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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

adventní čas se kvapem přiblížil a já bych vám chtěl 
popřát, abyste se v této čím dál tím víc hektičtější 
době, aspoň v čase předvánočním, trochu zastavi-
li, zamysleli, navštívili své příbuzné, radovali se víc 
z maličkostí. Vždyť právě z této nálady a pozitivní-
ho myšlení se postupně utváří naše štěstí v životě. 
Ale aby byl člověk šťastný, musí být i zdravý. A právě 
zdraví bych vám chtěl, milí čtenáři, popřát ze všeho 
nejvíce. A to nejen po dobu adventu, ale také po celý 
následující rok. 

Pevně věřím, že čas vánoční bude pro vás všechny časem klidným a naplněným tra-
dicemi. Světlo ze svíček na adventním věnci by v nás mělo vyvolat vnitřní klid v tak 
už uspěchané době, rozjímání a především přemýšlení, jaký asi bude rok 2016. 
Všem přeji úspěšný vstup do nového roku. 

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje

INFORMACE Z PŘEDSTAVENSTVA KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., zaměstnancům na základě rozhodnutí představenstva ga-
rantuje 5% zvýšení stávajících mzdových tarifů, současně dojde ke zvýšení základ-
ní sazby minimální mzdy, k valorizaci zaručené mzdy pro jednotlivé profese a do-
jde také k navýšení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
a ke změně nástupní mzdy pro střední zdravotnický personál.
„Na jednání představenstva jsme rozhodli o zvýšení mezd zaměstnancům pěti ne-
mocnic Krajské zdravotní s účinností od 1. 1. 2016. Sociální a mzdová politika v ob-
lasti odměňování zaměstnanců je nedílnou prioritou při naší snaze o lepší Krajskou 
zdravotní. Vybavení špičkovými přístroji nebo opravy a rekonstrukce nemocnic by 
postrádaly smysl bez zaměstnanců, na kterých stojí zajištění zdravotní péče o oby-
vatele Ústeckého kraje,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
„Rozhodnutí představenstva o zvýšení mezd je dobrým předpokladem pro aktua-
lizaci kolektivní smlouvy, a je tedy i předpokladem důstojného sociálního dialogu 
vedeného mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími v pěti 
nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ doplnil 
Ing. Jiří Novák.
„K navýšení mzdových tarifů dala prostor nejen nová úhradová vyhláška pro rok 
2016, umožňující zdravotnickým zařízením docílit vyšších výnosů od zdravotních 
pojišťoven za předpokladu naplnění odpovídající produkce v oblasti ambulantní 
i hospitalizační péče, dále také dobré výsledky hospodaření Krajské zdravotní v le-
tošním roce, ale i určité úspory dosažené v oblasti systému zadávání veřejných za-
kázek a opatření provedená revizí činností společnosti v roce 2015,“ dodal Ing. Petr 
Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Jiří Vondra 
vedoucí kanceláře generálního ředitele KZ, a. s.

Ukončení rekonstrukce mostecké nemocnice
Nemocnice Most

S ohledem na stáří budov a jejich infra-
struktury, které byly dlouhodobě ve vel-
mi špatném stavu, byla celková rekon-
strukce nutností. V podstatě se jedná 
o první akci takového rozsahu od dob 
výstavby nemocnice. Letos je to 40 let, 
kdy začala sloužit veřejnosti a opravu si 
jistě zasloužila. Nejde samozřejmě jen 
o lepší vzhled, ale také o praktické dopa-
dy na pacienty i zdravotnický personál. 
„Před třemi lety, když nastoupilo nové 
vedení Ústeckého kraje, jsme se shodli 
na tom, že za jednu z nejdůležitějších ob-
lastí považujeme zdravotnictví a zdravot-
ní péči o občany našeho kraje a že také 
chceme změnit obraz Krajské zdravotní. 
I dnešní setkání a ukázka rekonstrukce 
je důkazem, že se to daří. A další inves-
tice do zdravotnictví budou následovat,“ 
uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.
Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s., uvedl, že 
když nové představenstvo společnosti 

nastoupilo do své funkce, tak si stanovilo 
několik cílů v rámci pěti nemocnic, které 
Krajská zdravotní, a. s., sdružuje. „Jednou 
z nich byla rekonstrukce pavilonů mos-
tecké nemocnice. Akce byla prvotně při-
pravována a směřována do Operačního 

programu Životní prostředí v rozsahu za-
teplení a výměny výplní otvorů. Z důvodu 
vyšší míry financování akce z dotačních 
prostředků však nové představenstvo 
Krajské zdravotní rozhodlo o zásadním 
přepracování původního projektu a vy-
užití dotace z Regionálního operační-
ho programu Severozápad, kterou také 
Krajská zdravotní, a. s., úspěšně získala. 
Výsledkem tak jsou zateplené budovy, 
nové fasády a střechy, kompletně vymě-
něná okna a dveře, celkem 3 606 ks, a to 
u pavilonů A, B a C, to vše za účelem mo-
dernizace při snížení energetické nároč-
nosti stavebních objektů a samozřejmě 

Krajská zdravotní, a. s., ukončila projekt „Rekonstrukce pavilónů KZ, a.s., Nemocnice 
Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“, který začal na konci srpna minulé-
ho roku po více než ročních přípravách. Realizace projektu byla rozsáhlá a hodnota 
veřejné zakázky, vzešlá z otevřeného výběrového řízení, je na úrovni 150 milionů ko-
run včetně DPH. Rekonstrukce probíhala ve fázích, podle harmonogramu, za plného 
provozu. Projekt je ukončen prakticky rok po zahájení.

Slavnostní přípitek Oldřicha Bubeníčka a Ing. Jiřího Nováka

Začátek rekonstrukce mostecké 
nemocnice připomíná základní 
stavební kámen

Mostecká nemocnice září novotou
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i zlepšení technického stavu a celkové-
ho vzhledu. Součástí rekonstrukce byla 
též výměna vybraných výtahů ve všech 
rekonstruovaných objektech a rekon-
strukce S ohledem na stáří budov a jejich 
infrastruktury, které byly dlouhodobě 
ve velmi špatném stavu, byla celková re-
konstrukce nutností. V podstatě se jedná 
o první akci takového rozsahu od dob vý-
stavby nemocnice. Letos je to 40 let, kdy 
začala sloužit veřejnosti a opravu si jistě 
zasloužila. Nejde samozřejmě jen o lep-
ší vzhled, ale také praktické dopady pro 
pacienty i zdravotnický personál. „Před 
třemi lety, když nastoupilo nové vede-
ní Ústeckého kraje, tak jsme se shodli 
na tom, že za jednu z nejdůležitějších ob-
lastí považujeme zdravotnictví a zdravot-
ní péči o občany našeho kraje a že také 
chceme změnit obraz Krajské zdravotní. 
I dnešní setkání a ukázka rekonstrukce 
je důkazem, že se to daří. A další inves-
tice do zdravotnictví budou následovat,“ 
uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., uvedl, že když 
nové představenstvo společnosti na-
stoupilo do své funkce, tak si stanovilo 
několik cílů v rámci pěti nemocnic, které 
Krajská zdravotní, a. s. sdružuje. „Jed-
nou z nich byla rekonstrukce pavilonů 

mostecké nemocnice. Akce byla prvotně 
připravována a směřována do Operač-
ního programu Životní prostředí v roz-
sahu zateplení a výměny výplní otvorů. 
Z důvodu vyšší míry financování akce 
z dotačních prostředků však rozhodlo 
nové představenstvo Krajské zdravot-
ní o zásadním přepracování původního 
projektu a využití dotace z Regionálního 
operačního programu Severozápad pro, 
kterou také úspěšně Krajská zdravot-
ní, a. s. získala. Výsledkem tak jsou za-
teplené budovy, nové fasády a střechy, 
kompletně vyměněná okna a dveře, cel-
kem 3606 ks, a to u pavilonů A, B a C, to 

vše za účelem modernizace při snížení 
energetické náročnosti stavebních ob-
jektů a samozřejmě i zlepšení technické-
ho stavu a celkového vzhledu. Součástí 
rekonstrukce byla též výměna vybraných 
výtahů ve všech rekonstruovaných objek-
tech a rekonstrukce vybraných sociálních 
zařízení včetně nových připojovacích 
a stoupacích rozvodů vody a kanaliza-
ce,“ řekl Ing. Jiří Novák, který současně 
poděkoval všem, kteří se na realizaci ná-
ročného projektu podíleli.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala doplnil, že hlavní podě-
kování patří představenstvu Krajské 

Slavnostně přestřihli po dokončení rekonstrukce pásku představitelé Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a. s., a zhotovitelé 
stavby

Nemocnice Most, o. z., má nové logo

zdravotní, a. s., že se vůbec povedlo celý 
projekt dotáhnout do zdárného konce. 
„Také bych chtěl poděkovat veškerému 
zdravotnímu personálu, že se při tak roz-
sáhlé stavbě podařilo zachovat veškerý 
provoz. Jsem rád, že se mostecká nemoc-
nice pyšní novým vzhledem, což přispěje 
i ke zlepšení vnímání nemocnice. Nová 
podoba opravené nemocnice jistě při-
spěje také ke zlepšení vzhledu města,“ 

dodal Ing. Petr Fiala a předal řediteli 
zdravotní péče MUDr. Luďku Hykovi nové 
logo mostecké nemocnice, k výročí vzni-
ku její historické předchůdkyně, od její-
hož založení uplynulo 160 let. 
Nemocnice Most vznikla v roce 1855. 
Před čtyřiceti lety došlo k jejímu přestě-
hování do moderního komplexu v ulici 
Jana Evangelisty Purkyně. Zdravotníci 
Nemocnice Most, o. z., v loňském roce 

hospitalizovali 26 669 pacientů, ambu-
lantně ošetřili 386 383 pacientů a odo-
perovali 7 770 pacientů. Od září letoš-
ního roku je nemocnice také bohatší 
o jeden „primariát“, konkrétně Oddělení 
následné péče v Zahražanech.

Jiří Vondra 
vedoucí kanceláře  

generálního ředitele KZ, a. s. 

Ukončení rekonstrukce mostecké nemocnice Nemocnice Most

Příjem mostecké nemocnice před rekonstrukcí 

Pavilon A před rekonstrukcí Pavilon A po rekonstrukci

Příjem mostecké nemocnice po rekonstrukci
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ze dvou, kterými Krajská zdravotní, a. s., 
v rámci Ústeckého kraje disponuje. „Re-
konstrukcí a přestavbou porodního sálu, 
pokojů i ostatních provozních prostor se 
zlepšil komfort nejen pro nastávající ma-
minky a jejich doprovod, ale i pro léka-
ře, zdravotní sestry a ostatní nemocnič-
ní personál. Společně tak získali nové, 
moderní, funkční a esteticky hodnotné 
prostory,“ řekl Ing. Petr Fiala. Další etapa 
rekonstrukce, a to na stanici šestinedělí, 
se právě chystá. Cílem je celkové zvýšení 
komfortu, mj. také vybudování určitého 

počtu nadstandardních pokojů, o které 
je mezi maminkami trvalý zájem. 
Vršanská uhelná, a. s., pomohla mos-
tecké nemocnici již v roce 2014, kdy 
bylo za 1,5 milionu korun nakoupeno 
přístrojové a další vybavení. Oddělení 
rehabilitace díky tomu mohlo rozšířit 
své možnosti péče o pacienty v podobě 
vakuo-kompresní terapie a lékařům chi-
rurgického oddělení doslova uvolnil ruce 
při operacích retraktorový systém, nahra-
zující tzv. „háky“, což je přínosem zejmé-
na u delších operací. Laparoskopickou 

pumpu a další vybavení mají k dispo-
zici na urologickém oddělení. V nepo-
slední řadě umožnily darované finanční 
prostředky obnovit zastaralé vybavení 
na oddělení tuberkulózy a respiračních 
nemocí.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů 

Mostecká porodnice má nové modernější prostory Nemocnice Most

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček uvedl, že mostecká nemocnice 
a porodnice si rekonstrukci zasloužila. 
„Postupně se snažíme zlepšovat pod-
mínky ve všech nemocnicích společnosti 
Krajské zdravotní, které kraj vlastní. Dě-
kuji Vršanské uhelné, že se významně 
finančně podílela na rekonstrukci mos-
tecké porodnice. Potvrzuje se, že těžba 
uhlí přináší kraji prospěch,“ řekl Oldřich 
Bubeníček.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., řekl, že dar spo-
lečnosti Vršanská uhelná, a. s., pomohl 
k faktickému rozšíření právě probíhající 
rozsáhlé rekonstrukce mostecké nemoc-
nice. „Chtěl bych poděkovat za dar všem 
představitelům Vršanské uhelné, která 
rekonstrukci zafinancovala. Finanční pro-
středky tak umožnily rekonstrukci gyne-
kologicko-porodnického oddělení včetně 
významných dispozičních změn a celko-
vé modernizace porodnice a porodních 
sálů, kde se během její 40leté existen-
ce narodilo přes 40 tisíc dětí. Porodnice 

s porodními sály byla v době rekonstruk-
ce v náhradních prostorách právě v sou-
vislosti s probíhající rekonstrukcí nemoc-
ničních pavilonů,“ řekl Ing. Jiří Novák.
Za Vršanskou uhelnou, a. s., Ing. Pavel 
Tykač uvedl, že povinností každé velké 

firmy by mělo být pomáhat v regionu, 
kde působí. „Dlouhodobě se snažíme 
podporovat projekty, které dávají smysl. 
A tady je jasně vidět, že pomoc byla dob-
ře směřována,“ řekl Ing. Pavel Tykač.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala uvedl, že při rekonstrukci 
porodnice došlo ke změnám stavebního 
uspořádání porodního sálu, k obměně 
osvětlení, výměně veškerých povrchů 
v celém prostoru, nově opatřeném anti-
statickou podlahou v porodních boxech, 
v novorozeneckém boxu i na operač-
ním sále tak, aby byly splněny náročné 
hygie nicko-epidemiologické, stavebně-
-architektonické a provozní podmínky, 
které jsou nutností pro fungující porod-
nici s perinatologickým centrem, jedním 

Krajská zdravotní, a. s., slavnostně otevřela ve čtvrtek 12. listopadu 2015 ve 12 hodin 
gynekologicko-porodnické oddělení mostecké nemocnice, které prošlo rekonstrukcí 
díky daru Vršanské uhelné, a. s., sjednaného v rámci partnerství těžební společnosti 
s Ústeckým krajem. Darovací smlouvu ve výši 4,2 milionů korun podepsali zástupci 
Vršanské uhelné, a. s., a Krajské zdravotní, a. s., pod kterou mostecká nemocnice 
spadá, 9. března 2015. 

Na rekonstrukci mostecké porodnice přispěla finančním darem  
Vršanská uhelná, a. s.

Mosteckou porodnici slavnostně otevřeli hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček, Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
a za Vršanskou uhelnou, a. s., Ing. Ivana Tykačová a Ing. Pavel Tykač

Nové prostory a vybavení zlepšují 
komfort čerstvým maminkám

Onkologie zahájila provoz nového lineárního urychlovače
Nemocnice Chomutov

Lineární urychlovač pořídila Krajská 
zdravotní, a. s., z projektu „Poříze-
ní lineárního urychlovače a gene-
tického analyzátoru pro KZ, a. s.“ 
(reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01264)
za 85 806 908,00 Kč vč. DPH. Projekt 
byl realizovaný za přispění evropských 
dotačních prostředků prostřednictvím 
Regionálního operačního programu 
Severozápad ve výši 72 935 872,00 Kč 
včetně DPH a spoluúčasti ve výši 
12 871 036,00 Kč včetně DPH, hrazené 
z prostředků Ústeckého kraje, který-
mi z pozice jediného akcionáře navýšil 
základní jmění Krajské zdravotní, a. s., 
právě se záměrem realizace dotačních 
zdrojů.
V loňském roce došlo k přičlenění cho-
mutovské onkologie, jako spolupra-
cujícího pracoviště, podle Věstníku 
Ministerstva zdravotnictví ČR, ke Kom-
plexnímu onkologickému centru Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., které je jedním ze 
třinácti komplexních onkologických cen-
ter v České republice. „Když nastoupilo 
nové představenstvo, tak byla onkologie 

v Ústeckém kraji na zhroucení. V Chomu-
tově nikdo onkologii šanci nedával. Spo-
lečně s prvním náměstkem hejtmana 
Ústeckého kraje Stanislavem Rybákem 
a generálním ředitelem KZ, a. s., Petrem 
Fialou, jsme jednali postupně se třemi 
ministry zdravotnictví, všichni slibova-
li navrácení onkologického centra, ale 
povedlo se nám to až za přispění sou-
časného ministra Svatopluka Němečka 
po dramatickém jednání v parlamentu,“ 
řekl Ing. Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s.
MUDr. Martina Chodacká, primářka 
Komplexního onkologického centra 
Krajské zdravotní, a. s., doplnila, že 
současně s lineárním urychlovačem je 
zaveden i nový plánovací systém MONA-
CO. „Umožňuje plánovat nejmodernější 
ozařovací techniky a nový verifikační 
systém MOSAIQ, který hlídá správné 
nastavení ozařovače dle ozařovacího 

plánu a pacienta. Díky nové moderní pří-
strojové technice je umožněno přesné 
ozáření cílového objemu s minimálním 
dávkovým zatížením okolních zdravých 
tkání,“ řekla primářka MUDr. Martina 
Chodacká.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomu-
tov, o. z., zahájilo 24. listopadu 2015 klinický provoz nového lineárního urychlovače. 
Jedná se o nejnovější generaci ozařovací techniky – lineární urychlovač Elekta Syner-
gy Platform – tzv. duální lineární urychlovač, který umožňuje nejmodernější metody 
modulační (IMRT) a obrazem řízené (IGRT) radioterapie a tím výrazně zdokonaluje 
léčebné ozařování.

MUDr. Martina Chodacká, primářka 
onkologického centra, představuje 
generálnímu řediteli Ing. Petru Fialovi 
nový lineární urychlovač
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Krajská zdravotní ocenila zdravotníky za vědecké práce Krajská zdravotní, a. s.

„Oceňuji úroveň a rozsah vědecké a pu-
blikační činnosti v Krajské zdravotní, a to 
nejen v Masarykově nemocnici v Ústí, 
ale i v dalších nemocnicích, které do ní 
patří. Tato činnost významně napomáhá 
k pozitivnímu pohledu na naše nemocni-
ce. Oceňuji i to, že zkušení lékaři vytváří 
prostor a napomáhají mladým kolegyním 
a kolegům k zapojení do této činnosti. 
Současně je velmi pozitivní i široké zapo-
jení sester a dalších odborníků. To jinde 
není samozřejmostí. Chci proto všem, 
kteří se na ní podílejí, upřímně poděko-
vat,“ řekl v úvodu akce první náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stani-
slav Rybák.
Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. – předse-
da Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., 
uvedl, že původní vědecká rada vznikla 
v Masarykově nemocnici v roce 2001 jako 
poradní orgán ředitele nemocnice. „Čin-
nost vědecké rady byla 2. června 2008 
rozšířena na Krajskou zdravotní, a. s., 

s rozšířením počtu členů. Cílem VR bylo 
a je stimulovat profesionální rozvoj 
a vzdělání lékařů a nelékařských zdravot-
nických pracovníků ze spolupracujících 
profesí, stimulovat vývoj oborů a speci-
alizací v KZ. Vyhlašování cen za nejlep-
ší publikace a vědecké práce a bodové 
hodnocení oddělení a pracovišť je jed-
ním z motivačních prvků. Vědecká rada 
se pravidelně účastní výběrových řízení 
na vedoucí funkce v Krajské zdravotní 
a je při nich spolu s odbornými společ-
nostmi garantem odborných kritérií vý-
běru. Hodnocení vědecké rady by mělo 
být součástí komplexního hodnocení 
situace při rozhodování investiční komi-
se. Vědecká rada řídí a koordinuje vztahy 
s Univerzitou J. E. Purkyně a s lékařskými 
fakultami,“ řekl prof. MUDr. Martin Sa-
meš, CSc.
V roce 2014 došlo ve složení Vědecké rady 
KZ ke změnám. Předsedou byl potvrzen 
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., funkce 

místopředsedy se ujal prim. MUDr. Jaro-
slav Škvor, CSc., členy Vědecké rady KZ 
se nově stali přednostové všech klinik 
a děkan Fakulty zdravotnických studií 
UJEP. Dále mají ve vědecké radě své za-
stoupení další významní představitelé 
oborů, v nichž KZ uskutečňuje vzděláva-
cí a vědeckou, výzkumnou a vývojovou 
nebo další tvůrčí činnost, všechny ne-
mocnice Krajské zdravotní, a. s., a nelé-
kařské zdravotnické profese.

Pro stimulaci publikační a vědecké čin-
nosti vyhlásila Vědecká rada Krajské 
zdravotní, a. s., za rok 2014 výroční ceny: 
za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena 
předsedy představenstva), za nejlepší 
vědeckou práci lékaře do 35 let (cena 
generálního ředitele), za nejlepší vědec-
kou práci nelékařských zdravotnických 
pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) 
a za nejlepší odbornou práci v oblasti 
ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení 
zdravotní péče).

„Je mi velkou ctí, že jsem mohl obnovit 
činnost Vědecké rady Krajské zdravotní. 
Chtěl bych poděkovat všem členům vě-
decké rady, že v ní přijali účast a na její 
práci se podílejí. Musím podotknout, 
že udílení cen za vědecké publikační 
činnosti má také ústecká Masarykova 
nemocnice. Věřím, že Krajská zdravotní 
bude v tradici vědecké činnosti, kterou 
jsme zahájili v loňském roce, nadále 
pokračovat, protože dopad mediální 
publikace lékařů nejen z ústecké Masa-
rykovy nemocnice, ale ve všech pěti ne-
mocnicích v Děčíně, Ústí, Teplicích, 
Mostě a Chomutově přiláká více kapacit 
a nových lékařů do celé Krajské zdravot-
ní. Na vlastní oči tak uvidí, že vzdělávání 
na takovéto vysoké úrovni může probíhat 
i mimo pražské fakultní nemocnice,“ řekl 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala. 

První tři ocenění v každé kategorii získali 
kromě diplomu, plakety a symbolických 
věcných darů i peněžitou odměnu, cel-
kem bylo mezi vítězné autory rozděleno 
260 tisíc Kč.

V soutěži o Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědec-
kou práci lékaře se na 1. pozici umístil přednosta ústecké 
kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI, na 2. pozici primář ústecké patologie MUDr. Martin Če-
gan a na 3. pozici primář chomutovské neurologie MUDr. Jiří 
Neumann. 1. místo a Cenu generálního ředitele za nejlepší 
vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Michal Orlický 
z ústecké neurochirurgie, 2. místo patří MUDr. Petře Meluzi-
nové z Kliniky úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v UL 
a 3. příčka tentokrát udělena nebyla. Cena předsedy dozorčí 
rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických 
pracovníků byla po zásluze udělena RNDr. Ing. Petru Kelbicho-
vi, Ph.D., z Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. V soutěži o Cenu za nejlepší odbornou práci 
v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe, stejně jako v minulém 
roce, Mgr. Bc. Michaela Rothová z ústecké dětské chirurgie, 
na 2. místě jsou společně Bc. Svatava Nováková a Marcela Ke-
nezová z Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v UL 
a 3. místo je úspěchem zástupkyně teplické nemocnice Šárky 
Kuželové z anesteziologicko-resuscitačního oddělení. 
Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravot-
ní, a. s., která v současné době pracuje v následujícím slo-
žení: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. – předseda, přednosta 
Neurochirurgické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – místo-
předseda, přednosta Dětské kliniky FZS UJEP v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a členové doc. PhDr. Zde-
něk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, 
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., Interní oddělení Nemocnice 
Chomutov, o. z., prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Klinika uro-
logie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., před-
nostka Oční kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta 
Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Pavel Červinka, 
Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Karel 
Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan 
Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirur-
gie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Ne-
mocnice Teplice, o. z., MUDr. Igor Greguš, ambulance chronické 
bolesti Nemocnice Most, o. z., MUDr. Jiří Neumann, primář Neu-
rologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Pavel 
Rubeš, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemoc-
nice Děčín, o. z., Mgr. Vlasta Čejnová, z Oddělení lékařské ge-
netiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Martin Zeman, tajemník Vědecké rady KZ, a. s. 
Jiří Vondra, vedoucí kanceláře generálního ředitele KZ, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala ve čtvrtek 26. listopadu v konferenčním sále 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměst-
ka hejtmana Ústeckého kraje, konferenci spojenou se slavnostním udílením cen 
Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2014 nejú-
spěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických 
pracovníků ze spolupracujících profesí.

OCENĚNÍ VĚDECKÉ RADY:

Cena předsedy představenstva za nejlepší vědeckou 
práci lékaře

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

2. místo  
MUDr. Martin Čegan  
primář Patologického oddělení MNUL, o. z.

3. místo 
MUDr. Jiří Neumann 
primář Neurologického oddělení Nemocnice 
Chomutov, o. z.

Cena generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci 
lékaře do 35 let

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

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

3. místo  neuděleno 

Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou 
práci nelékařských zdravotnických pracovníků
RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. 
Oddělení klinické biochemie MNUL, o. z.

Cena náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší 
odbornou práci v oblasti ošetřovatelství

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

2. místo  
Bc. Svatava Nováková a Marcela Kenezová  
Chirurgické oddělení MNUL, o. z.

3. místo 
Šárka Kuželová 
Anesteziologicko-resuscitačního oddělení  
Nemocnice Teplice, o. z. 

Cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal 
MUDr. Michal Orlický z ústecké neurochirurgie
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 Iktové centrum Nemocnice Chomutov

Iktové centrum chomutovské nemocni-
ce patří k předním pracovištím v České 
republice.
Cévní mozková příhoda (CMP) je urgentní 
a neodkladné onemocnění, které může 
postihnout kohokoliv z nás. V jednu chvíli 
se člověk cítí dobře, plánuje další aktivity, 
a najednou je ochrnutý na jednu polovinu 
těla, má poruchu zraku, nemůže mluvit 
nebo dojde ke ztrátě rovnováhy a koordi-
nace. Ve chvíli, kdy dojde ke vzniku CMP, 
začíná boj o čas, v prvé řadě jde o život 
a hned za ním o co nejvyšší kvalitu dal-
šího života s co nejmenšími nebo žád-
nými následky. Čím rychleji se nemocný 
s CMP dostane do správných rukou, tím 
větší je šance nejen na záchranu života, 
ale i uzdravení. CMP je heterogenní one-
mocnění, které může být způsobeno jak 
nedokrevností (ischemie), tak krvácením 
(hemoragie). Nejčastějším typem CMP 
a zároveň devastujícím onemocněním je 
mozkový infarkt (89 %), který je hlavní 
příčinou invalidity u dospělých s 20–30% 
mortalitou. Klíčovou rolí v léčbě mozko-
vého infarktu je dosažení včasné rekana-
lizace uzavřené mozkové tepny. Pacienti, 
u kterých dojde k rychlé rekanalizaci uza-
vřené mozkové tepny mají až 13x vyšší 
šanci, že nezůstanou invalidní. Metody 
této terapie dělíme na farmakologické 
a mechanické. Mezi farmakologické pat-
ří intravenózní trombolýza pomocí rt-PA 
do 4,5 hodiny od začátku prvních příznaků. 

Z mechanických metod má největší vý-
znam endovaskulární trombektomie v pří-
padě uzávěru větší mozkové tepny. Nej-
vyšší technické úspěšnosti a nejlepších 
klinických výsledků dosahuje kombinace 
obou přístupů. Účinným prostředkem 
k zajištění kvalitní péče je koncentrace pa-
cientů do center vysoce specializované ce-
rebrovaskulární péče (komplexní cerebro-
vaskulární centra – KCC) či center vysoce 
specializované péče o pacienty s iktem 
(iktová centra – IC). V iktových centrech 
se v akutním stadiu provádí především in-
travenózní trombolýza, v komplexních ce-
rebrovaskulárních centrech je tato metoda 
doplněna o další sofistikované metody, 
především endovaskulární mechanickou 
trombektomii, kterou provádí intervenční 
radiologové. 

Iktové centrum (IC) Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z., patří 
k 30 centrům v ČR a zajišťuje nepřetržitou 
diagnostickou, léčebnou a specializova-
nou péči o pacienty s CMP v jihozápadní 
části Ústeckého kraje. Jedná se o oblast 
zahrnující okres Chomutov, okres Louny 
a část okresu Most (cca 270 tisíc obyva-
tel). Přednostou neurologického odděle-
ní a iktového centra je primář MUDr. Jiří 
Neumann. Komplexní péči o pacienty 
s iktem si nelze představit bez adekvátní 
logistiky, diagnostiky a dalšího zázemí, 
což v chomutovské nemocnici pro IC po-
skytuje radiologické oddělení, rehabili-
tační oddělení, ARO, interní oddělení s JIP, 
antiarytmickou jednotkou a kardiologií 
(včetně echokardiografie a Holter EKG), 

chirurgické oddělení s cévní chirurgií (ka-
rotické endarterektomie) a hematologie 
(vyšetření trombofilních stavů). Dle stavu 
nemocného je navazována spolupráce 
i s dalšími obory a pracovišti. Samozřej-
mostí je velmi úzká spolupráce s KCC Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
zejména v oblasti intervenční radiologie 
a neurochirurgie. 
Struktura iktového centra 
• neurologická jednotka intenzivní péče 

(8 lůžek)
• standardní neurologické oddělení 

(30 lůžek)
• poradna pro cévní onemocnění 

mozku 
• pracoviště neurosonologie 
• pracoviště klinické logopedie
• pracoviště rehabilitace a ergoterapie 
Pacienti s akutní ischemickou i hemora-
gickou CMP jsou hospitalizováni na neu-
rologické jednotce intenzivní péče (JIP), 
jejímž vedoucím lékařem je MUDr. Jan 
Pouzar. Neurologická JIP disponuje ne-
jen technickým zázemím, ale především 
kvalitním a erudovaným týmem lékařů 
a zdravotních sester. Maximální snahou 
je v co nejkratším čase zajistit diagnos-
tiku, optimální léčbu a neurointenzivní 
péči. Po konzultaci na iktovém mobilu je 
nemocný s podezřením na CMP přivezen 
do nemocnice zdravotnickou záchran-
nou službou. Pacient je ihned vyšetřen 
neurologem a následně je provedeno CT 
mozku a CT angiografie. Pokud se jedná 
o ischemickou CMP a pacient splňuje kli-
nická i radiologická kritéria, je neodklad-
ně provedena intravenózní trombolýza. 
V případě zjištění uzávěru tepny většího 
kalibru (a. carotis interna, a. cerebri me-
dia nebo a. basilaris) je pacient ihned 
po intravenózní trombolýze transpor-
tován do KCC v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, kde se provádějí me-
chanické trombektomie. Díky intenzivní 
a trvale se zvyšující spolupráci mezi IC 
a KCC lze očekávat nárůst těchto výkonů. 
Pa cientům s hemoragickou CMP je posky-
tována neurointenzivní péče na JIP včet-
ně antiedematózní léčby a UPV. Závažná 
mozková krvácení asociovaná s antikoa-
gulační léčbou jsou léčena prothrombino-
vým komplexem koagulačních faktorů II, 
VII, IX. V případech, kdy je potřeba odsátí 
hematomu, dekompresní kraniektomie či 

operační nebo endovaskulární vyřazení 
aneuryzmatu nebo cévní malformace je 
výhodou velmi dobrá spolupráce s lékaři 
neurochirurgické kliniky a KCC MNUL. 
V současné době je chomutovské iktové 
centrum třetím nejvýkonnějším centrem 
v České republice. V letech 2013 a 2014 
bylo v IC hospitalizováno 1 120 pacien-
tů s ischemickou a hemoragickou CMP. 
Intravenózní trombolýza byla provedena 
u 151 pacientů. V letošním roce bylo hospi-
talizováno již téměř 600 nemocných a po-
čet intravenózních trombolýz dosáhl 103 
výkonů (18,6 %), z nichž 86 % bylo prove-
deno v tzv. zlaté hodině, tj. do 60 minut. 
Ve spolupráci s chirurgickým oddělením se 
v chomutovské nemocnici provádějí také 
elektivní operační výkony na krkavicích 
(karotická endarterektomie), kterých bylo 
provedeno 37 za poslední dva roky.

Pacienti s akutní ischemickou i hemoragickou CMP jsou hospitalizováni na neurologické jednotce 
intenzivní péče (JIP), jejímž vedoucím lékařem je MUDr. Jan Pouzar. Neurologická JIP disponuje nejen 
technickým zázemím, ale především kvalitním a erudovaným týmem lékařů a zdravotních sester. 
Maximální snahou je v co nejkratším čase zajistit diagnostiku, optimální léčbu a neurointenzivní péči. 
Po konzultaci na iktovém mobilu je nemocný s podezřením na CMP přivezen do nemocnice 
zdravotnickou záchrannou službou. Pacient je ihned vyšetřen neurologem a následně je provedeno 
CT mozku a CT angiografie. Pokud se jedná o ischemickou CMP a pacient splňuje klinická i 
radiologická kritéria je neodkladně provedena intravenózní trombolýza. V případě zjištění uzávěru 
tepny většího kalibru (a. carotis interna, a. cerebri media nebo a. basilaris) je pacient ihned po 
intravenózní trombolýze transportován do KCC v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde se 
provádějí mechanické trombektomie. Díky intenzivní a trvale se zvyšující spolupráci mezi IC a KCC lze 
očekávat nárůst těchto výkonů.  Pacientům s hemoragickou CMP je poskytována neurointenzivní 
péče na JIP včetně antiedematózní léčby a UPV. Závažná mozková krvácení asociovaná s 
antikoagulační léčbou jsou léčena prothrombinovým komplexem koagulačních faktorů II, VII, IX. 
V případech kdy je potřeba odsátí hematomu, dekompresní kraniektomie či operační nebo 
endovaskulární vyřazení aneuryzmatu nebo cévní malformace je výhodou velmi dobrá spolupráce 
s lékaři Neurochirurgické kliniky a KCC MNUL.  

V současné době je chomutovské iktové centrum třetím nejvýkonnějším centrem v České republice.  
V letech 2013 a 2014 bylo v IC hospitalizováno 1120 pacientů s ischemickou a hemoragickou CMP. 
Intravenózní trombolýza byla provedena u 151 pacientů. V letošním roce bylo hospitalizováno již 
téměř 600 nemocných a počet intravenózních trombolýz dosáhl 103 výkonů (18,6 %), z nichž 86 % 
bylo provedeno v tzv. zlaté hodině, tj. do 60 minut.  Ve spolupráci s chirurgickým oddělením se 
v chomutovské nemocnici provádějí také elektivní operační výkony na krkavicích (karotická 
endarterektomie), kterých bylo provedeno 37 za poslední dva roky. 
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Integrální a důležitou součástí iktové-
ho centra je pracoviště neurosonologie. 
Za poslední 2 roky bylo provedeno více 
než 1 500 neurosonologických vyšetře-
ní krčních a intrakraniálních tepen. Nově 
zavedenou diagnostickou metodou je 
detekce pravo-levého srdečního zkratu, 
který je jedním z rizikových faktorů moz-
kového infarktu u mladých osob. V sou-
časné době bylo vyšetřeno 27 pacientů, 
u kterých byly pozitivní nálezy korelová-
ny s transesofageální echokardiografií. 
U 4 pacientů byl ve spolupráci s IKEM pro-
veden uzávěr patentního foramen ovale. 
Specialistou na tuto metodu a vedoucím 
lékařem neurosonologické laboratoře je 
MUDr. Dagmar Součková. 

Nejen diagnostika a specializovaná akut-
ní léčba, ale také logopedická a rehabili-
tační péče jsou velmi důležitou součástí 
přístupu k pacientovi s iktem. Tuto péči 
realizujeme již v akutním stadiu CMP, 
dále v ní pokračujeme na standardním 
neurologickém a rehabilitačním oddělení 
chomutovské nemocnice a nezřídka i am-
bulantně. Tato strukturovaná a kvalitní 
péče významně přispívá ke snížení han-
dicapu a závislosti a návratu nemocného 
do běžného života. Nicméně i přes všech-
na léčebná opatření mohou řadě pacientů 
s CMP zůstat hybné následky. Jedním ze 
závažných následků CMP je spasticita, 
jejíž terapie vyžaduje multidisciplinární 
přístup. Provádíme aplikaci botulotoxi-
nu typu A ve spojení s rehabilitací, což je 
v současnosti léčba první volby u postik-
tální spasticity. Neurologické oddělení 

chomutovské nemocnice má jako jediné 
pracoviště v Ústeckém kraji statut regio-
nálního centra spasticity, jehož vedoucím 
lékařem je MUDr. Jan Kubík. 
Po propuštění z nemocnice jsou pacienti 
sledováni ve specializované poradně pro 
cévní onemocnění mozku při neurologic-
kém oddělení. Náplní poradny je přede-
vším optimalizace sekundární prevence, 
timing neurosonologických vyšetření, ur-
čení příčiny CMP v mladším věku a indika-
ce invazivních preventivních výkonů. 
Lékaři chomutovského IC se také věnu-
jí vědecko-výzkumné práci, přednášejí 
na konferencích a publikují v odbor-
ném tisku. V letech 2013–2015 byly 
realizovány 2 projekty a 3 mezinárodní 

klinické randomizované studie. Léka-
ři IC (MUDr. Součková, MUDr. Macko 
a prim. MUDr. Neumann) se ve spoluprá-
ci s Univerzitou v Alabamě a ICRC v Brně 
podíleli na klinickém výzkumu a vývoji 
kombinované léčby ischemické CMP po-
mocí speciálního ultrazvukového přístro-
je a trombolýzy. Na celostátních i me-
zinárodních konferencích bylo formou 
přednášek nebo posterů prezentováno 
19 sdělení – mj. na Neurovaskulárním 
kongresu, Cerebrovaskulárním semináři, 
European Stroke Conference, World Con-
gress of Neurology, Meeting of ESNCH 
a dalších. V témže období publikovali lé-
kaři IC jako hlavní autoři nebo spoluautoři 
14 abstraktů a 9 odborných článků o CMP 
(Česká a slovenská neurologie a neuro-
chirurgie, Medicína pro praxi, Hygiena, 
Journal of Stroke and Cerebrovascular di-
sease, Cardiology, Journal of Clinical Neu-
rosciences and Mental Health, Journal of 
the Neurological Sciences). 
Závěrem bychom rádi poděkovali všem 
svým spolupracovníkům a kolegům, 
resp. celému týmu neurologického od-
dělení za jejich skvělou práci a přístup 
k pacientům. 

prim. MUDr. Jiří Neumann 
MUDr. Jan Pouzar 

Neurologické oddělení a Iktové centrum 
Nemocnice Chomutov, o. z.

Centrální stanice pro monitoring 
vitálních funkcí

Infuzní technika

Lůžko pro intenzivní péči
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V Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vě nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 
probíhá instalace nové magnetické re-
zonance zakoupené v rámci projektu 
„Zdravotnické přístroje pro Krajskou 
zdravotní, a. s.“, který je financován 
z Regionálního operačního programu 
Severozápad (ROP SZ). Obměna přístroje 

Operatéři RCH provedli resekci ledviny v přímém přenosu
Masarykova nemocnice

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kli-
niky urologie a robotické chirurgie v Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem, o. z., upozornil 
na unikátnost přímého přenosu, která 
spočívala v tom, že dva operační týmy 
na dvou nejnovějších přístrojích, ve dvou 
nemocnicích, v různých městech, proved-
ly stejnou operaci – resekci tumoru led-
viny. „Tým ústecké kliniky operoval robo-
ticky pod mým vedením na nejnovějším 
systému da Vinci Xi. Operatéři z Urolo-
gické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni 

provedli resekci pod vedením profesora 
Milana Hory laparoskopicky na nejno-
vější 3D technologii Olympus. Účastníci 
výroční konference tak měli živě možnost 
porovnání robotické a laparoskopické 
operace,“ řekl přednosta kliniky.
Přímý přenos z operačního sálu ústecké-
ho centra robotické chirurgie v 3D kva-
litě zajišťovala firma Cesnet, z. s. p. o., 
za podpory multimediálního týmu Oddě-
lení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání 
Krajské zdravotní, a. s. „Je pro nás ctí, 
že byla vybrána naše klinika, která tak 

v rámci výroční urologické konference, jíž 
se zúčastnili lékaři nejen z České repub-
liky, ale také ze Slovenska, prezentovala 
svou práci v robotické chirurgii,“ dodal 
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Klinika urologie a robotické chirurgie 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z., od dub-
na letošního roku disponuje nejnovějším 
typem robotického systému da Vinci Xi. 
Díky dvěma konzolím, které systém má, 
se od září letošního roku v novém školi-
cím centru zdokonalují ve svých doved-
nostech týmy operatérů nejen z České 
republiky, ale také z východní Evropy.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Tým zdravotníků Kliniky urologie a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., ve čtvrtek 22. října provedl v přímém 
přenosu resekci ledviny. Operace byla online přenesena na „61. výroční konferenci 
České urologické společnosti ČLS JEP“ v Olomouci. Více jak osm set účastníků akce 
mělo možnost sledovat sekundu po sekundě ústecké špičkové pracoviště. 

Za dar ve prospěch novorozeneckého od-
dělení poděkoval Nadaci ČEZ generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr 
Fiala. „Moc děkujeme a doufám, že nám 
nadále zůstanete věrni. Nadace ČEZ patří 
k našim tradičním dárcům. A přístroj, ten 
ať spolehlivě slouží k účelům, ke kterým 
byl vyroben, a dlouho nám na oddělení 
vydrží,“ řekl Ing. Petr Fiala.
Ing. Petr Fiala zároveň poděkoval Ing. Len-
ce Kocmanové Taussigové, že dokázala 
uspořádat deset ročníků akce „Krása 
pomáhá dětem", která dlouhodobě pod-
poruje ústeckou Masarykovu nemocnici, 
respektive její dětská oddělení. „Akce 
přinesla za svých deset let působení přes 
3,1 milionu Kč, za což velmi děkujeme. 

Věřím, že se paní Lence Kocmanové 
Taussigové, naší pracovní kolegyni, po-
daří ve spolupráci s Nadačním fondem 
Krajské zdravotní uspořádat další ročník 
se dvěma jedničkami ve svém označení, 
který bude na jedničku úspěšný, stejně 
jako ty předchozí," řekl Ing. Petr Fiala.
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
doplnil, že měl tu čest se zúčastnit šesti 
z deseti večerů charitativní akce „Krása 
pomáhá dětem". „Byl to vždy krásný ve-
čer, nejen tím, že Masarykova nemocnice 
něco získala, ale i atmosférou a účinku-
jícími. Vždy na závěr večera pro mě bylo 
ctí se postavit na podium a poděkovat 
všem. Jak už naznačil pan generální ředi-
tel, doufám, že charitativní akce bude na-
dále pokračovat a budu mít tu možnost 
postavit se na podium na závěr večera 
v Severočeském divadle po sedmé,“ do-
dal MUDr. Josef Liehne.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Nový monitor životních funkcí pomůže v péči o novorozence
Masarykova nemocnice Nemocnice disponuje novou, modernější magnetickou rezonancí

Masarykova nemocnice
Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., disponuje novým monitorem životních funkcí Carescape B450, 
který je určen k monitorování kriticky nemocných novorozenců u lůžka nebo bě-
hem transportu. Primáři MUDr. Petru Jancovi, MHA, přístroj v rámci projektu „Krása 
pomáhá dětem“ slavnostně předala v pondělí 9. listopadu Mgr. Soňa Holingerová, 
zástupkyně Nadace ČEZ, která na nákup monitoru životních funkcí přispěla částkou 
150 tisíc korun.

Soňa Holingerová ukazuje nový 
monitor životních funkcí pro 
novorozence

„Krajská zdravotní medikům a absolven-
tům představila například stipendijní 
program, jehož prostřednictvím podpo-
ruje studenty medicíny, specifika svých 
jednotlivých nemocnic a vzdělávací obo-
ry, které jsou v nich akreditované. Široce 
byly pochopitelně prezentovány i mož-
nosti, které nabízí lékařům absolventům, 
kteří se rozhodnou zahájit svou kariéru 
v některé z našich nemocnic,“ uvedl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.
Kromě představení nemocnic v Děčíně, 
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Cho-
mutově pak prezentace Krajské zdravot-
ní, a. s., na veletrhu Trimed zahrnovala 

i projekci 3D záznamu z operačních vý-
konů prováděných v ústecké Masarykově 
nemocnici, odkud bylo již mj. provedeno 
také několik mezikontinentálních edu-
kačních přenosů, ať už např. z oblasti 
neurochirurgie nebo robotické chirurgie. 
Letos byl program veletrhu, kromě lékař-
ských oborů, zaměřen i na obory baka-
lářské, konkrétně na obory Všeobecná 
sestra a Fyzioterapie. Kromě prezentace 
zdravotnických zařízení bylo připraveno 
i velké množství zajímavých přednášek 
uznávaných odborníků z lékařského pro-
středí, které studentům přiblížily jednot-
livé obory ze zcela jiného úhlu, než jak je 
tomu při standardní výuce.

Jiří Vondra  
vedoucí kanceláře  

generálního ředitele KZ, a. s.

Krajská zdravotní se představila na veletrhu Trimed
Krajská zdravotní, a. s.

Na veletrhu práce Trimed, který 10. listopadu pořádala pražská 3. lékařské fakulta 
Univerzity Karlovy, se představila i Krajská zdravotní, a. s. Cílem akce bylo přiblí-
žit studentům a absolventům lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení studia 
a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního 
uplatnění. 

probíhala za plného nemocničního pro-
vozu, jediným omezením bylo usměrně-
ní chodu ve vestibulu před Emergency. 
Všechny složky integrovaného záchran-
ného systému byly o dočasném omezení 
informovány.
„Prostřednictvím modernizace mag-
netické rezonance a jejího dovybavení 
na vyšší standardizovanou úroveň dojde 
ke zlepšení poskytované péče v ústecké 
Masarykově nemocnici, umožní navýše-
ní výkonů a v neposlední řadě zefektivní 
datové výstupy jednotlivých vyšetření, 
což ocení jak pacienti, tak i zdravotníci 
nejen z radiodiagnostického oddělení, 
ale i všichni jejich kolegové, pracující 
s výsledky vyšetření tohoto pracoviště,“ 
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Kraj-
ské zdravotní, a. s., pod kterou ústecká 
Masarykova nemocnice spadá.

MUDr. Milouš Derner, primář Radiodia-
gnostického oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., k nové magnetické re-
zonanci uvedl, že je oproti původní sil-
nější. „Nová magnetická rezonance má 
proti původní 1,5teslové nově 3 tesla, 
což znamená, že je výkonnější, rychlej-
ší a zaručuje vyšší kvalitu vyšetření více 
struktur. Další výhodou je větší počet 
dedikovaných cívek, které zajistí specia-
lizované vyšetření. Data, získaná z vyšet-
ření, putují místo čtyř, osmi až dvaatřice-
ti kanály, takže lékař má k dispozici více 
detailů a vyšetření je přesnější. Prakticky 
lékaři s novou magnetickou rezonancí 
budou moci vyšetřit celé tělo,“ dodal 
MUDr. Milouš Derner.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Studenti 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze měli o stánek KZ, a. s., 
zájem

Ústecká Masarykova nemocnice 
disponuje novou, modernější 
a výkonnější tříteslovou magnetickou 
rezonancí
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Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., ve spolupráci s Okres-
ním sdružením České lékařské komory 
(OS ČLK) a Profesní a odborovou unií 
zdravotnických pracovníků (POUZP) 
uspořádalo na Oddělení vědy, výchovy 
a dalšího vzdělávání Krajské zdravot-
ní, a. s., v Ústí nad Labem 4. ročník regi-
onální odborné konference „Internistic-
ký den“. Celodenní odborná konference 
obsahovala řadu přednášek z oborových 
a akutních témat, řešených v rámci inter-
ního oddělení. 
V úvodu všechny účastníky 4. ročníku 
ústeckého „Internistického dne“ přiví-
tal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
který nad celou akcí převzal záštitu. 
„Odborný program je pestrý, všichni 
účastníci konference mají možnost na-
čerpat nové informace v internistických 
oborech. Vážíme si toho, že do ústecké 
Masarykovy nemocnice přijeli přednášet 

všichni pozvaní hosté. Přeji vám, aby se 
vám v Ústí nad Labem líbilo,“ pozdravil 
více jak stovku zdravotníků z celé České 
republiky MUDr. Josef Liehne.
Odborným garantem 4. ročníku regionál-
ní oborové konference „Internistický den“ 
byl MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
„Ústecký Internistický den se snaží kaž-
doročně zahrnout co největší spektrum 

internistických podoborů. Interna není 
dneska samostatný obor, ale sdružuje 
právě všechny možné podobory, jako je 
například hematologie, nefrologie nebo 
diabetologie. Cílem konference je, aby se 
na ní všichni specialisté sešli a vyměnili 
si své zkušenosti, což je dnešním cílem 
interny,“ řekl MUDr. Jiří Laštůvka.

Jiří Vondra  
vedoucí kanceláře  

generálního ředitele KZ, a. s.

Ústecký Internistický den 
Masarykova nemocnice

Odborné konference se zúčastnili internisté z celé České republiky

Dobrovolníci nenahrazují práci zdra-
votnického personálu. Prostě jen svou 
přítomností pomáhají lidem, kteří jsou 
díky pobytu v nemocnici dočasně izolo-
váni od svého obvyklého způsobu živo-
ta. Dobrovolnickou činnost vykonávají 
ve volném čase a zdarma. Jejich odmě-
nou je vnitřní uspokojení z pomoci dru-
hému člověku, pocit užitečnosti i získá-
vání různých dovedností a zkušeností. 
Na otázku, co konkrétně jim dobrovolnic-
tví přineslo, odpověděly dotázané ženy 
takto:
Marie Š.: „Mám dobrý pocit z toho, 
že mohu být užitečná a dělat někomu 
radost.“

Ivana J.: „Dobrovolnictví mi přines-
lo smysluplnou činnost, jsem ráda, že 
můžu šířit dobro, pozitivní energii a po-
máhat lidem.“
Líba Č.: „Díky dobrovolnictví využívám 
optimálně svůj volný čas pomáháním 
druhým lidem, ať už laskavým slovem, 
dotekem či nepatrnou službičkou. Ne-
mocným se snažím zpříjemnit dobu, kte-
rou musí trávit v nemocnici. Také ráda 
poznávám práci zdravotníků z opačné 
strany. Musím říci, že si jejich obětavé 
práce nesmírně vážím, ať už se jedná 
o sestřičky, sanitáře či doktory. Přestala 
jsem se bát mluvit na veřejnosti, zvýši-
lo se mi sebevědomí, začala jsem víc 
pečovat o své zdraví... prostě každému 
bych dobrovolnictví doporučila. Dnes 

už si život bez této činnosti ani neumím 
představit.“
Marie H. B.: „Dobrovolnictví naplňuje 
moji vnitřní touhu být pořád užitečná. Je 
to, řekla bych, potřeba mého srdce. Čas-
tokrát někomu pomůžete třeba jen tím, 
že s citem a zájmem vyslechnete jeho pří-
běh a poradíte mu v rámci svých znalostí 
a možností, požádá-li vás o to. Nemocný 
člověk mnohdy svěří vašim uším svo-
je starosti, trápení… a někdy se podělí 
i o radost. Možností, jak pomáhat, je celá 
řada. Věřte, že když se vracím z nemocni-
ce domů, mám v sobě moc hezký pocit, 
že jsem ten den nepromarnila. A už pro 
tento pocit jsem opravdu ráda, že mohu 
činnost dobrovolnice vykonávat. Stojí to 
za to!“

Libuše Čejková 
koordinátorka dobrovolníků 

Nemocnice Děčín, o. z.

Dobrovolníci v děčínské nemocnici aneb stojí to za to!
Nemocnice Děčín

V děčínské nemocnici můžete potkat ženy s nápisem „Dobrovolník“ na žlutém tričku 
nebo na oranžové vestě, které docházejí za pacienty a snaží se přispět ke zpříjem-
nění jejich pobytu v nemocnici. Pomáhají především tím, že jim ochotně naslouchají 
a hovoří s nimi o obyčejných věcech i o různých úzkostech a trápeních.
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ČEKÁNÍ NA ZLATÉ PRASÁTKO
Zlaté prasátko vychází ze štěd-rovečerního půstu, je to milá a úsměvná tradice určená pře-devším dětem. Zlaté prasátko se ukáže každému, kdo půst dodržel a jeho úkaz je za to odměnou. 

chtěli bychom touto stránkou přispět k blížícím 
se vánočním svátkům. V některých rodinách 
v tomto předvánočním čase začíná maratón 
v počtu druhů a množství vánočního cukroví.

Babičky, maminky a malí pomocníci, kteří se 
aktivně zapojují, vytváří vánoční cukroví různých chutí. 

Nastává období náročných příprav a nakupování dárků, ale 
v předvánočním čase se musíme snažit nechat převládnout 
klid a pohodu nad shonem a stresem. Krásnou vánoční 
atmosféru je nutno si uchovat co nejdéle.

České Vánoce mají i velké množství tradic a zvyků. Krájení 
jablka, jmelí, pouštění lodiček, lití olova a zpívání koled. 
Zastavme se alespoň u dvou dalších.

IŠLSKÉ DORTÍČKY
POTŘEBUJEME NA TĚSTO:

300 g  hladké mouky 
200 g  másla 
100 g  moučkového cukru 
80 g  spařených oloupaných  

a najemno nastrouhaných 
mandlí 

1 žloutek 
lžíci kakaa 
citrónovou kůru

NA NÁPLŇ:

100 g  strouhaných ořechů 
100 g  másla 
100 g  moučkového cukru 
lžíci meruňkového džemu 
1–2 lžíce rumu

NA POLEVU A OZDOBENÍ

čokoládu 
mandli či oříšek 

JAK NA TO

Do mouky přidáme kakao, na menší kousky 
rozkrájené máslo, cukr, mandle, citrónovou 
kůru a žloutek a zpracujeme hladké těsto. 
Z těsta vyválíme plát a formičkami 
vykrajujeme různé tvary, které klademe 
na vymazaný plech a pečeme v mírně 
vyhřáté troubě. 
Polovinu tvarů potřeme ořechovým 
krémem.
Přikryjeme shodnými tvary pečiva, které 
jsme předtím polili čokoládovou polevou. 
Do středu každého dortíčku přitiskneme 
polovinu mandle nebo vlašského ořechu.

Redakce Infolistů přeje všem čtenářům 

pohodové vánoční svátky a do všech 

366 dnů roku 2016 mnoho osobních 

i pracovních úspěchů.

ŠUPINKA PRO ŠTĚSTÍ

Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním cho-

dem štědrovečerní večeře.

Tradicí je, že ten, kdo si dá šupinku pod talíř, 

bude mít po celý rok štěstí.

Kapří šupinka se nosí i v peněžence, protože 

je symbolem zajištění dostatku peněz.

Vážení čtenáři Infolistů,

RECEPTY: 
VÁNOČNÍ RYBÍ POLÉVKA 

INGREDIENCE:

2 l vody, 1 kapří hlava a jiné rybí odřezky, 5 zrnek pepře, 5 zrnek nového koření, 
1 bobkový list, sůl, 1 větší cibule, 2 lžíce másla, 1–2 lžíce hladké mouky, 
300 g kořenové zeleniny, jikry nebo mlíčí

POSTUP:

Do 1 l vody vložíme rybí hlavu a odřezky, koření, osolíme a uvaříme. Scedíme, 
rybí maso obereme a vykostíme. Cibuli nadrobno nakrájíme, osmahneme 
na másle a zasypeme moukou. Za stálého míchání připravíme cibulovou jíšku, 
kterou zalijeme 1 l vody a dobře promícháme. Přidáme nakrájenou kořenovou 
zeleninu a povaříme. K zeleninovému vývaru přidáme rybí vývar, jikry nebo 
mlíčí a maso. Společně krátce povaříme, podle chuti osolíme.
Přizdobíme nasekanou petrželkou a dle chuti usmaženou houskou.

Redakce Infolistů Vám pro inspiraci nabízí dva recepty na dobroty, 
které rozhodně mají na vánočním stole své místo.
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systémem. Letos se měli možnost kar-
diologové seznámit s operací chlopně 
s novou umělou náhradou. Nová metoda 
a náhrada zaručuje větší úspěšnost zá-
kroku a menší počet následných kom-
plikací, jako je například nedomykavost 
chlopně,“ dodal profesor Pavel Červinka.

Čeští kardiologové se zúčastnili prestižní konference
Masarykova nemocnice

Záštitu nad „12. Ústeckým kardiologic-
kým dnem“ převzal hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček, kterého na kon-
ferenci zastoupil 1. náměstek hejtma-
na RSDr. Stanislav Rybák. „Dovolte mi 
na úvod omluvit pana hejtmana Ústecké-
ho kraje, který bohužel dnes musel odjet 
za jinými pracovními povinnostmi. Mám 
tu čest ho na této konferenci zastoupit 
a chtěl bych poděkovat panu profesoro-
vi Červinkovi za pozvání. Všem vám pře-
ji, aby se vám dnešní setkání v Ústí nad 
Labem líbilo. Velké uznání patří ústecké 
Masarykově nemocnici, především kar-
diologické klinice, že dokáže takovouto 
prestižní akci s mezinárodní účastí kaž-
doročně uspořádat. Tímto bych jí chtěl 
do dalších let popřát, ať se stále rozvíjí, 
daří se jí naplňovat nové vize, jako je na-
příklad vznik kardiochirurgie tady v Ústí,“ 
řekl RSDr. Stanislav Rybák.
V úvodu všechny účastníky pozdravil také 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala. „Jsem velice rád, že zdra-
votnické pracoviště Krajské zdravotní, 

respektive Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, největší a nejvýznamnější 
z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní 
sdružuje, pořádá každoročně konferenci 
s celorepublikovou i zahraniční účastí 
špičkových zdravotníků v oboru kardiolo-
gie. Současně si cením toho, jaké posta-
vení si získala ústecká kardiologická kli-
nika v rámci celé České republiky, o čemž 
svědčí například i dnešní přímý přenos 
perkutánní náhrady aortální chlopně 
s využitím nové, inovované chlopenní 
protézy. Účastníci tak na letošní konfe-
renci mohli detailně sledovat práci ope-
ratérů krok po kroku,“ řekl Ing. Petr Fiala.
Odborným garantem konference „12. Ús-
teckého kardiologického dne“ byl před-
nosta Kardiologické kliniky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., profesor MUDr. Pavel 
Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI. „Tato tra-
diční konference se věnovala choro-
bám napříč celým kardiovaskulárním 

Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádala v pátek 23. října 2015 „12. Ústecký kardiologický den“ v prostorách ús-
teckého Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem. Hlavním tématem letošního roční-
ku byly novinky v léčbě kardiovaskulárních a strukturálních onemocnění srdce. Ná-
vštěvníci konference poprvé v České republice shlédli přímý přenos náhrady aortální 
chlopně perkutánní cestou s použitím nové chlopenní náhrady. 

Přímý přenos náhrady aortální chlopně provádí profesor 
MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI

Díky špičkové technice mohli účastníci kongresu sledovat 
operatéry na sále v přímém přenosu

V roce 2003 došlo v tehdejší ústecké 
Masarykově nemocnici k zásadní změ-
ně ve struktuře interních oddělení. Vy-
členěno bylo samostatné kardiologické 
oddělení v čele s primářem, současným 
přednostou, profesorem MUDr. Pavlem 
Červinkou. Úkolem nově vzniklého lé-
kařského pracoviště bylo poskytnout 
obyvatelům celého Ústeckého kraje od-
povídající diagnostickou péči podle nej-
novějších poznatků současné medicíny 
na poli kardiologie. V roce 2007 byl od-
dělení udělen Ministerstvem zdravotnic-
tví České republiky statut kardiologické 
kliniky. Následně se ústecká kardiolo-
gie stala součástí společných klinických 
pracovišť Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. Na ústecké kar-
diologii kromě léčby probíhá pregradu-
ální výuka studentů medicíny Univerzity 
Karlovy v Praze a v Plzni. Je zde realizová-
na řada mezinárodních multicentrických 
studií i vlastních výzkumných projektů.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Nemocniční ombudsman KZ, a. s., posky-
tuje pomoc pacientům a jejich blízkým 
při řešení situací vzniklých v souvislosti 
s léčbou a pobytem v našich nemocni-
cích a zároveň usiluje o zajištění bez-
problémové komunikace mezi pacienty, 
jejich blízkými a zaměstnanci KZ, a. s.
Usiluje také o zvyšování kvality poskyto-
vaných zdravotních služeb a o maximální 
spokojenost pacientů. 
Ombudsman KZ, a. s., také pomáhá se 
získáním informací, které pacienti potře-
bují. Zprostředkuje komunikaci mezi da-
ným oddělením nemocnice a pacientem 
nebo jeho rodinou, zjistí pravý stav věci 
a může pomoci zjednat nápravu. 
Kancelář ombudsmana KZ, a. s., rovněž 
přijímá i pochvaly od pacientů a jejich 
blízkých a kromě jejich evidence předá-
vá či zprostředkovává předání pochval 
oceněným. 
Pacient či jakýkoliv návštěvník nemoc-
nice má možnost navštívit nebo písem-
ně, elektronicky či telefonicky oslovit 
nemocničního ombudsmana dle jeho 
rozvrhu úředních hodin ve všech našich 
nemocnicích.

O tom, že je činnost ombudsmana hoj-
ně využívána, svědčí např. to, že za le-
tošní rok 2015 kancelář ombudsmana 
KZ, a. s., vyřídila na 270 podání, z toho 
více než 200 stížností. 
Podle rozboru nesměřují stížnosti až tak 
k poskytované léčebné péči, ale více než 
polovina jich je na jednání či na cho-
vání zdravotnického personálu vůči 
pacientům. 

Kancelář ombudsmana KZ, a. s., kromě 
toho, že dle zákonného předpisu musí 
vést podrobnou spisovou agendu ke ka-

ždé stížnosti, vede i přehled 
oprávněnosti podání. Z tohoto 
pak vyplývá, že oprávněná či 
alespoň částečně oprávněná je 
cca každá desátá stížnost, což 
odpovídá přibližně i přehledům, 
které vykazují ombudsmani 
jiných nemocnic, kde je tato 
funkce zřízena. V nemocnicích 

Krajské zdravotní tedy nemáme žádný 
enormní počet stížností. 
Zajímavostí rovněž je, že podle obsahu 
podání stížností, a reakcí na jejich vyříze-
ní lze celkem snadno rozlišit stěžovatele 
na ty, kteří si stěžují výjimečně, na stě-
žovatele, kteří si patrně stěžují neustále 
a na vše, a pak na stěžovatele tzv. „urput-
né“, kteří se nespokojí s vyřízením stíž-
nosti a neustále svou stížnost rozšiřují 

a zásadně nepřipustí, že by také nemohli 
mít ve své stížnosti pravdu. 
Další zajímavostí je pak i rozbor stížnos-
tí, týkající se konkrétních nemocnic, který 
ale v podstatě odpovídá velikosti té které 
naší nemocnice. 
Dostáváme stížnosti, v nichž pacienti tvr-
dí, že právě ta nemocnice, kde byli ošet-
ření, je ta nejhorší, což údajně i „všichni 
tvrdí“, a že příště půjdou do jiné naší 
nemocnice a pak přijde stížnost na onu 
„lepší“ nemocnici, která je podle jiného 
stěžovatele právě ta nejhorší a naopak 
chválí nemocnici první. 
Kancelář ombudsmana ale neřeší pouze 
stížnosti a pochvaly. Zajišťujeme i právní 
servis všem našim nemocnicím, což je 
myšleno tak, že na požádání poskytuje-
me rady či porady v oblasti zdravotnic-
kého práva zaměstnancům všech našich 
nemocnic. Poměrně hodně je toto využí-
váno v teplické a ústecké nemocnici.
Ombudsman dále zajišťuje přednášky 
z oblasti medicínského práva pro kur-
zy sanitářů, řidičů DRN či pro sestřičky 
všech našich nemocnic v rámci jejich 
dalšího vzdělávání apod. Podle přání či 
požadavku primářů dochází ombudsman 
na porady jejich primariátů k výkladu 
problémů oddělení atd. 
Kancelář ombudsmana také poskytu-
je právní pomoc všem zaměstnancům 
KZ, a. s., kteří o to požádají. Ať už je to 
v souvislosti s jejich pracovní činností 
v KZ, a. s., či při problémech osobního 
charakteru apod.
Z uvedeného stručného popisu činnosti 
ombudsmana je zřejmé, že jeho činnost 
je velice rozmanitá a obsáhlá, ale v pod-
statě vždycky pomáhá každému (a to 
ve všech oblastech), kdo jej o pomoc 
požádá. Stačí se s ombudsmanem nebo 
s pracovnicí jeho kanceláře domluvit. 
Mailové či telefonické spojení je k dis-
pozici na webových stránkách Krajské 
zdravotní, a. s. 

Mgr. Milan Schoř 
ombudsman Krajské zdravotní, a. s.

Ombudsman – komunikace s veřejností 
Krajská zdravotní, a. s. 

Pro zlepšení péče o pacienty a jejich blízké, ale nejenom pro ně, zřídila před rokem 
a půl Krajská zdravotní post nemocničního ombudsmana. 

OMBUDSMAN  
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

e-mail: ombudsman@kzcr.eu
telefon: 477 114 383 
 477 117 879

Ombudsman Krajské zdravotní, a. s., 
Mgr. Milan Schoř
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BAKALÁŘSKÉ OBORY NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH 
STUDIÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Fakulta zdravotnických studií UJEP (FZS UJEP) umožňuje získat 
způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 
a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Také 
v příštím akademickém roce 2016/2017 se uchazečům oteví-
rají tříleté bakalářské studijní obory Porodní asistentka, Vše-
obecná sestra, Ergoterapie a Fyzioterapie. Všechny obory na-
bízí fakulta jak v prezenční formě studia, vhodné zejména pro 
čerstvé absolventy středních škol, tak ve formě kombinované, 
určené uchazečům s praxí v daném oboru. Kromě toho je mož-
no studovat na FZS UJEP také v rámci programu celoživotního 
vzdělávání. 
Součástí studia na FZS UJEP jsou odborné praxe realizované 
zejména na klinikách v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Praxe probíhají i na dal-
ších odborných pracovištích ve městě a v regionu, za všechny 

jmenujme například Láz-
ně Teplice v Čechách a. s. 
FZS UJEP sídlí v centru 
Ústí n. L. na adrese Vel-
ká Hradební 13. Zájemci 
o studium mohou využít Dne otevřených dveří, který proběhne 
21. 1. 2016. Nabídne se jim tak možnost prohlédnout si speci-
alizované učebny či špičkově vybavené laboratoře.
Jak postupovat, abyste se stali studenty FZS UJEP? 
Do 29. 2. 2016 je nutno podat přihlášku ke studiu se všemi 
náležitostmi. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete 
na úřední desce fakulty na webu fzs.ujep.cz.

RNDr. K. Hrach, Ph.D.  
proděkan pro studium FZS UJEP v Ústí nad Labem

21. 1. 2016 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Nový defibrilátor pomáhá zdravotníkům v péči o malé pacienty
Masarykova nemocnice

Všechny přítomné v úvodu slavnostního 
předání daru přivítal ředitel zdravotní péče 
ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Jo-
sef Liehne. „Dětská klinika je jedním ze 
základních oborů ústecké Masarykovy ne-
mocnice a na její činnost jsme právem hrdi. 
Pracoviště má nejvyšší akreditaci, největší 
počet výkonů a největší počet hospitalizo-
vaných dětí v rámci celého Ústeckého kra-
je. Daru od Nadačního fondu Kapka naděje 
si moc vážíme,“ řekl MUDr. Josef Liehne. 
MUDr. Antonín Gabera, lékař jednotky in-
tenzivní péče dětské kliniky doplnil, že 
defibrilátor je určený jak pro děti, tak pro 
dospělé pacienty. „Je to přístroj, který řeší 
poruchy srdečního rytmu a je specifický 
tím, že je určen i pro ty nejnižší věkové kate-
gorie dětí. Nový defibrilátor bude umístěný 
na jednotce intenzivní péče a bude jezdit 
s dětmi na různá vyšetření. Přístroj slouží 
zároveň jako monitor, který hlídá srdeční 
arytmii. V případě, že je potřeba dát paci-
entovi impuls, tak přístroj na něj upozorní 

a my ho provedeme,“ dodal MUDr. Antonín 
Gabera.
Zakladatelka a prezidentka Nadačního 
fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová 
kromě přístroje na dětskou kliniku ústecké 
Masarykovy nemocnice přivezla dárky a za-
vítala mezi malé pacienty. Od roku 2009 
Nadační fond Kapka naděje ústecké Ma-
sarykově nemocnici věnoval dary za 2 988 
tisíc Kč.
Defibrilátor Bexen Cardio Reanibex zakou-
pil Nadační fond Kapka naděje z výtěžku 
sbírky „Starým mobilem k záchraně živo-
ta“, kdy po celé léto na sběrných místech 
nejen ústecké Masarykovy nemocnice ode-
vzdávali pacienti, návštěvy a v neposlední 
řadě i zaměstnanci vyřazené mobilní tele-
fony. Během celého projektu se podařilo 
nashromáždit 84 vysloužilých mobilních 
telefonů. 
Zbylé finanční prostředky, nutné k zakou-
pení přístroje, doplnil Nadační fond Kapka 

naděje z výtěžku 14. ročníku benefičního 
koncertu, který se konal tento rok v červnu. 
Koncert měl silné téma „Znovuzrození“ – 
nový začátek a nová šance s příběhy dětí, 
kterým transplantace kostní dřeně zachrá-
nila život. Partnerem a sponzorem červno-
vé události byla společnost ASEKOL a.s. 
a také Samsung Electronics Czech and Slo-
vak, s.r.o. Poslední jmenovaná společnost 
v den předání defibrilátoru darovala dětem 
ještě jedno překvapení – tablety Samsung.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Zleva Karel Krejsa, David Mrzena, 
MUDr. Antonín Gabera a Vendula 
Pizingerová

Dětská klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 
obdržela od Nadačního fondu Kapka naděje defibrilátor Bexen Cardio Reanibex, který je 
určen k monitorování srdce a léčbě srdeční arytmie u dětských pacientů. MUDr. Antonínu 
Gaberovi, lékaři jednotky intenzivní péče dětské kliniky ústecké Masarykovy nemocnice, 
slavnostně předala 19. listopadu přístroj v hodnotě 300 tisíc Kč Vendula Pizingerová, za-
kladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍi

NABÍZÍME: 
týmová práce, podpora při zvyšování 
odborné kvalifikace, podpora při 
studiu Ph.D., možnost vědeckého 
růstu při práci v laboratořích FZS. 

PRACOVNÍ SMLOUVA: 
na dobu určitou, zkušební doba 
3 měsíce.

NÁSTUPNÍ PLAT PRO VŠECHNY 
POZICE: 
mzdová třída A3  
rozmezí 20 000–24 000 Kč

TERMÍN VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ: 
1. polovina měsíce ledna 2016

TERMÍN ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠEK 
PRO VŠECHNY POZICE: 
NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2015

Přihlášky s odborným životopisem, 
doklady o akademických  
a vědecko-pedagogických titulech, 
přehled vědecké a pedagogické 
činnosti včetně praxe, členství 
v odborných společnostech, seznam 
publikační a grantové činnosti 
zasílejte na adresu: 

Univerzita J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem
Lenka Karásková
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

e-mail:  
lenka.karaskova@ujep.cz

Případné dotazy konzultujte 
na tel. 475 284 243

1. na obsazení jednoho místa akademického pracovníka  
– FYZIOTERAPEUTA (prof., doc., odborný asistent, asistent) 
Katedry fyzioterapie a ergoterapie
– úvazek 1,0 – pro výuku předmětů: Základy fyzioterapie a vyšetřovací 
metody, Metody kinezioterapie, Neurologie.

POŽADAVKY: 
vědecko-pedagogický titul, akademicko-vědecký titul, popř. předpoklad 
studia a získání titulu Ph.D., vysokoškolské vzdělání příslušného oboru (Mgr.), 
schopnost samostatné tvůrčí práce. Absolvování odborných certifikovaných 
kursů v oboru fyzioterapie nebo ergoterapie výhodou.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 02/2016

na obsazení dvou míst akademických pracovníků  
– obor VŠEOBECNÁ SESTRA (prof., doc., odborný asistent, 
asistent) Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
– úvazek 0,5; 1,0 pro výuku předmětů: Ošetřovatelská péče v neurologii, 
Ošetřovatelství v interních oborech, Ošetřovatelská péče o seniory, 
Ošetřovatelství v pediatrii, Ošetřovatelské postupy, Teorie ošetřovatelství, 
Ošetřovatelský proces a potřeby.

POŽADAVKY: 
vědecko-pedagogický titul, akademicko-vědecký titul, popř. předpoklad 
studia a získání titulu Ph.D., vysokoškolské vzdělání příslušného oboru (Mgr.), 
schopnost samostatné tvůrčí práce. Absolvování odborných certifikovaných 
kursů v oboru Všeobecná sestra výhodou.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 15. 2. 2016; 1. 9. 2016

na obsazení jednoho místa akademického pracovníka  
– obor PORODNÍ ASISTENTKA (prof., doc., odborný asistent, 
asistent) Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
– úvazek 1,0 pro výuku předmětů: Porodnictví a ošetřovatelská péče, Kurs 
předporodní přípravy, Příprava k porodu, Dovednosti v porodní asistenci. 

POŽADAVKY: 
vědecko-pedagogický titul, akademicko-vědecký titul, popř. předpoklad 
studia a získání titulu Ph.D., vysokoškolské vzdělání příslušného oboru (Mgr.), 
schopnost samostatné tvůrčí práce. Absolvování odborných certifikovaných 
kursů v Porodní asistenci výhodou.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. 9. 2016

2. 

3. 

DĚKAN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ



www.kzcr.eu

Každoročně je na Novorozeneckém oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., hos-
pitalizováno kolem 2 000 novorozenců. 
Z toho je zhruba 150 dětí, které jsou hos-
pitalizovány na jednotce intenzivní nebo 
intermediární péče. Tím nejčastějším dů-
vodem pro intenzivní péči je jejich před-
časný příchod na svět, který s sebou může 
nést různé komplikace. Lékaři ústeckého 
perinatologického centra se proto rozhod-
li uspořádat pro nedonošené děti a jejich 
blízké podzimní setkání „Ústeckých mini-
dětí“. Setkání proběhlo v sobotu 28. lis-
topadu 2015 v ústeckém rodinném centru 
Domeček u Rondelu. 
MUDr. Ing. Martin Pánek uvedl, že ústecké 
novorozenecké oddělení je jedním z 12 pe-
rinatologických center v České republice, 
které poskytuje péči všem patologickým 
novorozencům narozeným od 24. týdne 
těhotenství. „Vzhledem k tomu, že tyto 

děti potřebují vysoce specializovanou 
péči, a narození takového miminka výraz-
ně ovlivní život celé rodiny, rozhodli jsme 
se pořádat setkávání našich bývalých pa-
cientů. Je to velmi dobrá zpětná vazba 
pro nás zdravotníky, kdy po čase opět vi-
díme, jak naši malí pacienti rostou a vyví-
její se, a samozřejmě to má velký význam 
i pro rodiče, kteří jsou leckdy z velké dál-
ky a zde mají možnost se potkat s rodiči 
řešícími stejné nebo obdobné problémy, 
které rodiče donošených dětí neznají,“ řekl 
MUDr. Ing. Martin Pánek, lékař Novoroze-
neckého oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.
Ze setkávání „Ústeckých minidětí“ chtějí 
lékaři Novorozeneckého oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., udělat tradici. 
Na akci představili i symbol „Ústeckých mi-
nidětí“, který byl pokřtěn nedonošeneckou 
formulí od firmy Nutricia. Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Nové logo „Ústeckých minidětí“
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Skutečnost je taková, že začátkem červ-
na tohoto roku jsem byl osloven ředitel-
kou zdravotní péče děčínské nemocnice 
MUDr. Annou Briestenskou s prosbou, 
abych pomohl zachovat toto oddělení, 
protože stávající primář podal výpověď 
a ze dvou zbývajících lékařek s plnou kva-
lifikací jedna projevila zájem jít pracovat 
do Ústí nad Labem, odkud ze svého bydli-
ště řadu let každodenně dojížděla. Žádný 
jiný lékař s kvalifikací v oboru nebyl k se-
hnání. Ředitelka apelovala na to, že již jed-
nou jsem v sedmdesátých letech pomohl 
za podobných okolností po smrti primáře 
Křivánka zachovat oddělení, které pod 
mým vedením pracovalo skoro třicet let 
bez větších problémů. Bylo zde vychováno 
pět lékařů s druhou, tedy nejvyšší, atesta-
cí v ORL oboru. Nyní by bylo třeba pomoci 
alespoň do doby, než se podaří některého 
lékaře s kvalifikací, třeba i cizince, v Děčíně 
zaměstnat. Po kratším váhání jsem souhla-
sil a ve svých důchodových letech se vrátil 
na omezenou dobu pracovat na oddělení 
jako řadový lékař. Dokonce jsem i doporu-
čil mladšího lékaře z liberecké nemocnice, 
který vykonává nově funkci primáře. 

Mojí podmínkou bylo, že bude obnovena 
celotýdenní činnost oddělení a 24hodinová 
pohotovostní služba, což by odůvodňovalo 
návrat k plné funkčnosti tohoto pracoviš-
tě. Před lety totiž z rozhodnutí tehdejšího 
ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, 
a. s., MUDr. Jiřího Madara byla omezena 
činnost tohoto pracoviště jen na pracovní 
dny, i když bylo odbornými kruhy pouka-
zováno na to, že jde o opatření velmi ris-
kantní. Toto rozhodnutí pak také způsobilo 
omezení sortimentu operací a postupnou 
ztrátu funkčnosti děčínského pracoviště. 
Díky tomu, že jsem tedy nastoupil do prá-
ce od 1. července, tak oddělení mohlo bez 
přerušení činnosti pracovat v červenci ale-
spoň jako ambulantní provoz a od 1. srpna 
byla obnovena i činnost lůžkového oddě-
lení. Postupně se rozšiřuje i operativa pod 
novým primářem MUDr. Pavlem Csuhajem. 
Kromě našich děčínských klientů to ocenili 
zejména lékaři v ústecké Masarykově ne-
mocnici, protože jejich pohotovostní služ-
ba těžce zvládala péči o region od České 
Lípy po Teplice. 

Netoužím po nějakém poděkování či oce-
nění, ale naštvalo mne, když si děčínský 
„28. zastupitel“ přisvojil zásluhu na zacho-
vání oddělení. Nejsem totiž žádný „nad-
člověk z Krajské zdravotní, a. s.“, který vše 
zařídil ze strachu před „28. zastupitelem“, 
ale lékař, kterému není lhostejný osud to-
hoto pracoviště, jeho zaměstnanců, kteří 
by byli bývali bez práce, ale hlavně občanů, 
kterým jsem řadu let pomáhal. „28. zastu-
pitel“ by se mohl stavět třeba na hlavu či jít 
za ministrem, ale pokud by nesehnal lékaře 
– tedy fyzické osoby, nebo snad sám maje 
nadpřirozené schopnosti nešel do děčín-
ské nemocnice pracovat, by nedosáhl ni-
čeho. V současné době je již oddělení opět 
v plném provozu a program neurgentních 
operací je zajištěn. Na oddělení jsou ope-
rováni nemocní od České Lípy a Šluknova 
až po Ústí nad Labem. Bývají víkendové 
služby, ve kterých kromě péče o hospitali-
zované ošetříme na ústavní pohotovostní 
ORL službě až 20 klientů. 

MUDr. František Plhoň 
Děčín

VÝHERCI FOTOSOUTĚŽE 

placená inzerceLázně
Teplice

v  Č e c h á c h

www.lazneteplice.cz

Dobrá zpráva
Lázně od pojišťovny opět na 4 týdny,

pobyt můžete za čas i opakovat

Od ledna 2015 platí nová vyhláška, 
která zlepšila podmínky lázeňské 
péče hrazené zdravotní pojišťovnou.
Nejvýraznější změnou je prodloužení komplexního 
lázeňského pobytu (KLP) u vybraných indikací z 21 
na 28 dnů. Možné je nyní opět také opakování pobytu. 

V Lázních Teplice v Čechách se prodloužení KLP týká většiny 
onemocnění nervových (VI / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10) a několika 
onemocnění pohybového ústrojí (VII / 1, 2, 3, 4, 10, 11).

Jestliže bydlíte v docházkové nebo dojezdové vzdálenosti, využijte možnosti ambulantní péče na základě FT poukazů, 
a to u dospělých (více na tel.: 417 977 160) i dětí (více na tel.: 417 977 703). 

Neváhejte a řešte vypsání 
návrhu na lázeňskou péči 
co nejdříve. 
Jak postupovat? 
Poradíme na 
tel.: 417 977 444
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Jak to doopravdy bylo a je s ORL oddělením v děčínské nemocnici
Nemocnice Děčín

Podzimní setkání „Ústeckých minidětí“
Masarykova nemocnice

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší fotosoutěže. Obdrželi jsme velké množství 
krásných snímků a bylo velice těžké vybrat ty nejlepší. 

1. místo  Radka Homolková – Pláž v St. Malo, Bretaň, Francie   
   (IL 11/2015) 
2. místo  Lenka Dvořáková – Řecko – Korfu (IL 10/2015)
3. místo  Šárka Smetanková – Není to nádhera? (IL 11/2015)

Pláž v St. Malo, Bretaň, Francie
Radka Homolková

Vítězka získává věcnou cenu v hodnotě 
1 500 Kč, stříbrná „medailistka“ poukaz 
do lékáren KZ, a. s., v hodnotě 900 Kč 
a fotografka na třetí příčce šek do lékáren 
KZ, a. s., v hodnotě 600 Kč.

Vyzvednutí cen je možné sjednat 
na mailové adrese  
petr.sochurek@kzcr.eu.

1.

Řecko – Korfu
Lenka Dvořáková 

2.

Není to nádhera? 
Šárka Smetanková

3.



www.kzcr.eu

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

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

14. 12. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
15. 12. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
15. 12. 2015 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou 

ve zdravotnictví“ *
KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. III

16. 12. 2015 Problematika očních vad předčasně narozených dětí 
– pro lékaře

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

16. 12. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
17. 12. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V
21. 12. 2015 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře * KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

* AKCE NAPLNĚNA

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

Oční klinika Fakulty zdravotnických stu-
dií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem a Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádala v pátek 16. října 2015 
„26. Ústecký oftalmologický den“ v pro-
storách Krajského úřadu Ústeckého kra-
je. Do lavic hlavního konferenčního sálu 
tak místo krajských zastupitelů usedlo 
na 150 lékařů z celé České republiky. 
Záštitu nad konferencí převzal MUDr. Jo-
sef Liehne, ředitel zdravotní péče Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
„Masarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem je největší nemocnicí v Ústeckém 
kraji. V roce 2014 v ní provedli lékaři 
22 223 operací, z toho bezmála 2 500 

na oční klinice. Ústecká Masarykova 
nemocnice má osm klinik a jedenáct 
specializovaných zdravotnických cen-
ter. Biologickou léčbu zajišťuje osm 
zdravotnických pracovišť,“ řekl v úvodu 
MUDr. Josef Liehne.
Odborným garantem konference „26. Ús-
tecký oftalmologický den“ byla přednost-
ka Oční kliniky Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. „Tato tra-
diční akce se věnovala chorobám na-
příč celým okem. Tématem letošního 
setkání bylo seznámení s novou tech-
nologií v chirurgii šedého zákalu pomocí 

soustavy přístrojů Verion a Centurion, 
který je v této konstituci v České repub-
lice jako první instalován právě na oční 
klinice ústecké Masarykovy nemocnice. 
Přístroj umožňuje lékaři použít obrazem 
řízený navigační systém. Novinka pomá-
há operatérovi zejména při komplikova-
ných operacích nitroočních čoček,“ do-
dala MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
Mezi hostujícími přednášejícími byly 
například lékařky Centra pro uveitidy 
Všeobecné fakultní nemocnice v Pra-
ze, vedeného docentkou Evou Říhovou, 
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová z Evrop-
ské oční kliniky Lexum a lékaři Oční klini-
ky FNKV v Praze. 
Oční klinika Krajské zdravotní, a. s., patří 
mezi centra excelence Masarykovy ne-
mocnice, o. z. Ročně zde lékaři odoperují 
bezmála 2 500 pacientů. Nachází se zde 
jediné vitreoretinální centrum pro ope-
race zadního segmentu oka v Ústeckém 
kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu 
jsou na pracoviště odesíláni z celé Čes-
ké republiky. Ústecká oční klinika má 
statut makulárního centra, probíhají zde 
výuky mediků i sester, lékaři přednáší 
a publikují nejen v České republice, ale 
i v zahraničí.

Petr Sochůrek 
redaktor Infolistů

Do zastupitelských lavic usedli oční lékaři
Masarykova nemocnice

Do zastupitelských lavic usedli oftalmologové z celé České republiky
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Sabina Sklenářová, ředitelka Nadace Kři-
žovatka, uvedla, že se jedná o přístroj 
Babysense II. „Monitor přivolá světelnou 
i zvukovou signalizací pomoc, když se dech 
miminka zastaví nebo se sníží natolik, že 
by ho mohl ohrozit na životě,“ řekla Sabi-
na Sklenářová. Nových pět monitorů de-
chu za 14 850 Kč pro teplickou nemocnici 
získala Nadace Křižovatka od společnosti 
RWE Česká republika, a. s. 
Kamila Tetřevová, vrchní sestra Dětského 
a dorostového oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., za dar 
Nadaci Křižovatka a společnosti RWE Čes-
ká republika, a. s., poděkovala. „Monitory 

dechu se staly nezbytným vybavením 
na všech stanicích dětského a dorostové-
ho oddělení. Využíváme je k monitoraci 
dechu novorozenců a kojenců. Podložky se 
vkládají pod matraci v lůžku dítěte a čidla 
reagují na pohyb hrudního koše. Monitory 
využívají nejen zdravotníci, ale stále častěji 
i maminky. Vzhledem k nutné obnově pří-
stroje vždy po dvou letech, jsme moc rádi, 
že jsme díky sponzorům získali monitory 
nové,“ dodala Kamila Tetřevová.
Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS 
= Sudden Infant Death Syndrom) je po-
jem, který označuje náhlé úmrtí kojenců 
do jednoho roku života, které není možné 

předvídat na základě zdravotního stavu 
a které i po provedení pitvy, důkladném 
ohledání místa úmrtí i důkladném pro-
zkoumání lékařské dokumentace dítěte 
zůstává nevysvětleno. „Nadace Křižovatka 
je mimovládní nezisková organizace. Letos 
slaví dvacetileté výročí od svého založení. 
Jako jediná v ČR šíří povědomí o Syndromu 
náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnos-
tech ochrany ohrožených dětí do 1 roku 
věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá-
me vybavit české nemocnice a porodnice 
monitorem dechu Babysense II, který je 
registrovaný u Ministerstva zdravotnictví 
ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel 
několikaletými klinickými testy,“ dodala 
koordinátorka Nadace Křižovatka Veronika 
Manoušková.
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Monitory dechu upozorní u miminka na syndrom náhlého úmrtí
Nemocnice Teplice

Pět nových monitorů dechu předala v úterý 3. listopadu Nadace Křižovatka zdravotníkům 
Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Mo-
nitor umístěný v postýlce kontroluje u dětí do věku jednoho roku dýchání a je osvědče-
nou prevencí proti syndromu náhlého úmrtí u novorozenců.

KZ, a. s., pořídila nová lůžka s finanční podporou města Teplice
Nemocnice Teplice

Celkem šest oddělení teplické nemocnice, 
konkrétně chirurgie, neurologie, urologie, 
interna, ortopedie a rehabilitace, bylo vy-
baveno celkem 45 novými nemocničními 
lůžkovými sety s matracemi včetně nemoc-
ničních stolků a dalšího vybavení. Finanční 
podpora od města Teplice činila 1,5 mi-
lionu Kč, celková vysoutěžená cena však 
byla vyšší – 1 799 370 Kč. Z dotace bylo 
pořízeno 38 lůžkových setů a zbývající pak 
pořídila Krajská zdravotní, a. s., z vlastních 
zdrojů. Lůžka jsou vybavena pasivními an-
tidekubitními matracemi pro vysoké riziko 
dekubitů, nosnost lůžka je 200 kg. Roz-
měr matrace dokonale kopíruje tvar lůžka 
a snadno snímatelný potah se zipem má 
velkou ochrannou chlopeň proti znečistě-
ní. Součástí lůžka je pojízdný, oboustranný 
noční stolek, který je uzamykatelný. Nová 
lůžka přináší nejen větší pohodlí pro pa-
cienty, ale významně usnadní práci také 
zdravotnickému personálu.

Primátor Statutárního města Teplice Jaro-
slav Kubera uvedl, že ačkoliv nejsou zřizo-
vatelem nemocnice, přístup vedení města 
je takový, že její prostředí se týká obyvatel 
města. „Často slýcháme postřehy a názory 
na nemocnici. To dobré samozřejmě zmíní 
málokdo, kritika jde lehce, naše vnímání 
je ale realistické, proto se ji budeme i na-
dále snažit podporovat. Máme v rozpočtu 
připravené finanční prostředky pro nemoc-
nici, ale musíme do budoucna vše sladit, 
abychom se nedostávali do rozporu s plat-
nou legislativou,“ podotkl primátor Jaroslav 
Kubera.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., uvedl, že Statutární 
město Teplice je jediným donátorem, který 
pravidelně podporuje nemocnici ve svém 
městě, za což mu patří velké poděkování. 
„Krajská zdravotní v posledních měsících 
zažívá období, kdy se dokončují významné 
investiční akce, tento rok jsme proinvesto-
vali 1,5 miliardy Kč. Dotace vždy přicházely 

především ze zdrojů prostřednictvím ope-
račních programů. Chtěl bych tak ještě 
jednou poděkovat všem teplickým zastupi-
telům, že dávají finanční prostředky do tep-
lické nemocnice, potažmo Krajské zdravot-
ní,“ řekl předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Jiří Vondra 
vedoucí kanceláře generálního ředitele 

Krajské zdravotní, a. s. 

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., pořídila nová pacientská lůžka s příslu-
šenstvím, která výrazně přispějí ke zvýšení komfortu pacientů hospitalizovaných na jed-
notlivých odděleních. Projekt obnovy lůžek a dalšího dovybavení nemocničních pokojů 
zrealizovala Krajská zdravotní, a. s., za finanční podpory Statutárního města Teplice, kte-
ré přispělo částkou 1,5 milionu Kč.

Primářka neurologie Marta Vachová 
představuje primátorovi Statutárního 
města Teplice Jaroslavu Kuberovi 
nové vybavení



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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s., 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
NA OBSAZENÍ FUNKCÍ

Náměstek pro řízení a správu majetku
POŽADUJEME:
• vysokoškolské vzdělání ekonomického, strojního 

nebo stavebního zaměření v úrovni minimálně 
magisterského studijního programu

• minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci úzce 
související s činností investic a správy majetku

• praxe v řízení organizace či vedení kolektivu nejméně 
50 zaměstnanců

• rozvinuté manažerské kompetence
• organizační, komunikační a řídící schopnosti
• pokročilé uživatelské znalosti práce na PC (Microsoft 

Office, Word, Excel)
• znalost anglického jazyka na úrovni B2 – znalost 

cizího jazyka na dobré komunikativní úrovni
• znalosti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách
• zdravotní způsobilost
• trestní bezúhonnost
• řidičský průkaz skupiny B

Vedoucí odboru informačních 
technologií 
POŽADUJEME:
• vysokoškolské vzdělání se zaměřením na IT, 

ekonomické nebo technické obory v úrovni 
minimálně magisterského studijního programu

• minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci 
• schopnost k řízení velkého pracovního kolektivu
• rozvinuté organizační, komunikační a řídící 

schopnosti
• znalost anglického jazyka na úrovni B2 – znalost 

cizího jazyka na dobré komunikativní úrovni
• znalost zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách
• zdravotní způsobilost
• trestní bezúhonnost
• řidičský průkaz skupiny B

NABÍZÍME:
• možnost seberealizace a uplatnění manažerských zkušeností
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefity spojené s manažerskou pozicí
• přístup k moderním unikátním technologiím
• práci na projektech s regionálním významem

Předpokládaný termín nástupu do funkce – 1. 2. 2016 nebo dle dohody
Přihlášky k výběrovému řízení musí být podávány výhradně v českém jazyce v listinné podobě. Přihláška uchazeče se 
strukturovaným životopisem, kopií dokladů o vzdělání, kopií výpisu z rejstříku trestů, stručnou koncepcí rozvoje řízeného 
útvaru musí být doručena v jediné uzavřené obálce nejpozději do 21. 12. 2015 do 12:00 hodin na adresu: 

Krajská zdravotní, a. s.
Bc. Lenka Benešová 
vedoucí úseku personalistiky 
a vzdělávání
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

i

Pro pozici Náměstka pro řízení a správu majetku označte obálku  
„Výběrové řízení – NRSM“.
Pro pozici Vedoucího odboru informačních technologií označte obálku 
„Výběrové řízení – VIT“.


