„Vydechovaný oxid dusnatý v diagnosti-
ce a léčbě průduškového astmatu a vlast-
ní zkušenosti s vyšetřením FeNO“, Ivana 
Zimová z oddělení funkčního vyšetřování 
za „Vyšetřování rinomanometrie“, Kateři-
na Vokšayová a Linda Milsimerová z kar-
diologie za prezentaci „Péče o pacienta 
s kontrapulsací“, Markéta Drncová, Věra 
Berounská, Jindřiška Petržílová a Bc. Pa-
vel Filip za sexuologii s přednáškou „Tes-
tování mužů čili spermiogram“, Martina 
Tejmerová a Miroslava Koucká z ortope-
die za „Péče o děti s vrozenou luxací ky-
čle“, Ivana Kolihová z gastroenterologie 
za příspěvek „Ošetřovatelská péče o pa-
cienty se zajištěnou enterální výživou“, 
Bc. Miloslava Hotová z kožního oddělení 
za „Chronická žilní nedostatečnost“ a Lu-
cie Jindrová z ortopedie za „Preventivní 
vyšetření kyčlí“.
Oceněným blahopřejeme a děkujeme 
všem ostatním, jejichž práce byly zaslá-
ny do soutěže, ale na které se tentokrát 
nedostalo. Bylo z čeho vybírat, práce ne-
zapadnou a my se těšíme na další ročník 
soutěže a vyzýváme Vás: pište, publikuj-
te, přednášejte a především, dejte nám 
o svých úspěších vědět.
Na konferenci byl také představen sou-
časný stav Projektu univerzitní nemocni-
ce v Ústí nad Labem a předseda Vědecké 
rady Krajské zdravotní doc. Martin Sa-
meš seznámil přítomné s probíhajícím 
hodnocením vědecké činnosti celé spo-
lečnosti Krajská zdravotní, a.s. a s plány 
v této oblasti v letošním roce.
Po skončení oficiální části programu po-
kračovala neformální diskuze při hudbě 
a občerstvení v kongresových prostorách 
ústeckého hotelu Clarion.

Ing. Martin Zeman 
vedoucí odboru vědy a výzkumu  

Krajská zdravotní, a.s.

Další kroky na cestě k univerzitní nemocnici v Ústí nad Labem

Oceněné oční oddělení s primářkou 
MUDr. Ivanou Liehneovou (uprostřed)

MUDr. Jiří Madar 
doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.  
a primář MUDr. Daniel Nalos
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V posledním bloku prvního dne přední 
evropský odborník prof. MUDr. Ondřej To-
polčan, CSc. (FN Plzeň) představil základ-
ní principy, terminologii a budoucí vývoj 
personalizované medicíny v Evropském 
výzkumném prostoru; dále prezentoval 
průběh a výsledky několika úspěšných pro-
jektů, financovaných z evropských zdrojů. 
RNDr. Marie Karlíková, PhD. z Lékařské fa-
kulty v Plzni navázala obecnou přednáškou 
o vzdělávacích kurzech financovaných z fon-
dů EU, spojenou s řadou příkladů z oblasti 
medicíny. Odborný program prvního dne 
konference byl zakončen panelovou diskuzí 
o personalizované medicíně, moderovanou 
doc. Kinkorovou.

Druhý den konference, věnovaný oblasti 
eHealth s osmi přednáškami. Ranní blok za-
hájil MUDr. Pavel Kubů ze společnosti Intel 
přehledovou přednáškou „Perspektivy mHe-
alth a první úspěchy v ČR“, na kterou navá-
zali Mgr. Stanislava Bartová ze společnosti 
NESS a Ing. Miroslav Burša s Ing. Michalem 
Huptychem z Fakulty elektrotechnické ČVUT 
s příspěvkem o úskalích implementace te-
lemonitoringu a asistivních technologií ze-
jména u starší populace. Ing. Aleš Daniel 
z KZ seznámil posluchače se stavem výzku-
mu, vývoje a inovací v eHealth koncepci KZ. 
Ing. Jiří Navrátil, CSc. ze sdružení CESNET 
představil nebývale rozsáhlou a úspěšnou 
dlouholetou výzkumnou spolupráci s Ma-
sarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Bě-
hem celé konference probíhaly demonstra-
ce 3D Full HD záznamů robotické operativy 
KZ na zařízeních společnosti CESNET.
Závěrečný blok příspěvků zahájil 
MUDr. Ing. Jan Vejvalka z 2. LF UK a FN Mo-

Cílem konference bylo informovat o mož-
nostech financování biomedicínského vý-
zkumu z evropských zdrojů, zejména ze 
7. rámcového programu EU (7. RP EU), podě-
lit se o zkušenosti s čerpáním z těchto fondů 
a představit špičkové týmy, které mají ambi-
ce zapojit se do evropských projektů. Druhý 
den konference byl stejně jako v prvním roč-
níku věnován různým aspektům eHealth tj. 
elektronizaci zdravotní péče a představení 
firem, které v tomto sektoru významně pů-
sobí. Účastníci konference si vyslechli přes 
20 přednášek a odborných sdělení.
Konferenci zahájil MUDr. Jiří Madar, náměs-
tek pro zdravotní péči KZ. V úvodním pří-
spěvku náměstka ministra zdravotnictví pro 
zdravotní péči MUDr. Vítězslava Vavrouš-
ka, MBA jsme se dozvěděli aktuální novin-
ky týkající se národních zdrojů financování 
biomedicínského výzkumu IGA (Interní gran-
tové agentury Ministerstva zdravotnictví), 
důležitá byla informace o výzvě ve Veřejné 
soutěži ve výzkumu a vývoji na léta 2012 – 
2015, jejíž vyhlášení je plánované na květen 
2011. Ředitel ÚZS UJEP doc. MUDr. Miroslav 
Tichý, CSc. nastínil vizi prolínání budoucí 
zdravotnické fakulty s Masarykovou nemoc-
nicí v Ústí nad Labem v intencích projektu 
univerzitní nemocnice. Doc. RNDr. Judita 
Kinkorová, CSc. z TC AV zakončila blok úvod-
ních příspěvků podrobným sdělením o vě-
decko-výzkumných tématech k připravova-
né výzvě 7. RP EU na rok 2012 a možnostech 
zapojení do evropských projektů 7. RP EU 

priority Zdraví pro podporu vědy a výzku-
mu. Druhý blok konference otevřel Ing. Mar-
tin Zeman z KZ ohlédnutím za rokem 2010 
v KZ z pohledu vědy a výzkumu a projektu 
univerzitní nemocnice. Poslanec Evropské-
ho parlamentu MUDr. Miroslav Ouzký sdělil 
novinky v možnostech příhraničního posky-
tování zdravotní péče, související s přijatou 
Směrnicí o uplatňování práv pacientů v pře-
shraniční zdravotní péči.

Ve třetím bloku, moderovaném předsedou 
Vědecké rady KZ doc. MUDr. Martinem Sa-
mešem, CSc., prezentovali výsledky své 
vědecko-výzkumné činnosti vybraní vý-
zkumníci, čerství nositelé výroční ceny Ma-
sarykovy nemocnice za nejlepší výsledky 
v oblasti vědy a výzkumu za rok 2010. Své 
úspěchy představili MUDr. Ivana Liehneová 
(v zastoupení MUDr. Evy Andrenacciové) 
z očního oddělení, MUDr. Karel Sláma, jr. 
z oddělení ORL, MUDr. Amír Zolal z neuro-
chirurgické kliniky, zdravotní sestry Markéta 
Drncová s Věrou Berounskou za oddělení se-
xuologie a MUDr. Martin Kvašňák za úspěch 
v oboru kardiologie.

Čtvrtý blok konference měl za cíl podrob-
ně ukázat potenciál ÚZS UJEP a kromě 
doc. Tichého, představujícího zejména la-
boratoř pro studium pohybu v něm vystou-
pil RNDr. Karel Hrach, Ph.D. s přednáškou 
o možnostech a úskalích biostatistiky ve vý-
zkumné práci.

Semináře, Sympózia, Kongresy

Konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích

tol s přednáškou „Informační technologie, 
informační modely a projekty zdravotnické 
informatiky“, spojenou s diskusí o vývo-
ji vztahů mezi medicínou a informatikou. 
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. z Institutu bio-
statistiky a analýz Masarykovy univerzity 
představil další pokrok ve vývoji projektu 
MEFANET v příspěvku „Tři základní principy 
platformy pro sdílení elektronických vzdělá-
vacích materiálů mezi lékařskými fakultami 
v síti MEFANET“. Přednáška „Monitorování 

léčebného procesu - fikce nebo realita?“ 
Ing. Jiřího Šády a Ing. Mileny Hrbáčko-
vé, MSc ze společnosti IDS Scheer demon-
strovala možnosti monitoringu léčebných 
procesů na příkladu projektu v Národním 
referenčním centru a projektu METABO, za-
měřeného na monitoring léčby chronických 
onemocnění. Na závěr konference prakticky 
předvedl a odborně vysvětlil Oskar Němec 
z Newton Technologies jedno z úspěšných 

řešení rozpoznávání a převod mluveného 
slova do textu v medicíně.
Účastníci konference vyjádřili podporu zá-
měrům KZ na poli biomedicínského výzku-
mu a přípravě třetího ročníku konference 
„Biomedicínský výzkum s podporou evrop-
ských zdrojů v nemocnicích“.

Ing. Martin Zeman 
vedoucí odboru vědy a výzkumu  

Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Jiří Madar, doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.,  
doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA

MUDr. Pavel Kubů

Novorozenecké oddělení znovu otevřeno
Masarykova nemocnice

Prim. MUDr. Petr Janec,  
Ing. Jiří Paroubek a Ing. Petr Benda  
při slavnostním přestřižení pásky 

Akce, financovaná z vlastních prostředků, si 
vyžádala více jak 4 miliony korun.
Oddělení  také  navštívila  organizátorka 
v pořadí již 6. ročníku akce „Krása pomáhá 
dětem“  Ing.  Lenka  Kocmanová  Taussigo-
vá. Finanční výtěžek akce bude  letos určen 
na dovybavení oddělení 4 novými pulsními 
oxymetry a 3 infuzními pumpami.
Smyslem  rekonstrukce  bylo  především  ře-
šení dispozice prostor v rámci nového uspo-
řádání  oddělení.  Zřízena  byla  observační 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. dne 18. 4. 2011 
slavnostně otevřela, za přítomnosti Ing. Jiřího Paroubka, poslance Parlamentu ČR za Ús-
tecký kraj v doprovodu Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s., 
Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Jiřího Madara, náměstka pro 
zdravotní péči KZ, a.s. a MUDr. Josefa Liehneho, náměstka pro zdravotní péči Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. zrekonstruované prostory novorozeneckého oddělení. 
Tyto jim představil primář MUDr. Petr Janec a vrchní sestra Lenka Nováková.

jednotka pro novorozence a nové podoby se 
dočkala jednotka intramediální péče pro no-
vorozence. Přestavbou došlo ke stavebnímu 
rozdělení obou jednotek, což lépe vyhovuje 
hygienickým požadavkům. 
Oddělení  šestinedělí  má  25  novorozenec-
kých lůžek + 6 až 10 lůžek observačních (po-
dle potřeby). Nadstandardní oddělení má 10 
novorozeneckých lůžek.
Díky předem dohodnuté spolupráci s ostat-
ními  porodnicemi  Krajské  zdravotní,  a.s. 

a  díky  spolupráci  s  Perinatologickým  cent-
rem mostecké nemocnice a také díky vstříc-
nosti záchranné služby se podařilo omeze-
ný provoz překlenout bez problémů.
Ústecká  porodnice  a  novorozenecké  oddě-
lení  je Perinatologickým centrem. Takových 
center je v ČR celkem 12. Na oddělení riziko-
vých gravidit a na porodnici se svážejí rodič-
ky s rizikovým těhotenstvím nebo s hrozícím 
předčasným  porodem.  Sváženy  jsou  z  po-
rodnic  v  Teplicích,  Litoměřicích,  Roudnici 
nad Labem, Děčíně, Rumburku, České Lípě 
a  Liberci.  Z  této  spádové  oblasti  se  sváže-
jí  i nedonošené děti, pokud se je nepodaří 
převézt  do  centra  tzv.  "v  děloze".  Novoro-
zenecká JIP pečuje o děti na hranici života-
schopnosti, tzv. viability, tj. od ukončeného 
24. týdne těhotenství a výš.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s. 

Pohled na nové vybavení oddělení

ve dnech 14–15. dubna 2011 se konal na zámečku větruše v Ústí nad Labem v pořadí dru-
hý ročník národní konference „biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v ne-
mocnicích“, kterou pořádaly krajská zdravotní, a.s. (kZ) a technologické centrum akade-
mie věd České republiky (tc av) ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity 
J. e. Purkyně v Ústí nad Labem (ÚZs UJeP). Záštitu nad konferencí převzali náměstek mini-
stra zdravotnictví pro zdravotní péči mUDr. vítězslav vavroušek, mba a náměstek ministra 
zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci rnDr. Jiří schlanger. 
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Na mezinárodním kongresu Spine Executive Class zaměřeném na kontro-
verze v oblasti spondylochirurgie krční páteře pořádaném v německém 
Mnichově pod záštitou profesora H. M. Mayera od 23. do 26. února 2011 
úspěšně reprezentoval Českou republiku MUDr. Petr Vachata, Ph.D. z Neu-
rochirurgické kliniky UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
V konkurenci předních odborníků, zastupujících významná spinální centra 
z 16 států celé Evropy, si poprvé v historii těchto vrcholných sympozií od-
nesl nejvyšší ocenění pro Českou republiku za nejlepší prezentaci spinální 
problematiky. Odborná komise ocenila prezentovanou techniku i výsledky 
dvoupatrové totální spondylektomie cerviko-thorakálního přechodu kom-
binovaným transsternálním transmanubriálním a zadním přístupem. Svojí 
prezentací obstál v silné konkurenci nad autory z Velké Británie prezentují-
cími chirurgickou problematiku revmatoidní artritidy krční páteře a autory 
z Polska prezentujícími problematiku chirurgického řešení komplexních 
degenerativních postižení. Ocenění je o to hodnotnější, že na tomto pravi-
delném fóru jsou prezentovány především velmi složité a komplexní tech-
niky při řešení celého spektra patologií páteře, které stále patří do kontro-
verzních a velmi vzácných oblastí spondylochirurgie.

doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
přednosta neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v UL, o.z.

 

 

Žaludovy dny proběhly ve dnech 6.–8. dubna 2011. 
Tato odborná celostátní konference nese jméno zakla-
datele moderní anesteziologie v severních Čechách 
prim. MUDr. Pavla Žaluda.
Akce proběhla v kongresovém hotelu Clarion v Ústí nad 
Labem. V tomto důstojném prostředí proběhl celý od-
borný program. Nosnou částí programu byl dvoudenní 
workshop věnovaný ultrazvukové asistenci v regionál-
ní anestézii. Tento moderní přístup, ve kterém je ARO 
Masarykovy nemocnice průkopníkem v českých zemích, 
představuje zásadní kvalitativní i bezpečnostní pokrok 
v regionální anestézii. Zájem lékařů z Čech a Spolko-
vé republiky Německa překročil plánovanou kapacitu 
35 míst.
Odborná jednání byla zaměřena na perioperativní péči. 
Pozornost byla věnována perioperační přípravě, zejmé-

na optimalizaci kardiorespiračních funkcí, výživě a hydrataci. Výsledky řady sdělení se sta-
nou součástí celostátních odborných standardů. Jedná se zejména o přístup k předoperač-
nímu vyšetření prezentovaný zástupci ARO MN. Řada sdělení ukázala rozpor mezi stupněm 
poznání a současnou praxí.
Velmi inspirující bylo i sdělení kolegy Jana Kasala ze St. Louis, USA o řízení vzdálených jed-
notek intenzivní péče pomocí přenosu dat a obrazu.
Sesterská sekce byla tradičně hojně navštívena sestrami z jednotek intenzivní péče celé KZ.
Součástí odborné akce byla rozsáhlá výstava zdravotnických firem a nechyběly ani spole-
čenské večery.

primář MUDr. Daniel Nalos
oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v UL, o.z.

XV. Žaludovy dny

Úspěch neurochirurgie v oblasti chirurgie páteře
Masarykova nemocnice

„KráSa“ již Po šeSTé 
PoMáHaLa DěTeM!
Stalo  se  již  tradicí,  že  organizátorka  akce  „Krása 
pomáhá  dětem“  paní  Lenka  Kocmanová  Taussigová, 
přivedla  k  nám  do  nemocnice  své  kolegyně 
z  modelingu.  Návštěva  se  uskutečnila  v  pátek 
8.  dubna  2011  v  odpoledních  hodinách  za  značného 
zájmu médií. Při společném uvítání ve  foyeru budovy 
D2  jste  mohli  zahlédnout  třináct  pohledných  žen 
a  dívek  –  Ivetu  Lutovskou,  Andreu  Kloboučkovou, 
Lucii  Váchovou,  Anetu  Vignerovou,  Lucii  Královou, 
Veroniku  Chmelířovou,  Veroniku  Pompeovou,  Báru 
Kolářovou,  Terezu  Budkovou,  Nikol  Plzákovou, 
Anetu  Faitovou,  Veroniku  Machovou,  Hanku  Věrnou 
a samozřejmě Lenku Kocmanovou Taussigovou.
Cílem  návštěvy  bylo  předání  dárků  a  hraček  dětem, 
které  byly  hospitalizovány  na  Dětské  klinice.  
Navštívili  jsme  jednotku  intenzivní  péče  a  stanici 
větších  dětí.  Příjemná  atmosféra,  úsměvy,  rozzářené 
dětské  oči,  ale  i  předání  dárků  od  malých  pacientů  
pro naše modelky.
Současně  jsme  splnili  přání  některých  modelek, 
které  chtěly  vidět  naši  porodnici.  Prohlédli  jsme  si 
společně  nově  vybudovanou  observační  jednotku  pro 
novorozence,  kde  se  modelky  rozněžnily  pohledem 
na  malinké  lidské  tvorečky.  Maminky-modelky  si  zde 
zavzpomínaly  a  nemohly  uvěřit,  že  i  jejich  děti  byly 
po narození stejně veliké.
Mimo plán se uskutečnila návštěva u  jedné pacientky 
z  oddělení  dětské  chirurgie,  která  nemohla  po  úrazu 
opustit lůžko a strašně si přála modelky vidět. 
Poděkováním  všem modelkám  byla  květina  a  drobný 
dárek s velikonoční symbolikou.
Večer  čekala  modelky  v  Severočeském  divadle  opery 
a  baletu  benefiční  módní  přehlídka  a  společenský 
večer. Výtěžek z této akce je věnován Novorozeneckému 
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Dnes již víme, že bylo získáno 375 tisíc korun a věcný dar 
v hodnotě 60 tisíc korun od firmy ZEPTER International 
spol. s r.o. Praha.
Velký  dík  patří  organizátorce  celé  akce  paní  Lence 
Kocmanové Taussigové a všem sponzorům.

Jiřina Suchá 
redakce Infolistů

Prim. MUDr. Pavel Žalud

MUDr. Daniel Nalos přednáší

Ocenění účastníci kongresu 
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Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

JUbiLeJní roČníK regionáLní oDborné Konference 

 10. perinatologický den Ústeckého kraje
9.–10. červen 2011

Perinatologická centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o.z. a Nemocnice Most, o.z. pořádají 
ve dnech 9.–10. června 2011 jubilejní ročník regionální odborné konference 10. PerinaToLogicKý Den ÚsTecKého KraJe. 
Kromě obvyklých perinatologických dat bude odborný program zaměřen na všeobecné problémy, s nimiž se v péči o těhot-
né ženy, rodičky a novorozence denně setkáváme. Akce bude pořádána ve spolupráci s OS ČLK a ČAS a ohodnocena kredity 
v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.
Všem účastníkům kulatého výročí doporučujeme neformální oděv, pro účastníky společenského večera, 9. 6. 2011, styl 
havajský. 
Informace, přihlášku a program konference naleznete na www.kzcr.eu v sekci „Odborné akce“. Přihlášky zasílejte elektro-
nicky či poštou, nejpozději do 3. června 2011, na uvedený kontakt: Krajská zdravotní, a.s., Bc. Markéta Rybínová, Sociální 
péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: 477 114 104, e-mail: marketa.rybinova@kzcr.eu, www.kzcr.eu

na odborný i společenský program Vás srdečně zvou garanti: MUDr. Pavel gerych a MUDr. Petr Janec

tiskové a organizační oddělení KZ, a.s.

Mgr. Ludmila Šubrtová představuje zájemcům Krajskou zdravotní, a.s.

Ergodiagnostika je odborné diagnostické posouzení aktuálního (resp. zbytkového) pra-
covního potenciálu a psychosenzomotorické zatížitelnosti pro účely služeb zaměstna-
nosti, konkrétně pro účely předpracovní a pracovní rehabilitace a následné možnosti 
integrace občana se zdravotním postižením na trh práce. Morfologická diagnóza vyme-
zuje spíše omezení a kontraindikace činnosti, zatímco funkční diagnóza určuje a hledá 
funkční potenciál a dovednosti jedince v rámci nemoci či úrazu. 

Rehabilitace je obnova nezávislého a plno-
hodnotného tělesného a duševního života 
osob po úrazu či nemoci, nebo zmírnění tr-
valých následků nemoci nebo úrazu pro ži-
vot a práci člověka.
Ergoterapie  je  zdravotnická  disciplína, 
která využívá specifické diagnostické a lé-
čebné  metody,  postupy,  eventuelně  čin-
nosti při rehabilitaci jedinců každého věku 
s různým typem postižení, kteří jsou trvale 
nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově 
nebo mentálně  postiženi.  Cílem  ergotera-
pie je další reedukace funkční schopnosti, 
dosažení  maximální  soběstačnosti  a  ne-
závislosti  klientů  v  domácím,  pracovním 
a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality 
jejich života.

roZDěLení rehabiLitace
• Léčebná rehabilitace – tj. rehabilitace 

ve zdravotnictví, jejímž cílem je obnova 
nebo substituce porušené funkce.

• Pedagogická rehabilitace – cílem je do-
sáhnout u osob se zdravotním postiže-
ním co nejvyššího vzdělání.

• sociální rehabilitace – cílem je dosáh-
nout samostatnosti a soběstačnosti 
v maximální možné míře s ohledem 
na zdravotní stav.

• Pracovní rehabilitace – cílem je získat 
a zachovat si vhodné zaměstnání.

V  rámci  projektu  Rehabilitace  –  Aktiva-
ce – Práce  (RAP) byl sestaven, odzkoušen 
a validován set testovacích metod ve 12 re-
gionech  České  republiky  a  realizován  po-
radenský program pro osoby se zdravotním 
postižením. Pracovní rehabilitace je jedním 
z aktivních nástrojů politiky zaměstnanos-
ti.  Je  to souvislá činnost na získání a udr-
žení  vhodného  zaměstnání  pro  osoby  se 
zdravotním  postižením  (dle  doporučení 
ošetřujícího  lékaře, do této kategorie spa-
dají  i  osoby,  které  jsou  uznány  dočasně 
neschopné práce). Toto zabezpečují úřady 
práce a hradí náklady s tím spojené.
Součástí  pracovní  rehabilitace  je  i  pora-
denský program, který se skládá ze tří pora-
denských aktivit. 

1. aktivizačně motivační část (skupinová, 
formou poradenství) zaměřená na moti-
vaci klientů v oblasti hledání možného 
uplatnění.

2. Psychodiagnostická část – zaměřená 
na zhodnocení osobních dispozic klien-
tů v oblasti pracovního uplatnění.

3. ergodiagnostická část – zaměřená 
na komplexní zhodnocení pracovního 
potenciálu.

Pokračování v příštím čísle...

Jana Mattaschová, DiS.  
Ivana Štiková, vedoucí fyzioterapeut 

rehabilitační oddělení 
Nemocnice Chomutov, o.z.

Spolupráce týmu – lékaře, ergoterapeuta a fyzioterapeuta (I.)
Nemocnice Chomutov

Ivana Štiková

Ve dnech 12.–13. dubna 2011 se v Hradci 
Králové  konal  Veletrh  pracovního  uplat-
nění v medicíně a farmacii, jehož garanty 
byla Lékařská fakulta UK v Hradci Králo-
vé  a  Farmaceutická  fakulta  UK  v  Hradci 
Králové. Prostřednictvím tohoto veletrhu 
bylo studentům lékařské a farmaceutické 
fakulty zprostředkováno setkání s poten-
ciálními  zaměstnavateli,  umožněno  roz-
hlédnutí  po  budoucím  zaměstnání,  zís-
kání informací o profesních možnostech, 
zprostředkování informací o trhu práce. 
Ačkoliv mezi absolventy lékařských i far-
maceutických  fakult na  trhu práce prak-

stipendijním  programu,  významných 
úspěšných milnících, o možnostech dal-
šího vzdělávání, profesního růstu a péče 
o zaměstnance. 
Krajská zdravotní, a.s. se mezi ostatními 
významnými vystavovateli poskytovatelů 
zdravotní  péče  i  farmaceutických  spo-
lečností z České republiky  i ze zahraničí 
prezentovala  na  vysoké  úrovni  a  nabíd-
la  studentům  a  absolventům  atraktivní 
možnost dalšího profesního uplatnění.
Prezentace  sklidila mezi  studenty  znač-
ný  ohlas,  jehož  důkazem  bylo  velké 
množství  doplňujících  otázek  ze  stran 
studentů,  kteří  na  závěr  ocenili  prezen-
taci spontánním potleskem. Při osobních 
rozhovorech u prezentačního stánku byly 
s některými z řad studentů, převážně lé-
kařské  fakulty,  navázány  kontakty  a do-
mluvena  spolupráce  na  poli  umožnění 
studijní praxe, případně možnosti navští-
vení některých zdravotnických oddělení.

Bc. Lenka Benešová,  
Mgr. Ludmila Šubrtová  
a Alena Bezaniuková 

Úsek řízení lidských zdrojů  
Krajská zdravotní, a.s.

K výzvě saVe LiVes: cLean YoUr hanDs (chraňte životy čistýma rukama), vyhlášené 
světovou zdravotnickou organizací (Who), se ve snaze upozornit na význam hygieny ru-
kou ve zdravotnických zařízeních připojila i Krajská zdravotní, a.s.
V atriu Masarykovy nemocnice se konala 21. 4. zajímavá akce na podporu tohoto projek-
tu.
Lékaři a zdravotní sestry se na okamžik stali herci připravovaného filmového tanečního 
klipu, který bude součástí propagačního materiálu o hygieně rukou zdravotníků.
Navíc se stala propagací připravované celostátní konference o hygieně rukou ve zdra-
votnických zařízeních. Ta se bude pod hlavičkou Krajské zdravotní, a.s. konat ve dnech 
5.–6. 5. 2011 v hotelu Vladimir v Ústí nad Labem. 

redakce Infolistů

Hygiena rukou v rytmu tance 

ticky neexistuje nezaměstnanost, přivíta-
li  jsme příležitost zúčastnit se  této akce 
jako  možnost  prezentovat  naši  společ-
nost, poskytnout studentům a absolven-
tům ucelené informace o možnosti jejich 
budoucího  pracovního  uplatnění,  zpro-
středkování osobního kontaktu. 
Prezentace probíhala formou přednášek, 
stánků, posterů,  letáků a reklamy ve ve-
letržním  bookletu.  Pro  studenty  oborů 
všeobecné  lékařství,  zubní  lékařství 
a farmacie byla připravena přednáška se 
základními  informacemi  o  Krajské  zdra-
votní, a.s., o rozsahu poskytované péče, 
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Světová zdravotnická organizace se ve své výzvě SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS 
(Chraňte životy čistýma rukama) snaží upozornit na význam hygieny rukou ve zdra-

votnických zařízeních. Jednou z aktivit, která přispívá k upoutání pozornosti 
na hygienu rukou jak mezi zdravotníky, tak i pacienty a jejich návštěvami, je 

vyhlášení 5. května Dnem hygieny rukou. Krajská zdravotní, a.s. se dlouho-
době problematice hygieny rukou věnuje a na tento den jsme přichystali 
celostátní konferenci o hygieně rukou. Naše nemocnice se řídí standard-
ním operačním postupem, jenž stanovuje zásady osobní hygieny, péče 
o ruce a jejich bezpečnou přípravu ke zdravotnickým úkonům v rámci 
ošetřovatelské a léčebné péče o pacienty při zachování bezpečnosti pro 
zaměstnance. Pořádáme výukové semináře a školení o hygieně rukou pro 
všechny své zaměstnance, které se budou opakovat každý rok. Výukový 
program obsahuje opakovací prvky, teoretické i praktické, díky nimž je 

dosaženo trvalého vzdělávacího efektu a dlouhodobého zlepšování v hy-
gieně rukou a péče o ruce. V současné době také probíhá v Masarykově 

nemocnici v UL, o.z. natáčení propagačního materiálu o hygieně rukou zdra-
votníků, kterým jsme se přihlásili k výzvě o nejlepší propagaci této proble-

matiky (držte palce, ať soutěž vyhrajeme). Ráda bych touto cestou poděkovala 
sestřičkám a lékařům, kteří neváhali při natáčení předvést své čisté ruce. Světová 

zdravotnická organizace (WHO) každým rokem pravidelně vyhlašuje 5. květen světo-
vým dnem zaměřeným na hygienu rukou. Cílovou skupinou květnové akce jsou zdravot-

ničtí pracovníci, u nichž je pod heslem „Chráníme životy čistýma rukama“ snahou poukázat 
na nutnost dodržovat základní pravidla hygieny rukou včetně správných postupů jejich ošetřování při 
mytí a dezinfekci.

Dana Vaculíková, vedoucí hygienického oddělení Masarykovy nemocnice v UL, o.z.  
a koordinátor a metodické vedení hygienických pracovníků Krajské zdravotní, a.s.

5. květen je Mezinárodní den hygieny rukou

Již v roce 2006 si zavedení certifikova-
ného systému HACCP dala Nemocnice 
Teplice, o.z. za cíl z důvodu zkvalitnění 
poskytování služeb klientům/pacien-
tům a byl v témže roce dosažen. Tento 
systém má Nemocnice Teplice, o.z. za-
veden a certifikován jako jediný z pěti 
odštěpných závodů Krajské zdravotní, 
a.s. Od uznání certifikace je tento systém 
neustále vylepšován. 
Všechny výrobky našeho stravovacího 
provozu jsou bezpečné pro naše paci-
enty a další strávníky, vyhovují všem 
právním požadavkům. Pro naše stráv-
níky kvalita pokrmů znamená spokoje-
nost a tu vytváříme svojí spolehlivostí 
a dodržováním zásad správné výrobní 
a hygienické praxe. Všichni pracovníci 
stravovacího provozu si jsou vědomi zá-
važnosti svojí práce, především toho, že 
vyrábíme pokrmy pro rizikovou skupinu 
populace (pacienty nemocnice) a proto 
k přípravě pokrmů přistupujeme zodpo-

vědně. Za tímto úspěchem stojí snaha 
a úsilí celého kolektivu OLVS Nemocnice 
Teplice, o.z.

co Je haccP:
haccP je zkratka anglického názvu „ha-
zard analysis and critical control Points“ 
(analýzy nebezpečí a kritické kontrolní 
body), která se ve světě používá pro sys-
tém preventivních opatření, sloužících 
k zajištění zdravotní nezávadnosti po-
travin a pokrmů během všech činností, 
které souvisejí s výrobou, zpracováním, 
skladováním, manipulací, přepravou 
a podáním konečnému spotřebiteli.
Kritické body jsou technologické úseky, 
postupy nebo operace v procesu výroby 
a distribuce potravin a pokrmů, ve kte-
rých je nejvyšší riziko porušení zdravotní 
nezávadnosti výrobku.
Pro každý kritický bod jsou určeny tzv. 
kritické meze, což jsou znaky (obvykle fy-
zikální veličiny jako např. teplota výrob-

OLVS absolvovalo interní audit HACCP
Nemocnice Teplice

www.ozdravovny-krkonose.cz
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

PEC POD SNĚŽKOU
tel.: 499 736 159
 731 441 276
www.ozdravovnapec.cz

KRÁLOVSTVÍ
tel.: 499 397 542
 499 397 543
www.ozdravovna.wz.cz

Ozdravné pobyty dětí z celé ČR, plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

ŠPINDLERŮV MLÝN
Bedřichov
tel.: 499 433 137
 603 294 469
www.ozdravovna.cz

ŠPINDLERŮV MLÝN
Svatý Petr
tel.: 499 433 352
 731 441 272
www.ozdravovnasp.cz

placená inzerce

Dne 14. 4. 2011 novorozenecké oddě-
lení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z. ve spolupráci s Tiskovým 
a organizačním oddělením KZ, a.s. po-
řádalo regionální konferenci „novinky 
v péči o novorozence“.
Konference byla určena především dět-
ským sestrám, které na novorozeneckých 
odděleních pečují o novorozené děti, ale 
i ostatnímu zdravotnickému personálu, 

Neonatologická konference
Masarykova nemocnice

který má k neonatologické problematice 
blízko.
Program již 4. ročníku byl již "tradičně" 
věnován novinkám v neonatologii. 
Konference se zúčastnilo cca 65 účastní-
ků z celého severočeského regionu.
Letošní ročník měl mimořádně dobrý 
ohlas, a to nejen pro zajímavá aktuální 
témata, která v přednáškách zazněla, ale 
i díky perfektně zvládnuté organizaci Tis-
kovým a organizačním oddělením Krajské 
zdravotní, a.s. a díky nesmírné obětavosti 
paní Evy Urbanové a paní Jiřiny Suché.
V tradici „Novinek“ bychom chtěli dále 
pokračovat i v dalších letech.
Děkujeme managementu Krajské zdra-
votní, a.s. a všem zúčastněným osobám 
za umožnění rekonstrukce našeho novo-
rozeneckého oddělení. Za celé oddělení 
prim. MUDr. Petr Janec a vrchní sestra 
Lenka nováková.

MUDr. Petr Janec 
primář novorozeneckého oddělení  
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Primář MUDr. Petr Janec

Vrchní sestra Lenka Nováková  
a přednášející Kamila Pacáková 

ku) a hodnoty, které musí být sledovány 
(např. maximální/minimální přípustná 
teplota) a zaznamenávány.
Kritické body se stanovují odděleně pro 
jednotlivé druhy výrobků. Bez stanovení 
a kontroly kritických bodů nelze potravi-
ny a pokrmy vyrábět a uvádět do oběhu!
Správně zavedený a fungující systém kri-
tických bodů v prvé řadě snižuje riziko 
ohrožení zdraví klienta. Správně vedená 
dokumentace systému HACCP prokazuje 
dodržování právních předpisů a tím i mi-
nimalizaci sankcí ze strany orgánů státní-
ho dozoru.
 Zavedením systému haccP jsme získali:
• zachování kvality nezávadnosti na-

šich výrobků,
• minimalizaci výrobních ztrát a úsporu 

nákladů,
• přehledný a jasně definovaný kontrol-

ní systém,
• profesionální image, spokojenost 

a důvěru klientů/strávníků,
• splnění zákonné povinnosti.

Jana Dobiášová 
úsek systému řízení KZ, a.s.

Dne 6. 4.2011 prověřoval auditor certifikačního orgánu csQ – cerT při České spo-
lečnosti pro jakost shodu systému kritických bodů (haccP) na oddělení léčebné vý-
živy a stravování v Krajské zdravotní, a.s. – nemocnice Teplice, o.z. audit systému 
kritických bodů haccP proběhl úspěšně a bez neshod.
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Profese sestry se za poslední desetiletí 
výrazně proměnila. Sestry dnes nejsou 
jen pomocnicemi lékaře, ale ve své prá-
ci se cítí mnohem samostatnější, příkla-
dem je poskytování ošetřovatelské péče 
formou ošetřovatelského procesu, ošet-
řovatelská dokumentace apod. Samy si 
uvědomují, že jsou důležitou součástí 
léčebného procesu, více se vzdělávají 
a usilují o zvýšení svých kompetencí.
Jaký je pohled pacienta - nemocného 
na sestru? Názor pacientů někdy pomá-
hají spoluvytvářet média. V seriálových 
příbězích sestry vystupují jako kladné, 
záporné, naivní i protřelé postavy. Zaží-
vají neobyčejné situace, nad kterými se 
podivujeme, protože z letité osobní zku-
šenosti víme, že jsou nereálné. Veřejnost 
obecně (jak je patrno z publikovaných 
průzkumů) hodnotí profesi sestry pozi-
tivně, jako velmi náročnou, zodpovědnou 
a potřebnou. Pohled pacienta na sestru 
je také ovlivněn jeho mentalitou, inteli-
gencí, výchovou, potřebností pomoci, ale 
zejména osobní zkušeností s úrovní více 
či méně profesionálního chování sestry. 
Zde bychom si měli připomenout, jaká je 
role sestry v kontextu koncepce českého 
ošetřovatelství: „Nezastupitelná role se-
stry spočívá zejména v poskytování ak-
tivní a individualizované ošetřovatelské 
péče založené na vědeckých poznatcích. 

Úvaha a pohled na profesi sestry
Nemocnice Děčín

Barbora Mudrová  
hlavní sestra Nemocnice Děčín, o.z.

3383 DEL Okim VW Amarok_210x297_T.indd   1 4/20/11   4:27 PM
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Sesterna

sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující v nemocniční péči nebo 
chcete-li u lůžka pacienta, jsou nejpočetnější skupinou zaměstnanců nemocnice. 
Jsou duší i tělem každého oddělení, v péči o pacienty „hrají“ nezastupitelnou roli. 

Sestra by měla chápat nemocného jako 
bio-psycho-sociální bytost, pomáhat mu 
v uspokojování jeho potřeb s důrazem 
na obnovení jeho soběstačnosti. Pokud 
to není možné, podílí se sestra na za-
jištění klidného a důstojného umírání.“ 
(doc. PhDr. Marta Staňková). Z uvedené 
definice je cítit obrovská zodpovědnost, 
která je na sestry kladena. Ale i sestra je 
jen člověk, se svými starostmi a radost-
mi. Denně přichází do práce a „za bra-
nou“ nemocnice nechává vlastní staros-
ti, aby mohla pomáhat a řešit problémy 
pacientů. Mnohé sestry vykonávají své 
povolání s elánem, stává se pro ně spí-
še posláním. Pomoc druhým je uspoko-
juje a nedokážou si představit, že by se 
věnovaly jiné profesi. Takové sestry pak 
přicházejí s novými nápady jak zlepšit 
péči o nemocné a pracovní prostředí pro 
sebe samé. 
Sestry a zdravotničtí pracovníci obecně 
se denně setkávají s nemocí, utrpením, 
smutkem a smrtí, což způsobuje znač-
nou psychickou zátěž. Je třeba se naučit 
správně odpočívat, najít si vhodné rela-
xační aktivity, které pomohou odbourat 
pracovní stres a udržet duševní rovnová-
hu. 
Povolání sestry je velmi náročné také 
z hlediska komunikace. Sestry komuni-
kují mezi sebou navzájem, s lékaři, paci-

enty i jejich rodinami. Udržení optimální 
komunikační roviny ve stresujícím pro-
středí zdravotnictví je těžké a vyžaduje 
i odborné vedení. Proto jsme se v loň-
ském roce účastnili několika odborných 
seminářů na toto téma. Někdy nám v ná-
hledu situace pomůže, vyzkoušíme-li si 
tzv. pohled z druhého břehu. Staneme-li 
se na chvíli pacientem, hned si uvědomí-
me, co je špatně.
Jako velmi zajímavý a přínosný byl hod-
nocen kurz komunikačních dovedností 
pořádaný oddělením vzdělávání Krajské 
zdravotní, a.s. Na závěr bych ráda cito-
vala poděkování jedné z účastnic kurzu: 
„Z počátku jsem měla obavy, nevěděla 

jsem, jak kurz bude probíhat, co mohu 
očekávat. Chtěla bych ale říci, že mi byl 
velikým přínosem a myslím si, že každá 
sestra, každý zdravotník, dovolila bych si 
říci, možná i každý člověk, by měl absol-
vovat tento kurz. Vnímám to jako přínos 
pro práci i pro život.“ 
Věřím, že do budoucna se nám bude da-
řit komunikaci lépe zvládat ke spokoje-
nosti pacientů i nás samých.

Iva Broulíková  
staniční sestra JIP neurologické oddělení 

Barbora Mudrová, hlavní sestra 
Nemocnice Děčín, o.z.
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Personální změny v KZ, a.s.
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MNUL, o.z.
MUDr. Jiří Laštůvka 
se stal primářem  
interního oddělení  o

d 
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01
1

MNUL, o.z.
MUDr. Jan nebáznivý 
se stal primářem  
oddělení lůžek následné péče 

Transfuzní  oddělení  Krajské  zdravotní, 
a.s.  –  Masarykovy  nemocnice  v  Ústí  nad 
Labem,  o.z.  zorganizovalo  akci  s  názvem 
„Odběry  krve  s  Masarykovou  nemocnicí“, 
s cílem získat nové dárce krve z řad zaměst-
nanců  Masarykovy  nemocnice  v  Ústí  nad 
Labem, o.z.

Odběry krve s Masarykovou nemocnicí

Římské legie  
Vladimír Polesný

Letecká bitva  
Miloslav Kabeš

Hrad před dobytím 
Vladimír Polesný

Vinotéka v Portu  
Jan Rajchert

Benešák
Miloslav Kabeš

Fotografie našich čtenářů

Odběry proběhly 12. dubna 2011 a zúčastnilo se jich celkem 49 dárců 
z řad zaměstnanců. Přihlásilo se osm nových dárců. Akce se zúčastni-
li i členové našeho redakčního týmu a pochvalovali si zejména velmi 
přátelskou atmosféru, která při odběrech na oddělení panovala.
Bližší informace o dárcovství krve naleznete na:
http://www.kzcr.eu/darcovstvi-krve/default.aspx

Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolistů
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Krajská zdravotní, a.s.
ing. Mgr. Jindřich Zetek 
se stal náměstkem 
pro strategické plánování a rozvoj  o

d 
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Krajská zdravotní, a.s.
Michal Klíma 
se stal vedoucím odboru správy 
nákupu a logistiky

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru KZ, a.s.



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, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Odborné, vzdělávací a společenské akce 
 Krajské zdravotní, a.s.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
5. 5. 2011 Celostátní konference  

„Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví“
Best Western Hotel Vladimir, Ústí nad Labem 
kontakt: Bc. M. Rybínová 
tel. +420 477 114 104

6. 5. 2011 II. Krajská konference sester 2011 Best Western Hotel Vladimir, Ústí nad Labem 
kontakt: Bc. M. Rybínová 
tel. +420 477 114 104

11. 5. 2011 Konference „Nové trendy v ošetřování pacienta s RS“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
11. 5. 2011 Konference „Hojení ran“ – firma Cetrex KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
12. 5. 2011 Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
17. 5. 2011 Seminář „Bezpečné podání intravenózního léčiva“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
19. 5. 2011 Seminář „Alzheimerova choroba a demence“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
30. 5. 2011 Supervize jako prostředek k osobnímu a profesionálnímu 

růstu
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.

31. 5.–1. 6. 2011 Endoskopický workshop KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
2. 6. 2011 Konference „Paliativní medicína – řešení závažných  

symptomů nevyléč. chorob z aspektu farmaceuta  
a lékaře“

KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

3. 6. 2011 V. Internistický den zámek Červený Hrádek, okr. Chomutov
6. 6. 2011 Seminář „Ošetřovatelská péče o seniory“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
8. 6. 2011 Interlab 2011 KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

kontakt: Bc. M. Rybínová, tel. +420 477 114 104
9. 6.–10. 6. 2011 10. Perinatologický den Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé

kontakt: Bc. M. Rybínová, tel. +420 477 114 104

Mgr. Vlasta Mikšová – centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a.s.

registrace
 – U osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu, kte-
rá jsou platná ke dni účinnosti tohoto 
zákona, se doba platnosti prodlužuje 
o 4 roky.

 – Prodloužení bude provedeno automa-
ticky – není potřeba o nic žádat.

 – Ministerstvo zdravotnictví nevydává 
nová rozhodnutí.

 – Žádosti podané přede dnem nabytí 
účinnosti zákona se dokončí podle zá-

kona č. 96/2004 sb., ve znění účinném 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
(Rozhodnutí bude vydané na období 
6 let, ale v on-line náhledu se automa-
ticky prodlouží.) 

PoPLatky
Za vydání nebo prodloužení platnosti 
osvědčení se snižuje z 500 Kč na 100 Kč. 
U žádostí podaných přede dnem nabytí 
účinnosti se rozdíl ve správním poplatku 
nevrací.

oDstranění tvrDosti Zákona
Ministr zdravotnictví může v odůvodně-
ných případech na základě písemné žá-
dosti podané zdravotnickým pracovníkem 
nebo jiným odborným pracovníkem roz-
hodnout o odstranění tvrdosti v případech:
1. přiznání způsobilosti k výkonu zdravot-

nického povolání
nebo 
2. vydání osvědčení k výkonu zdravotnic-

kého povolání bez odborného dohledu. 

Registrace 
„Malá novela zákona č. 96/2004 sb.", součástí které je prodloužení registračního období a snížení poplatku za podání žádosti nabyla 
účinnosti dnem 22. 4. 2011 pod číslem 105/2011 sb.

Mgr. Ludmila Šubrtová, vedoucí CVDV KZ, a.s.


