
Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Ústeckého kraje 

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

ISSN 1802-4297

číslo 11/2019

Odborná příloha Statim 
uvnitř časopisu

Primář infekčního oddělení 
MUDr. Pavel Dlouhý získal 
Cenu hejtmana Ústeckého kraje

str. 5

Centra specializované péče 
v ústecké nemocnici Krajské 
zdravotní: Artroskopické 
centrum

str. 7

Výroční vědeckou konferenci KZ podpořil  
také rektor pražské Univerzity Karlovy str. 14 



Modernizace zdravotnické techniky v Krajské zdravotní, a. s., 
pokračuje i v roce 2019

Krajská zdravotní, a. s.
Každá nemocnice chce pro své pacienty tu 
nejlepší péči, aby pacienti nemuseli být 
nadále pacienty, ale mohli z nemocnice, 
pokud možno, odcházet jako zdraví lidé. 
Touto myšlenkou se snaží řídit i Krajská 
zdravotní, a. s. Proto v tomto roce inves-
tovala do několika nových pracovišť, zá-
sadních modernizací stávajících pracovišť 
a moderních přístrojů usnadňujících práci 
lékařům a dalšímu zdravotnickému perso-
nálu starajícímu se o pacienty. 

Jedním ze zcela nových pracovišť je dialy-
zační středisko v Nemocnici Teplice, o. z., 
v budově polikliniky, které se pacientům 
otevřelo na konci léta 2019. Toto praco-
viště nahradilo dialyzační středisko pro-
vozované soukromým provozovatelem 
a teplická nemocnice se tak stala zcela ne-
závislým poskytovatelem pro léčbu akut-
ních a chronických stavů pomocí metod 
očišťování krve při selhání ledvin. Nové 
nefrologicko-dialyzační oddělení disponu-
je až 26 dialyzačními místy a ambulantní 
částí. Pro pacienty bylo pořízeno nejmo-
dernější vybavení, a to 14 dialyzačních 
přístrojů B. Braun Dialog IQ HDF Online 
od firmy B. Braun Medical s. r. o. pro za-
jištění akutní a intermitentní dialýzy. Reali-
zaci tohoto pracoviště financovala Krajská 
zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů a celkové 
náklady na zprovoznění nového nefrologic-
ko-dialyzačního oddělení dosáhly téměř 
30 milionů Kč. Kromě nových dialyzačních 
přístrojů byla v rámci rekonstrukce objektu 
instalována nová technologie na úpravu 

vody s reverzní osmózou a jiné potřebné 
vybavení.

Dalším významným nově otevřeným pra-
covištěm Krajské zdravotní, a. s., je pro-
tialkoholní a protitoxikomanická záchytná 
stanice v Nemocnici Teplice, o. z., která 
byla slavnostně otevřena v květnu tohoto 
roku. Záchytná stanice je jedinou záchyt-
nou stanicí v Ústeckém kraji a díky ideální 
poloze Teplic je velmi strategicky umístě-
na. Záchytná stanice byla zřízena z finan-
cí Ústeckého kraje. Provoz této záchytné 
stanice byl dlouho plánován a po jejím 
zřízení se velmi uleví urgentním příjmům 
jednotlivých nemocnic, kam byli do této 
doby opilci a narkomani přiváženi. Celková 

pořizovací částka včetně stavebních prací 
přesáhla 19 milionů Kč.

Pro pacienty v Nemocnici Most, o. z., byl 
také v letošním roce pořízen nový angio-
grafický rentgenový komplet, který slouží 
k diagnostickým a intervenčním výkonům 
nevaskulárním a periferně vaskulárním. 
Výrazně se tak zlepší péče o pacienty 
v mosteckém regionu. Tato investice byla 
pořízena v rámci projektu Zvýšení kvality 
návazné péče za částku 13 230 169 Kč. 

Další obdobný přístroj pro kardiologické 
pacienty byl pořízen na Kardiologickou 
kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem za 27 261 633, Kč, který je více za-
měřený na potřeby kardiologů. Tento pří-
stroj byl financován z dotace SOHZ 2018 
(Služba obecného hospodářského zájmu). 

Další významnou investicí, co se týče zdra-
votnické techniky, byl skiaskopicko-skia-
grafický komplet na oddělení gastroente-
rologie v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem. Ten byl uveden do provozu v září 
a již je plně využíván pro gastroenterolo-
gické pacienty. Pořízení tohoto přístroje 
bylo financováno z dotace SOHZ 2018 
a vyšlo na více než 14 milionů Kč. 

Neméně důležitou investicí je pořízení 
rentgenu na Oddělení následné péče v Ry-
jicích, kde bude sloužit pro dlouhodobě 
nemocné pacienty a pacienty zotavující 
se z vážných zranění. Tato investice byla 
financována z dotace SOHZ 2017.

Skiaskopicko-skiagrafický komplet na oddělení gastroenterologie v Masarykově nemocnici

Angiografický rentgenový komplet slouží k diagnostickým a intervenčním výkonům
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Vážení čtenáři Infolistů, 

i v dnešní nepříliš radostné době českého zdravotnictví 
se všichni společně snažíme zajišťovat pro naše pacienty 
dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Za finanční podpory 
Krajské zdravotní, a. s. (KZ) a Ústeckého kraje renovujeme 
postupně ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní jed-
notlivá pracoviště, vybavujeme je novou přístrojovou techni-

kou, budujeme pracoviště nová, rozšiřujeme počet center vysoce specializované 
a odborné péče. Jedním z našich největších problémů je nedostatek zdravotnické-
ho personálu prakticky na všech pozicích. Jen díky maximálnímu nasazení zdra-
votníků se drží služby poskytované našim pacientům na velmi dobré úrovni. Pro 
udržení této kvalitativní úrovně zdravotní péče je v dnešní době nutná spolupráce 
a komunikace mezi jednotlivými odděleními nemocnic, mezi nemocnicemi navzá-
jem, mezi řadovými zaměstnanci a vedením. 

Díky úsilí předsedy představenstva Ing. Jiřího Nováka se KZ podařilo získat v le-
tošním roce investice na realizaci mnoha projektů ve všech našich nemocnicích. 
V Nemocnici Teplice byla nově vybudována protialkoholní a protitoxikomanická 
záchytná stanice a hemodialyzační středisko, nyní se dokončuje výstavba nových 
operačních sálů s centrální sterilizací. V Nemocnici Most byl pořízen nový angio-
grafický komplet Azurion 7C20 a bylo zřízeno nové oddělení lůžkové rehabilitace 
v areálu Zahražany. V Nemocnici Děčín probíhá instalace nové magnetické rezo-
nance a byla dokončena rekonstrukce gynekologie v budově O. V chomutovské 
nemocnici byla dokončena rekonstrukce chemoterapeutického stacionáře a byla 
pořízena nová sanitní vozidla. V Masarykově nemocnici proběhla rekonstrukce 
stanice větších dětí v budově D a byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce plicního 
oddělení v budově T. 

V příštím roce se mimo jiné připravuje závěrečná fáze obnovy a doplnění vybavení 
komplexního onkologického centra, dále výstavba nového pavilonu s operačními 
sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kar-
diochirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. 

Všechny nemocnice KZ postupně získaly osvědčení o splnění národních akredi-
tačních standardů SAK, což je považováno za velmi důležité hledisko ke zvyšování 
kvality a bezpečnosti zdravotní péče o pacienty. V této souvislosti bych chtěl všem 
našim zaměstnancům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu akreditace, podě-
kovat za spolupráci i osobní nasazení. 

Na závěr mi dovolte popřát nám všem mnoho sil, zdravý optimismus, pevné zdraví 
i nervy při dalším zajišťování zdravotní péče v aktuálních podmínkách našeho 
zdravotnictví. 

MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
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Mezi významné projekty, jejichž cílem je 
pořízení nové zdravotnické techniky, pří-
padně její obnova, patří projekty finan-
cované z dotačních titulů IROP – Zvýšení 
kvality vysoce specializované péče v peri-
natologii - Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z., 
které spějí ke svému závěru, a projekt Zvý-
šení kvality vysoce specializované péče 
v onkogynekologii - Masarykova nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o.z., kde je taktéž 
dodána většina přístrojového vybavení. 

Dalším velkým projektem v přípravě je pro-
jekt financovaný z dotačního titulu IROP 
Zvýšení kvality návazné péče pro odštěpné 
závody Děčín, Teplice, Most a Chomutov 
v předpokládané hodnotě téměř 400 mi-
lionů korun.

V nejbližším časovém horizontu ke klíčo-
vým úkolem plně vybavit zdravotnickou 
technikou pro řádný provoz další nově 
budovaná pracoviště, jako jsou již dokon-
čované nové operační sály s centrální ste-
rilizací Nemocnice Teplice, o. z., společně 
s novým oddělením ARO a oddělením JIP. 

Dalším klíčovým úkolem je zajistit vyba-
vení zřizované intermediární péče pro 
kardiochirurgii v ústecké Masarykově ne-
mocnici a vybavení nového gastroentero-
logického oddělení v Nemocnici Děčín.

Dále probíhá stavební příprava pro in-
stalace nově pořízených magnetických 

rezonancí pro Nemocnici Most, o. z., a Ne-
mocnici Děčín, o. z. Magnetické rezonan-
ce jsou financovány z dotace SOHZ 2018 
v celkové sumě 64 milionů Kč.

Ing. Klára Ševčíková, Ing. Jana Jurkaninová 
Oddělení realizace investic  

zdravotnické techniky KZ, a. s.

Nový rentgen na oddělení následné péče v areálu v Ryjicích

Primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý 
získal Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018

Krajská zdravotní, a. s.
Primář Infekčního oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a vedoucí centra AIDS 
MUDr. Pavel Dlouhý získal Cenu hejtmana 
Ústeckého kraje za rok 2018 ve zdravotní 
a sociální oblasti. Prestižní ocenění primář 
převzal z rukou hejtmana Oldřicha Bube-
níčka 22. října v prostorách vily Diplomat 
patřící Konzervatoři Teplice, příspěvkové 
organizaci Ústeckého kraje.

„Všechna dnešní ocenění jsou opravdu za-
sloužená, vybrali jsme ty nejlepší z nejlep-
ších. Jsem rád, že udělování Ceny hejtma-
na se stalo v Ústeckém kraji hezkou tradicí, 
a věřím, že v kraji bude stále dost praco-
vitých, úspěšných lidí, ze kterých se bude 
vybírat pro ocenění v dalších letech,“ řekl 
v úvodu večera hejtman Bubeníček.

„Práce pana primáře MUDr. Pavla Dlouhé-
ho si velmi vážím a k získání ceny mu bla-
hopřeji. Chtěl bych panu primáři zároveň 
poděkovat za péči a úsilí, s nimiž odvádí 
svou práci. Jsem rád, že je dalším z řady 
lékařů Krajské zdravotní oceněných v mi-
nulých letech Cenou hejtmana Ústeckého 
kraje. Tu v minulých ročnících obdržel nej-
prve přednosta Neurochirurgické kliniky 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., poté cenu 
obdržel přednosta Kliniky urologie a robo-
tické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem MUDr. Jan. Schraml, Ph.D., stej-
ně jako MUDr. Jana Bednářová, primářka 
Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem a MUDr. Karel Sláma, dlouho-
letý primář oddělení ORL a chirurgie hlavy 
a krku ústecké nemocnice,“ připomněl 

předseda představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Jiří Novák, kterého v Teplicích 
zastoupil místopředseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer. 

„Velmi mě těší, že zaměstnanci společnos-
ti Krajská zdravotní často získávají ocenění 
za mimořádné zásluhy pro Ústecký kraj. 
Panu primáři Dlouhému gratuluji a jsem 
přesvědčen, že určitě nebude posledním 
laureátem Ceny hejtmana z řad zdravotní-
ků společnosti, která je lídrem mezi posky-
tovateli zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ 
připojil se Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.

Slavnostního večera se zúčastnil 
i MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z.: „Já mu-
sím spolu s gratulací panu primáři Dlou-
hému poděkovat za to, jakých výsledků 
jeho oddělení, které je jediné a jedinečné 

v Ústeckém kraji a které vede již bezmála 
20 let, dosahuje. I přes velkou personální 
krizi zvládá se svým kolektivem pečovat 
o tisíce nemocných z celého kraje. Oceňuji, 
jak se mu podařilo zvládnout vážnou epi-
demii žloutenky v roce 2017 a kromě těchto 
svých povinností vede úspěšně antibiotic-
kou komisi nemocnice a denně konzultuje 
nasazení antibiotik u desítek pacientů naší 
nemocnice. Primář Dlouhý je uznávanou 
a respektovanou osobností a i pro naši ne-
mocnici je velkou ctí jeho ocenění Cenou 
hejtmana Ústeckého kraje.“ 

„Považuji cenu za poděkování celému sto-
člennému kolektivu ústecké infekce – pra-
covití, vzdělaní a obětaví zdravotníci jsou 
při léčbě nemocných i ochraně obyvatel 
Ústeckého kraje před nebezpečnými in-
fekcemi nejdůležitější,“ uvedl k ocenění 
MUDr. Pavel Dlouhý.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

MUDr. Pavel Dlouhý (uprostřed) získal z rukou Oldřicha Bubeníčka (vpravo) Cenu hejtmana

Každý rok nastupují do nemocnic Krajské 
zdravotní, a. s., mladí lékaři a lékařky, 
kteří během vysokoškolského studia 
využili podporu Nadačního fondu Krajské 
zdravotní, a. s., (NFKZ) ve formě stipendia. 
S jakými ambicemi, cíli a očekáváními 
přicházejí na své první pracoviště? I to 
nám v rozhovoru pro Infolisty prozradila 
jedna z nich, MUDr. Anežka Kreisslová, 
která pracuje na Kožním oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z. 

Jakou fakultu jste studovala a jak dlouho 
jste využívala stipendium Nadačního 
fondu Krajské zdravotní, a. s.?
Studovala jsem Lékařskou fakultu Univerzi-
ty Karlovy v Plzni a stipendium Nadačního 
fondu Krajské zdravotní, a. s., jsem využí-
vala po dobu 3 let, tedy od 4. do 6. ročníku 
na fakultě.

V čem vám stipendium nejvíce pomohlo?
Stipendium mi ulehčilo hrazení nákladů 
spojených se studiem a také pocit závis-
losti na rodičích v letech, kdy moji vrstevní-
ci byli již dávno samostatní. Přeci jen stu-
dium medicíny je jedno z nejdelších.

Kdy jste nastoupila do chomutovské 
nemocnice a jak se vám tam líbí?

Do chomutovské nemocnice jsem nastou-
pila 1. 7. 2019. Poznala jsem chod a kolek-
tiv na našem kožním oddělení a dále také 
na interním oddělení a ARO. Všude jsem se 
setkala se vstřícným a přátelským přístu-
pem. Bylo mi umožněno rychle se naučit 
práci na jednotlivých odděleních, a tak mít 
pocit uplatnění i jako čerstvý absolvent. 
Dalo by se říci, že konečně dělám nejen te-
oreticky, ale i prakticky to, kvůli čemu jsem 
se rozhodla pro studium medicíny. 

Chtěla jste vždy pracovat v Ústeckém 
kraji? Proč kožní oddělení a chomutovská 
nemocnice?
V Ústeckém kraji, konkrétně v Jirkově, žiji 
od malička a jsem ráda, že mohu zůstat 
v blízkosti své rodiny. Mimo jiné mám 
ráda oblast Krušných hor, kde lze najít bo-
haté sportovní i kulturní vyžití ať už v létě 
či v zimě. Vztah k oboru i k chomutovské 
nemocnici jsem postupně získala díky 
mamince, jež je zde kožní lékařkou, a díky 
ní jsem poznala perspektivy tohoto oboru 
a která je mi v mnohém inspirací.

Doporučila byste stipendijní program Kraj-
ské zdravotní i dalším zájemcům?
Samozřejmě. Je více způsobů, jak stipen-
dium využít, jednak k úhradě výše zmíně-
ných záležitostí, je ale také možné si pří-
spěvky šetřit a použít je poté do nelehkých 
začátků samostatného života.

Jaký cíl jste si dala do začátku svého 
působení v chomutovské nemocnici?
Asi jsem nepřemýšlela přímo nad cílem, 
ale budu ráda, když se mi v začátcích po-
daří seznámit se s chodem a možnostmi 
naší nemocnice, být co nejdříve přínosem 
pro naše oddělení, poznat personál a kole-
gy a zapadnout do kolektivu.

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

MUDr. Anežka Kreisslová

Mladá lékařka: Chci být co nejdříve přínosem pro oddělení
Nemocnice Chomutov
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MUDr. PAVEL DLOUHÝ
je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na Infekčním oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem pracuje od roku 1985. Řadu let vedl jednotku intenzivní péče a od roku 1989 má 
jako lékař AIDS centra na starosti HIV pozitivní pacienty v Ústeckém a Libereckém kraji. Jako vedoucí antibiotic-
kého střediska poskytuje konzultace k antibiotické léčbě lékařům všech nemocnic Ústeckého kraje.

Od 1. 10. 2000 zastává funkci primáře Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice. Pod jeho vedením proběhla 
v letech 2006–2007 komplexní rekonstrukce infekčního pavilonu, a tak vzniklo moderní pracoviště s jednotkou intenzivní péče, ope-
račním sálem, rentgenovým, ultrazvukovým a bioptickým pracovištěm. Od 1. 1. 2008 jde o jediné lůžkové infekční oddělení v Ústeckém 
kraji, zajišťuje péči pro 800 000 obyvatel. Pro vybrané zejména závažné infekční choroby zahrnuje spádová oblast také kraj Liberecký. 

MUDr. Dlouhý se řadu let věnoval borelióze – byl autorem prvního doporučeného postupu diagnostiky a léčby této infekce a první 
české monografie Lymská borelióza v praxi. Podílel se na řadě mezinárodních klinických studií při zavádění nových antibiotik, léků 
na chřipku a proti virovým hepatitidám. V roce 2017 vedl tým klinických pracovníků při zvládnutí rozsáhlé epidemie virové hepatitidy 
A v Ústeckém kraji, kterému se podařilo zajistit izolaci a léčbu pro více než 400 infikovaných pacientů. V roce 2018 se podílel na vypra-
cování strategie eliminace hepatitidy C u uživatelů drog v ČR, kterou schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.



Představujeme specializovaná centra Krajské zdravotní
Krajská zdravotní, a. s.

Zájmem zdravotnických zařízení v celé ČR je poskytování co nejkvalitnějších 
služeb klientům, pokud možno, v co nejširším rozsahu. Každé pracoviště není 
schopno tyto požadavky splnit, a proto jsou definována tzv. centra. O jejich zří-
zení a vybavení rozhoduje MZ ČR a požadavky definuje v podobě tzv. Věstníků. 
V případě zájmu zdravotnického zařízení o zřízení nového centra je nutné žádat 
a v případě již zavedených vysoce specializovaných center probíhá v pravidel-
ných intervalech kontrola jejich vybavení a funkčnosti, a v kladném případě je 
příslušnému pracovišti v tzv. reauditu přiznán na další období opět statut centra 
vysoce specializované péče.

Krajská zdravotní, a. s., má zřízeno vel-
ké množství center vysoce specializova-
né péče. Toto číslo však není konečné 
a v zájmu firmy je zřizování dalších cen-
ter. Jako příklad uvádíme centrum vyso-
ce specializované komplexní kardiovas-
kulární péče, na kterém je možno uvést, 
jakým způsobem se žádost realizuje.

Ministerstvo zveřejní na svých interne-
tových stránkách a ve Věstníku Mini-
sterstva zdravotnictví požadavky kla-
dené na poskytovatele ucházející se 
o statut centra. 

Výzva ministerstva k podání žádosti 
o udělení statutu centra obsahuje: 

• místo, kam se žádosti předkládají,
• lhůtu pro předložení žádostí, 
• vymezení oboru zdravotní péče nebo 
jeho části, popřípadě nemoci, pro jejíž 
diagnostiku, léčbu nebo sledování se 
statut centra uděluje, 
• požadavky na technické a věcné vyba-
vení zdravotnického zařízení pro posky-
tování vysoce specializované zdravotní 
péče a lhůtu pro jejich splnění, 
• požadavky na personální zabezpečení 
vysoce specializované zdravotní péče, 
včetně kvalifikačních požadavků, a lhů-
tu pro jejich splnění, 
• území, pro které má být vysoce specia-
lizovaná zdravotní péče poskytována, 
• dobu, na kterou se statut centra 
uděluje, 
• další nezbytné požadavky potřebné 
k posouzení zajištění poskytování vy-
soce specializované zdravotní péče, 
například údaje o počtu léčených paci-
entů a o provedených zdravotních výko-
nech ve vymezeném časovém období 
ve zdravotnickém zařízení uchazeče 
o statut centra. 

Žádost o udělení statutu centra 
obsahuje:

• identifikační údaje uchazeče o statut 
centra,
• kopii oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb, 

• údaje o rozsahu a objemu vysoce 
specializované zdravotní péče, kte-
rou je uchazeč o statut centra scho-
pen zajistit,
• údaje o technickém a věcném 
vybavení zdravotnického zařízení 
uchazeče o statut centra, v němž má 
být vysoce specializovaná zdravotní 
péče poskytována, a o jejím perso-
nálním zabezpečení,
• prohlášení uchazeče o statut cen-
tra, že je schopen splnit požadavky 
na technické a věcné vybavení zdra-
votnického zařízení pro poskytová-
ní vysoce specializované zdravotní 
péče a požadavky na personální za-
bezpečení této zdravotní péče v roz-
sahu a ve lhůtě uvedených ve výzvě.

Ministerstvo po posouzení žádostí 
uchazečů o statut centra vyřadí ucha-
zeče, kteří nevyhověli podmínkám 
vymezeným ve výzvě, a u ostatních 
uchazečů určí jejich pořadí. Minis-
terstvo při určování pořadí uchazečů 
o statut centra zejména přihlédne 
ke kvalifikačním předpokladům je-
jich zdravotnických pracovníků pro 
poskytování vysoce specializované 
zdravotní péče, době a rozsahu po-
skytování této zdravotní péče a její 
dostupnosti, a je-li to předmětem 
výzvy, též k údajům o počtu léčených 
pacientů, provedených zdravotních 
výkonech ve vymezeném časovém 
období a k dalším požadavkům sta-
noveným ve výzvě. Při rozhodování 
o udělení statutu centra ministerstvo 
přihlédne k určenému pořadí ucha-
zečů o statut centra; na udělení sta-
tutu centra není právní nárok.

Ministerstvo zveřejní seznam center 
na svých internetových stránkách 
a ve Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví; v seznamu uvede identifikač-
ní údaje poskytovatele, jemuž byl 
udělen statut centra.

Lucie Kuzivová
Úsek řízení zdravotní péče KZ, a. s.

S počátkem roku 2017 zahájilo v Masarykově nemocnici činnost artroskopické centrum, 
ustavené na půdě kliniky úrazové chirurgie, oddělení sportovní medicíny a ortopedické-
ho oddělení. Za cíl mělo sjednotit lidské, finanční i organizační zdroje muskuloskeletár-
ních chirurgů zabývajících se v naší nemocnici artroskopiemi. 

Díky podpoře vedení byla pracoviště do-
vybavena vysoce specializovanými síty 
a instrumenty k provádění složitých rekon-
strukčních výkonů jak v oblasti kolenního, 
tak i ramenního či kyčelního kloubu. Poda-
řilo se rovněž získat nejmodernější artro-
skopickou věž v rozlišení 4K, umožňující 
další zdokonalování operačních technik. 
Lékaři artroskopického centra tak pracu-
jí s nejmodernějším vybavením v rámci 
České republiky. I díky tomu mohou artro-
skopické týmy udržovat vysokou erudici 
v urgentních rekonstrukčních výkonech, 
zvláště v oblasti kolenního, ramenního, ale 
i hlezenního a loketního kloubu. Zcela běž-
né je provádění urgentního sešívání křížo-
vých i postranních vazů kolene, přišívání 
utržených menisků či vazů hlezna nebo 
akutní stabilizace po luxacích ramene. 

V současné době pokrývá dostupná opera-
tiva všechny významné klouby těla, na hor-
ní končetině jsou to ramenní a loketní 
kloub a malé klouby zápěstí, na dolní kon-
četině kyčelní, kolenní a hlezenní kloub 
a malé klouby zadonoží. Paleta rekon-
strukčních výkonů je srovnatelná s reno-
movanými českými i zahraničními pracovi-
šti a spektrum dostupných technik se díky 
úsilí lékařů stále rozšiřuje. V některých ar-
troskopických technikách řešení zlomenin 
a poúrazových stavů patříme k naprosté 
světové špičce. Získali jsme rovněž několik 
republikových prvenství v zavádění nových 
postupů v ošetření úrazových stavů. 

Lékaři centra pravidelně absolvují školicí 
kadaverické kurzy ve školicích centrech 
západní Evropy a USA, které přispívají 

ke zlepšení operační techniky a nácviku 
zavádění nových chirurgických metod. 
Spolupracují rovněž z předními českými 
odborníky, zvláště z pražských, plzeňských 
a brněnských pracovišť. Samotná existen-
ce centra přilákala ke spolupráci mladé 
kolegy, kteří rozšířili náš tým. Všem je po-
skytnuta odpovídající možnost odborného 
růstu vedoucí k profesní spokojenosti.

Starší lékaři zapojení do artroskopického 
centra jsou sami o sobě zkušenými a uzná-
vanými odborníky na miniinvazivní chirur-
gii a sportovní medicínu. Tři z nich působí 
na pozicích klubových a reprezentačních 
lékařů u předních českých sportovních klu-
bů fotbalu a hokeje i národní reprezentace 
ve fotbalu a volejbalu. Jeden lékař je rov-
něž pedagogem na 2. LF Univerzity Karlovy 
a školitelem postgraduálního oboru expe-
rimentální chirurgie. 

Vysoká odbornost celého týmu se v uply-
nulém období projevila ve více než 60 od-
borných sděleních na mezinárodních 
i národních kongresech. Lékaři artrosko-
pického centra zde působí často jako zvaní 
přednášející, koordinátoři programu a jed-
notlivých sekcí, zvláště v rámci edukačních 
aktivit organizace AO, kurzů IPVZ či domá-
cích kadaverických kurzů. V rámci AC vznik-
la rovněž již více než desítka popularizač-
ních článků představujících problematiku 
artroskopií odborné i laické veřejnosti.

V současnosti již v běžném provozu nará-
žíme na limity dostupnosti kapacity sálů 
a lůžkových oddělení, dochází ke zvýšení 
tlaku na provádění superspecializova-
ných výkonů neprováděných na jiných 

pracovištích v kraji ani širším okolí, a to 
na úkor jednodušší a časově i finančně 
méně náročné základní kloubní operati-
vy. Podstatou každého specializovaného 
centra je však právě zajišťování jedineč-
ných a složitých výkonů spojených s od-
povídající následnou péčí u cílové skupi-
ny pacientů, kteří z ní budou těžit. Proto 
i díky mimořádnému pracovnímu nasazení 
lékařů, sester i ostatního personálu zapo-
jených klinik a oddělení, trvající podpoře 
vedení MNUL a KZ zůstává Artroskopické 
centrum Masarykovy nemocnice spoleh-
livým bodem na zdravotnické mapě naší 
republiky.

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
vedoucí lékař artroskopického centra

zástupce přednosty Kliniky úrazové 
chirurgie MNUL a UJEP pro vědu, výzkum 

a vzdělávání

Centra specializované péče: Artroskopické centrum 
Masarykova nemocnice

Artroskopie lokte – odstraňování volného 
tělesa z kloubu

Chirurgie kolene – augmentace vnitřního 
postranního vazu nejmodernějším systémem 
Fibertape

Artroskopie hlezna – fixace osteochondrálních 
zlomenin talu

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., vedoucí lékař 
artroskopického centra
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE UVEDENÁ VE VĚSTNÍKU

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče 
pro dospělé
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče 
pro děti
• Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
• Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti 
onkogynekologie
• Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče 
• Centrum vysoce specializované onkologické péče pro 
dospělé – KOC
• Centrum vysoce specializované hematoonkologic-
ké péče pro děti, které nedisponuje transplantační 
jednotkou 
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče 
v perinatologii 
• Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgic-
ké péče
• Centrum vysoce specializované onkourologické péče
• Centrum vysoce specializované komplexní péče pro 
léčbu dětského diabetu
(O získání statutu centra Krajská zdravotní požádala dne 
23. 9. a stále čekáme na rozhodnutí.)
Nemocnice Děčín, o. z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
Nemocnice Teplice, o. z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
• Centrum vysoce specializované péče pro roztroušenou 
sklerózu a neuromyelitis optica
Nemocnice Chomutov, o. z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
Nemocnice Most, o. z.
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v 
perinatologii

CENTRA SPECIALIZOVANÉ PÉČE NEUVEDENÁ VE VĚSTNÍKU
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
• Centrum s rozšířenou hematologickou péčí pro dospělé
• Centrum pro léčbu hemofilie pro dospělé
• Makulární centrum
• Kardiocentrum
• Traumatologicko-ortopedické centrum
• Artroskopické centrum
• Biomedicínské centrum
• Centrum robotické chirurgie
• HIV centrum 
• Centrum biologické léčby pro děti s revmatickými 
chorobami

SCREENINGOVÁ CENTRA
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
• Oddělení centrální endoskopie – provádění screeningu 
nádorů kolorekta
Nemocnice Chomutov, o. z. 
• Mamodiagnostické centrum – provádění mamárního 
screeningu
Nemocnice Most, o. z. 
• Oddělení centrální endoskopie – provádění screeningu 
nádorů kolorekta



Transport bijícího srdce do IKEM umožnili specialisté kliniky 
ústecké nemocnice Krajské zdravotní

Masarykova nemocnice 
Již na 40 orgánů bylo letos transplantováno 
pacientům díky práci lékařů a sester Klini-
ky anesteziologie, perioperační a intenziv-
ní medicíny Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KAPIM). 
Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se 
podílejí na výběru a indikacích dárců, při-
čemž dominantní roli v tomto hraje právě 
ústecká KAPIM, která dlouhodobě zaujímá 
přední místo v počtu indikovaných dárců 
v rámci České republiky. Díky specialistům 
KAPIM se mohl uskutečnit i transport bijí-
cího srdce do pražského Institutu klinické 
a experimentální medicíny, s. p. o., (IKEM), 
jehož týmy na začátku října použily popr-
vé v Česku novou metodu odběru orgánu 
– srdce – umožňující jeho přesun ve fyzio-
logických podmínkách od zemřelého dárce 
k příjemci. 

„Lékaři KAPIM se podíleli na výběru dárce 
srdce a spolupracovali s transplantačním 
centrem při všech potřebných vyšetřeních. 
Zajistili také veškerou péči o dárce včetně 
anesteziologické péče během samotného 
odběru orgánů,“ sdělil k participaci špič-
kového pracoviště KZ na mimořádné akci 
s IKEM MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KA-
PIM ústecké Masarykovy nemocnice.

„Především je nutné kolegům z Krajské 
zdravotní poděkovat, že jsme právě u nich 
a s jejich pomocí mohli průlomovou me-
todu vyzkoušet. Je pro nás významná ze-
jména tím, že se odebrané srdce napojí 
na přístroj, který simuluje fyziologické 
prostředí člověka. Srdce začne znovu 
tepat a my jsme schopni ho dostat do me-
tabolicky optimální kondice a exaktně 
posoudit jeho použitelnost,“ popisuje 
prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., přednosta 
Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

IKEM ve své tiskové zprávě k transportu 
bijícího srdce, zveřejněné 21. října 2019, 
uvádí: „Jedná se o zásadní posun v kvali-
tě transplantací srdce v ČR a přináší vět-
ší šanci nemocným, že se nového orgánu 
dočkají. Nová metoda rozšíří nabídku 
možných orgánů k transplantaci a záro-
veň může pomoci při převozech na větší 
vzdálenosti.“

V souvislosti s odběry lidských orgánů 
k transplantaci obecně primář Škola uve-
dl: „Odběr trvá zpravidla dvě až tři hodiny, 
v závislosti na počtu odebíraných orgánů. 

Nejčastěji jsou odebírány ledviny a játra, 
následují srdce a plíce. Někdy se odebírá 
též slinivka břišní a zatím vzácně děloha. 
Během operace je nejprve otevřena duti-
na hrudní a břišní, následně jsou orgány 
vypreparovány a propláchnuty chladným 
roztokem, který umožní jejich uchování 
ve funkčním stavu po dobu transportu. 
Poté jsou z těla vyjmuty a uloženy do pře-
pravního boxu, nebo, jako v tomto případě, 
napojeny na zvláštní mimotělní oběh.“

Navíc se KZ pro svou Masarykovu nemoc-
nici v Ústí nad Labem dohodla s IKEM 
na spolupráci v oblasti kardiovaskulární 
chirurgie. Memorandum o spolupráci letos 

v květnu podepsali za KZ předseda před-
stavenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda 
představenstva Mgr. Radek Scherfer a ge-
nerální ředitel Ing. Petr Fiala a za IKEM ře-
ditel organizace Ing. Michal Stiborek, MBA. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
Foto: IKEM

Dialyzační středisko v teplické nemocnici si pacienti chválí
Nemocnice Teplice

Krajská zdravotní, a. s., počátkem září le-
tošního roku uvedla v teplické nemocnici 
do provozu nové nefrologicko-dialyzační 
oddělení disponující nejmodernější tech-
nologií odstraňující z krve nemocného od-
padní látky metabolismu  a nadbytečnou 
vodu. Vedle poraden je základem oddělení 
dialyzační středisko se  14 dialyzačními 
přístroji pro zajištění akutní a intermitent-
ní dialýzy.

Nové moderní, komfortní zdravotnické 
pracoviště si pacienti chválí. „Na dialýzu 
docházím devět let. Ve středisku teplic-
ké nemocnice jsem podruhé. Líbí se mi 
nově zrekonstruované prostory a moderní 
technika. Personál je tady příjemný,“ po-
chvaloval si Věroslav Tichý ze Zabrušan na 
Teplicku.

„Provoz střediska byl plně zahájen 1. října. 
V současné době dialyzujeme 27 pacientů 
ve třech směnách. V pondělí, středu a pá-
tek jsme tu ráno i odpoledne, v úterý, čtvr-
tek a sobotu jen ráno. Část pacientů jsme 
převzali z dialyzačního střediska v Masary-
kově nemocnici Ústí nad Labem, dialyzu-
jeme i pacienty z dialyzačního střediska 
B.Braun, kteří jsou hospitalizováni v tep-
lické nemocnici. Můžeme využívat všech-
ny eliminační, tedy očisťovací metody – 
dialýzu, hemofiltraci, hemodiafiltraci. Ke 
kontrole vodní bilance máme k dispozici 

přístroj na měření zavodnění a složení tě-
lesné vody, na posouzení výživy pacienta,“ 
uvedla MUDr. Jindřiška Pössnickerová, pri-
mářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Tep-
lice, o. z.

O novém hemodialyzačním středisku:

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje 
v revitalizaci pěti nemocnic, které spravu-
je. Vedle modernizace stávajících oddělení 
se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče 
pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje 
– a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkla-
dem je komfortní hemodialyzační praco-
viště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí 
prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých 
prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt. 

V čele pracoviště je MUDr. Jindřiška Pöss-
nickerová, primářka Nefrologicko-dialy-
začního oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let 
zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra od-
dělení Zdeňka Hoffmannová, která má více 
než dvacetiletou praxi v této specializaci. 

Realizace stavebních prací proběhla 
za účelem modernizace stávajících prostor 
hemodialyzačního střediska, které bylo 
používáno od roku 2003. Prostory jsou 
umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy 
polikliniky. Zastavěná plocha je 1 000 m2. 
Dispoziční uspořádání zůstává původní, 
s kapacitou 22 dialyzovaných míst a am-
bulantní částí. Termín dokončení včetně 
přístrojového vybavení byl 31. 8. 2019.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Získáním akreditace to celé teprve začíná
Nemocnice Teplice

V minulém čísle našich Infolistů jste měli 
možnost se dočíst, že teplická nemocnice 
získala, jako poslední z pětice nemocnic 
KZ, akreditaci u Spojené akreditační komi-
se, o.p.s. Pro celou společnost je to velmi 
významné a prestižní ocenění, které je do-
kladem toho, že se snažíme péči o pacien-
ty neustále zlepšovat, zkvalitňovat a mi-
nimalizovat rizika, která by mohla v její 
souvislosti nastat.

V předakreditačním období, které trvalo 
3 roky, jsme se snažili nic nepodcenit. Pro-
váděli jsme audity napříč spektrem péče, 
kterou poskytujeme. Nedostatky, které 
jsme během těchto kontrol zaznamenali, 
jsme řešili hned na místě nebo systémově, 
napříč celou nemocnicí. Vlastní akreditač-
ní šetření pak bylo hlavně prověrkou toho, 
zda se nám všechny nové postupy skuteč-
ně podařilo implementovat do praxe. 

Certifikát jsme získali, a tak se může 
na první pohled zdát, že máme na 3 roky 
„klid“. Ale opak je pravdou. Reakreditace 
a obhájení certifikátu kvality a bezpečí ne-
bude zadarmo a pro každou, tedy i pro naši 
nemocnici to znamená, že musíme nejen 

stávající kvalitu udržet, ale podmínkou je, 
že kvalitu péče zvýšíme a zavedeme dal-
ší nové postupy. Co to pro nás znamená 
v praxi? Rozhodně to, že audity na našich 
pracovištích budou pokračovat. Budeme 
analyzovat další rizikové oblasti a vymýš-
let, jak co nejvíce minimalizovat možnosti 
rizik pochybení. Stejně tak budeme vyhle-
dávat oblasti, kde by se dala péče nebo 
přístup k pacientům vylepšit. Toto budeme 
následně implementovat, kontrolovat a vy-
hodnocovat, případně následně upravovat 
a opět kontrolovat...

Je to nikdy nekončící proces, který nás 
v následujících letech čeká, ale který má 
smysl a je potřebný, a který začal získáním 
akreditace.

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

Mgr. Kateřina Vágnerová

Odběr srdce v ústecké Masarykově nemocnici

Převoz orgánu do pražského IKEM

Srdce napojené na speciální mimotělní oběh

Metoda rozšíří nabídku orgánů k transplantaci

Věroslav Tichý dochází na dialýzu devět let. 
V novém komfortním dialyzačním středisku 
v Nemocnici Teplice si pochvaluje pěkné 
prostory, moderní techniku a milý personál
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Dne 27. 9. 2019 proběhl již šestý vzdělá-
vací seminář Echokardiografie na Emer-
gency, pořádaný Vzdělávacím institutem 
KZ a interním oddělením nemocnice v 
Rumburku. Tentokrát v prostředí venkov-
ské medicíny, v příjemné stylové restauraci 
Dymník (Rauchberg) u Rumburku. Rychlá 
diagnostika na příjmových ambulancích 
může zásadně zvrátit osud pacientů. Tím 
spíše, když dnes je možné získat velmi 
kvalitní obraz do svého mobilu kapesní 
ultrazvukovou sondou, kardiologickou 
či lineární. Zásadní postavení rychlé dia-
gnostiky u lůžka nemocného na JIP před-
nesl MUDr. Jan Tureček (interní oddělení 
Nemocnice Děčín) na kazuistikách pacien-
tů s komplikovanou plicní embolií, infark-
tem myokardu i CMP. MUDr. Petr Vojtíšek 
(KAPIM Ústí nad Labem) opět potvrdil, že 
ultrazvuková diagnostika v terénu se stává 
rutinní záležitostí rychlé lékařské pomoci, 
její použití ukázal v systematickém přehle-
du, protokolu Fast a kazuistikách. I dříve 

opomíjené ultrazvukové vyšetření plic se 
stává rutinní záležitostí diagnostiky v teré-
nu u pacienta s dušností, dif. dg. výpotku, 
pneumotoraxu či plicního otoku. Roli užití 
kontrastního echa v akutních případech 
u pacientů na JIP demonstroval MUDr. An-
tonín Novák – tímto postupem získáme 
finální diagnózu a ušetříme vyšetřování 
dalšími technikami, jako je CT nebo jícno-
vá echokardiografie. Nakonec výmluvně 

ilustrativní byla právě čerstvá kazuisti-
ka sloužícího MUDr. Vondráčka z neda-
leké nemocnice v Rumburku – bedside 
diagnostiky masivní plicní embolie ženy 
středního věku přístrojem Lumify kardiolo-
gickou a cévní sondou. Na jím zapůjčeném 
přístroji byla účastníkům demonstrována 
tato kazuistika pacientky přijaté právě 
v době semináře na JIP nemocnice v Rum-
burku. Úspěšná trombolytická léčba pro-
běhla okamžitě bez prodlevy diagnostikou 
CT angiografií. Na přiloženém obrázku EKG 
můžeme vidět obraz koronární kmenové 
ischemie, způsobený hemodynamicky zá-
važnou plicní embolií. Další, sedmý ročník 
Echo na Emergency proběhne opět ve ven-
kovském prostředí v září 2020. 

MUDr. Antonín Novák, Interní oddělení, 
Nemocnice Děčín, o. z

Chirurgové v děčínské nemocnici Krajské zdravotní 
se zaměřili na prevenci karcinomu prsu

Nemocnice Děčín
Chirurgické oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspo-
řádalo ve své poradně v pondělí 7. října 
2019 den otevřených dveří zaměřený 
na karcinom prsu. Akce využily nejen ženy, 
ale i muži, které toto maligní nádorové 
onemocnění může rovněž postihnout.

„Chirurgie prsu je důležitou součástí 
operativy našeho oddělení. Tým kolem 
paní doktorky Vítové pečlivě sleduje tren-
dy v této disciplíně a úspěšně je zavádí 
do praxe ku prospěchu našich pacientek 
a pacientů,“ uvedl primář děčínské chirur-
gie MUDr. Jan Rejholec.

Do poradny děčínského chirurgického 
oddělení zavítalo na den otevřených dve-
ří 45 návštěvníků. „U dvou pacientek 

z celkového počtu příchozích zdravotní 
sestry odebraly krev na genetický rozbor. 
Dvě návštěvnice byly indikovány přímo 
na sál. Do naší mamologické poradny 

k dalšímu dovyšetření byly objednány tři 
pacientky,“ uvedla MUDr. Eliška Vítová.

Zkontrolovat prsní žlázu si nechala ná-
vštěvnice Ivana z Děčína. „O dnešní akci 
jsem se dozvěděla ze stránek nemocni-
ce. Chci se ujistit, že jsem zdravá, jelikož 
samovyšetření prsu si sama moc často 
neprovádím,“ řekla návštěvnice. Pacienti 
po vyšetření dostávali od zdravotníků tis-
koviny s radami, jak a jak často provádět 
samovyšetření prsní žlázy. Nechyběla pre-
zentace epitéz a podprsenek využívaných 
po resekci prsu. U stánku Všeobecné zdra-
votní pojišťovny si mohli návštěvníci ne-
chat přeměřit krevní tlak a množství tuku 
v těle. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Den otevřených dveří na chirurgickém oddělení

V letošním roce jsme měly opět možnost a čest navštívit kongres Anestezie a intenzivní 
péče za mimořádných podmínek. Tento kongres se koná jednou za dva roky. Vždy si ho 
nenecháme ujít a jsme rády, že nám absolvování tohoto kongresu zaměstnavatel umož-
ňuje. Z názvu kongresu se může zdát, že vzdělávací program je zaměřen pouze na jedno 
téma. Ale není tomu tak. Zazněly zde přednášky na téma mise, válečná zóna, ale i téma-
ta, jako je podávání transfuze v přednemocniční péči, problematika reálnosti podávání 
transfuzních přípravků v terénu a problematika ze ZZS týkající se onemocnění, jako jsou 
spalničky. Určitě se zde našly přednášky, které jsou zajímavé a použitelné i pro nás, pro 
pracovníky ze zdravotnických zařízení.

Kongres byl jako každý rok rozdělen 
do dvou dnů a do několika tematických 
bloků. Poprvé zde proběhl Paralelní svět 
v jiné přednáškové budově. Blok se týkal 
zejména fyziky, fyziologie v intenzivní péči 
a funkčnosti lékařských přístrojů a velmi 
zajímavých praktických ukázek.

Nás zaujaly dvě přednášky, a to přednáš-
ka Hemostatika v praxi, kterou prezentoval 
lektor katedry urgentní medicíny a vojen-
ského všeobecného lékařství kpt. Bc. Jan 
Krutiš. Toto téma je pro všechny zdravotní-
ky zajímavé a přínosné. Hlavním představi-
telem celé přednášky byl výrobek CELOX G. 
Jedná se o gázu (obvaz) napuštěnou he-
mostatickým činidlem Celox – přelomovou 
kombinaci textilního obvazu a nejmoder-
nějšího antikoagulačního hemostatika, 

které umožňuje jednoduché a přesné krytí 
rány. Celox je moderní hemostatikum, kte-
ré bylo vyvinuto pro okamžitou zástavu 
velkých tepenných a žilních krvácení. Jde 
o exotermní hemostatikum, tzn., že se ne-
zahřívá, a tak nemůže dojít k popálení zra-
něného nebo ošetřujícího. My vidíme vel-
ké možnosti využití také pro laickou první 
pomoc a pro profesionální využití na stani-
cích rychlé záchranné služby nebo ve zdra-
votnickém zařízení (zejména emergency), 
ve ztížených podmínkách, ať válečných 
nebo v běžném životě. Celox je zcela jistě 
nezbytným pomocníkem ve výbavě armády 
a policejních složek. Je vhodný i pro paci-
enty se špatnou srážlivostí krve, diabetiky 
nebo pacienty používající léky proti sráže-
ní krve (např. warfarin, heparin atd.). Celox 

v ráně začne okamžitě reagovat, změní se 
na pevnou, z rány vyjmutelnou sraženinu 
a krvácení zastaví do 3 minut. Rána ne-
začne znovu krvácet, a to ani při pohybu 
ani při vyjmutí sraženiny Celoxu z rány. 
Ránu nedevastuje a umožňuje následně 
kvalitní chirurgické ošetření. V praxi vidíme 
využití tohoto výrobku pozitivně.

Dalším zajímavým tématem byla přednáš-
ka Těchonín – jedná se odbor biologické 
ochrany (OBO). Jde o specializované zdra-
votnické zařízení Armády České republiky, 
které slouží ke komplexnímu zabezpečení 
biologické ochrany AČR. Hlavní náplní to-
hoto zařízení je izolace nositelů nebezpeč-
ných nákaz a zabránění riziku šíření nákazy. 
Dále identifikace druhu nákazy, stanovení 
přesné diagnózy, navrhování a přijímání 
dalších opatření, léčba zasažených osob. 
Součástí OBO je specializovaná infekční 
nemocnice pro izolaci a léčení osob s la-
boratořemi. Poskytuje izolačně-karanténní 
kapacitu pro vyšetření vojáků po jejich ná-
vratu z misí. OBO slouží zároveň jako vý-
ukové a školicí středisko. OBO je součástí 
Integrovaného záchranného systému Čes-
ké republiky a je zapojen do spojeneckého 
systému biologické ochrany v rámci NATO. 
Kongres byl obohacen praktickou ukázkou 
– příjezd OBO, ošetření pacienta a „trans-
port“ do Těchonína.

Samozřejmě zde bylo mnoho dalších zají-
mavých přednášek. Přednáška SOST aneb 
Super Opravdový Smějící se Tým, která se 
celá věnovala problematice války, váleč-
ných misí apod. Přednáška byla také oko-
řeněna různými autentickými fotografiemi. 
Dalšími tématy přednášek, které člověka 
chytí u srdce, byly praktické zkušenosti 
a zážitky Lékařů bez hranic. Po vyslechnutí 
těchto zážitků z praxe je člověku smutno 
a uvědomí si, co se vlastně ve světě děje 
a kde by byli civilisté bez pomoci druhých.

Klára Borková a Martina Kratochvílová 
ARO, Nemocnice Most, o. z. 

Navštívily jsme 8. kongres Anestezie a intenzivní péče 
za mimořádných podmínek

Nemocnice Most

Praktická ukázka – příjezd odboru biologické ochrany, ošetření pacienta a „transport“ do Těchonína

Echo na Emergency již pošesté, tentokrát na venkově
Krajská zdravotní, a. s.
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PODĚKOVÁNÍ ONP CHOMUTOV
Přišla jsem k vám podle mého ošetřujícího lékaře jen na pár dní – bylo jich pak 60. Přišla jsem s rozpaky a nešťastná. A bylo 
mi tu nakonec fajn. Děkuji vám všem za ochotu, vlídné slovo a pomoc. Máte můj velký obdiv. Netušila jsem, než jsem to zažila 
na vlastní oči, co vaše práce obnáší. Není to jen práce – je to skutečně poslání. Takže velké díky za sebe a určitě i za ty ostatní, 
o které se staráte nebo budete starat. 

R. Hauerová

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU NEMOCNIC KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ
Od 24. 7. 2019 jsem ležela na infekčním oddělení v Ústí nad Labem. Převezli mě z Chomutova se zánětem mozkových blan. Moc 
děkuji i lékaři, jménem Dmytro Hejko a také sestrám. S tak výbornými sestrami a lékařem jsem se dlouho nesetkala. Moc děkuji, 
že mě dali dohromady, vážím si toho. 

Helena Rollerová



Kardiologická klinika Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a Kardiochirurgické oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořáda-
ly 10. října 2019 nadregionální odbornou 
konferenci Jerieho kardio den. 

Záštitu nad akcí, která se uskutečnila 
v aule kampusu Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, převzali hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček a předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák. Akce, jejímiž odbornými 
garanty byli prof. MUDr. Pavel Červin-
ka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta ústecké 
kardiologické kliniky, a MUDr. Miroslav Ko-
lesár, primář Kardiochirurgického oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
se zúčastnilo více než dvě stě zdravotníků 
z celé České republiky.

„Velice si vážím toho, že konference se 
účastní významné osobnosti v tomto obo-
ru v České republice, což akci dodává vel-
ký význam, a s velkou pokorou a úctou si 
vás dovolím pozdravit,“ řekl v úvodu hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
„Jsem velice rád, že postupně pan premiér 
a pan ministr zdravotnictví si uvědomili, 
jaký význam v českém zdravotnictví má 
Krajská zdravotní a konkrétně její vlajková 
loď – Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem. Jaká tu máme špičková pracovi-
ště a kliniky. Myslím si, že vznikající kar-
diocentrum je onou třešničkou na dortu, 
která této reputaci dodá potřebný zvuk,“ 
zdůraznil.

Účastníky konference také pozdravil, 
i za přítomného předsedu představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala, který poděkoval Ústeckému 
kraji nejen za trvalou investiční finanční 
podporu při obnově nemocnic, ale i finanč-
ní podporu akcí – setkávání špičkových 

odborníků, kterým je i tato konference. 
„Krajská zdravotní je připravena personál-
ně i materiálně na provozování kardiocent-
ra, jehož šéfem je profesor Pavel Červinka, 
přednosta kardiologické kliniky ústecké 
Masarykovy nemocnice, která pod jeho ve-
dením dosáhla již řadu úspěchů i na me-
zinárodní úrovni. Vytvořeny byly příznivé 
podmínky pro vznik oddělení kardiochirur-
gie ve spolupráci s kardiologickou klinikou 
a oddělením kardioanesteziologie. Všech-
na tato pracoviště tvoří v současné době 
právě kardiocentrum, jehož tým zazname-
nává dlouhodobě nárůst počtu operací. 
Pokračují práce na rekonstrukci dalších 
prostor v Masarykově nemocnici pro kar-
diochirurgické oddělení a také projektové 
práce na novém pavilonu pro kardiocent-
rum – kardiologickou kliniku a kardiochi-
rurgii i hrudní chirurgii včetně operačních 
sálů, intenzivní péče, intermediární péče, 
standardních lůžek a ambulancí. Usilování 
o získání statutu centra komplexní vyso-
ce specializované kardiovaskulární péče 
od ministerstva zdravotnictví, předpoklá-
dám, završíme úspěšně v příštím roce,“ 
uvedl Ing. Petr Fiala. 

Po první dopoledním bloku konference, 
věnované MUDr. Pavlu Jeriemu, na téma 
Srdeční selhání následoval přímý přenos 
z katetrizačního sálu, na který odpoledne 
navázal druhý přenos přenášející živě vý-
kon ústeckých kardiologů. V dalších čás-
tech se přednášející zaměřili na témata 

v blocích Nekoronární intervence, Kar-
diochirurgie a Velmi často řešené problé-
my v kardiologické ambulanci. 

„Jerieho kardio den navázal na loňský Den 
Kardiocentra a předchozích 14 ročníků 
Ústeckých kardiologických dnů. Nemohu 
jej hodnotit jinak než jako velice úspěš-
ný, za což patří dík nejen přednášejícím 
a ostatním účastníkům konference, ale 
také vedení Ústeckého kraje a Krajské zdra-
votní, ve kterých mají obory vztahující se 
k péči o lidské srdce velkou oporu. Širší lé-
kařská společnost se měla možnost sezná-
mit s novinkami v kardiovaskulární péči jak 
po teoretické, tak po praktické stránce,“ 
vyzdvihl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI. „Děkuji vedení společnosti 
Krajská zdravotní za úsilí, které projektu 
budování kardiochirurgického oddělení vě-
nuje. Jmenovitě Ing. Jiřímu Novákovi, před-
sedovi představenstva Krajské zdravotní, 
Ing. Petru Fialovi, generálnímu řediteli 
Krajské zdravotní, MUDr. Josefu Liehnemu, 
řediteli zdravotní péče Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Pavlu 
Červinkovi, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosto-
vi ústecké kardiologické kliniky. Poděko-
vání patří i všem mým kolegům a kolegy-
ním, kteří se podíleli na přípravě projektu 
kardiochirurgického oddělení v Ústí nad 
Labem, ale i těm, kteří do tohoto projek-
tu vstoupili později a v současné době 
s láskou pečují o naše pacienty,“ zdůraznil 
MUDr. Miroslav Kolesár.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Konferencí Jerieho kardio den Krajská zdravotní vzdala hold 
průkopníku kardiologie na severu Čech

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní získala nové vozíčky pro transport dětí 
hospitalizovaných v mostecké nemocnici 

Nemocnice Most
Dětské a dorostové oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., získalo 
24. října 2019 tři nové vozíčky pro snazší 
transport dětí hospitalizovaných na sta-
nicích tohoto zdravotnického pracoviště. 
Zdravotníkům je předali za hokejový klub 
HC Verva Litvínov generální ředitel a hlav-
ní trenér Jiří Šlégr, mladý útočník Pawel 
Zygmunt, za Konto našeho srdce Libor We-
ber, za společnost Sedláček Trucks, která 
sponzorovala nákup vozíčků, Miroslav 
Sedláček.

„Za nové vozíčky pro imobilní malé pa-
cienty jsme velice rádi. Velmi usnadní 
práci zdravotnickému personálu při trans-
portu hospitalizovaných dětí na různá vy-
šetření, která musí během léčby absolvo-
vat. Nemocnice v Mostě je druhou největší 
ve společnosti Krajská zdravotní,“ poděko-
vala Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra 
mostecké nemocnice.

MUDr. Marie Váchová, primářka Dět-
ského a dorostového oddělení Krajské 

zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., 
doplnila, že celé zdravotnické pracoviště 
poskytuje pod jejím vedením specializo-
vanou a superspecializovanou péči v obo-
rech dětská intenzivní péče, neonatologie, 
dětská neurologie, alergologie, nefrologie 
a kardiologie. „Naše oddělení má cel-
kem šest lůžkových stanic. Když jsme byli 

osloveni zástupcem Konta našeho srdce 
HC Verva Litvínov, jak nám mohou pomoci, 
padla jasná volba na vozíčky pro nechodící 
děti. Je pro nás velkou ctí, že můžeme úzce 
spolupracovat s místním extraligovým ho-
kejovým klubem,“ dodala MUDr. Marie 
Váchová.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Předání nových vozíčků pro malé pacienty

Účastníci odborné konference shlédli přímý 
přenos přenášející výkon ústeckých kardiologů

Kardiochirurgická operace v ústecké 
Masarykově nemocnici
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Informace z jednání představenstva společnosti
Na jednání dne 25. 10. 2019 projednali členové představenstva Krajské zdravotní, a. s., v čele s před-
sedou představenstva Ing. Jiřím Novákem vedle řady veřejných zakázek a informací o hospodaření spo-
lečnosti také kybernetickou bezpečnost v Krajské zdravotní, a. s. Členové představenstva projednali in-
formaci o stavu naplňování opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a. s., 
podanou společně se zprávou předkládanou v návaznosti na rozhodnutí 39/1/2018 o zajištění prove-
dení opatření vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a jeho prováděcích 
předpisů.  redakce Infolistů

Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ

MUDr. PAVEL JERIE
Koncem minulého roku zemřel ve věku nedožitých 91 let významný český kardio-
log MUDr. Pavel Jerie, který byl u počátků kardiologie v tehdejším Severočeském 
kraji. MUDr. Jerie patřil do generace lékařů, kteří v 60. letech zakládali v Českoslo-
vensku kardiologické ambulance. Pavel Jerie zanechal trvalou stopu mezi lékaři 
i pacienty nejen v Ústeckém kraji, ale v celém Československu. 

Informace z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje se na svém 24. zasedání, které se uskutečnilo 21. října 2019, zabývalo financováním inves-
tičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a. s., a rozhodlo o spolufinancování významných investičních akcí společnosti, 
které je Ústecký kraj jediným akcionářem. Jsou jimi v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Obnova a doplnění vybavení 
komplexního onkologického centra, Nový pavilon s operačními sály, odděleními včetně jednotek intenzivní péče (JIP) a stan-
dardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie (objekt kardiocentra), dále Nový pavilon emergency včetně 
operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v areálu Nemocnice Děčín, o. z., Nový pavilon emergency, 
centrálních operačních sálů včetně JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G pro Nemocnici Chomutov, o. z.

Krajští zastupitelé, kromě toho, že u všech uvedených investičních akcí rozhodli o schválení realizace významných 
investičních akcí největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, rozhodli spolufinancovat investiční 
potřeby společnosti Krajská zdravotní, a. s., ve výši 1 miliardy Kč pro roky 2020–2022. A to tak, že 300 milionů Kč 
Ústecký kraj uvolní v roce 2020, dalších 300 milionů Kč v roce 2021 a 400 milionů Kč v roce 2022.

redakce Infolistů



Krajská zdravotní ocenila v přítomnosti rektora Univerzity 
Karlovy své pracovníky za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) uspořádala v úterý 15. října 2019 v konferenčních prosto-
rách zámečku Větruše v Ústí nad Labem šestý ročník Výroční vědecké konference KZ spo-
jený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018 – cen 
Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad 
lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Záštitu 
nad vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, a Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké prá-
ce v daných kategoriích slavnostně vy-
hlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
předseda Vědecké rady Krajské zdravot-
ní, a. s., za účasti RSDr. Stanislava Ry-
báka, náměstka hejtmana Ústeckého 

kraje, Ing. Jiřího Nováka, předsedy před-
stavenstva KZ, PhDr. Mgr. Leoše Moravce, 
předsedy dozorčí rady KZ, Ing. Petra Fia-
ly, generálního ředitele KZ, MUDr. Aleše 
Chodackého, náměstka pro řízení zdra-
votní péče KZ, Ing. Leoše Nergla, kvestora 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
(UJEP), doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc., dě-
kana Fakulty zdravotnických studií UJEP, 
a dalších hostů z akademické, profesní 
i veřejné sféry. 

Vzácným hostem slavnostního veče-
ra byl rektor Univerzity Karlovy v Praze 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

„Není časté, že by krajská zdravotnická 
zařízení, která jsou zřizována skoro ve vět-
šině krajů České republiky, podporovala 
grantové projekty. Zdravotnický výzkum 
se ale neodehrává jen v Praze, Brně, Hrad-
ci Králové, v Plzni či Ostravě, ale i na řadě 
jiných míst, protože šikovní lékaři, sestry 
a zdravotničtí pracovníci jsou po celé Čes-
ké republice,“ ocenil prof. MUDr. Tomáš 
Zima, DrSc.

„Nejsem v Ústí nad Labem a na půdě Kraj-
ské zdravotní poprvé a velmi podporuji ak-
tivity Ústeckého kraje, univerzity a Krajské 
zdravotní pro získávání lékařů do dalších 
nemocnic, nejen do ústecké. Problém ne-
dostatku lékařů je globální. Přijel jsem, 
aby se některá má vyjádření nevykládala 
špatně: při návštěvě pana premiéra tady 
proběhla debata o založení lékařské fa-
kulty v Ústí nad Labem. Chci říci, že spo-
lupráce mezi Univerzitou Karlovou, jejími 
lékařskými fakultami a Krajskou zdravot-
ní bude určitě nadále úspěšně probíhat. 

Zdravotníci ocenění v rámci Výroční vědecké konference Krajské zdravotní, a. s.

Máme mnoho studentů z různých fakult 
– od Plzně po Hradec Králové – kteří pů-
sobí na řadě zdejších klinik. Ale stále si 
myslím, že fakulta je někdy velké sousto. 
Situaci by mohla řešit nějaká společná pra-
coviště, řekl bych ostrůvky pozitivní devia-
ce,“ vysvětlil a ujistil svou podporou rektor 
Univerzity Karlovy.

Pro stimulaci publikační a vědecké čin-
nosti vyhlásila Vědecká rada Krajské 
zdravotní, a. s., za rok 2018 výroční ceny 
– za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena 
předsedy představenstva), za nejlepší vě-
deckou práci lékaře do 35 let (cena gene-
rálního ředitele), za nejlepší vědeckou prá-
ci nelékařských zdravotnických pracovníků 
(cena předsedy dozorčí rady) a za nejlepší 
odbornou práci v oblasti ošetřovatelství 
(cena náměstka pro řízení zdravotní péče).

„Velmi mě těší, že mohu blahopřát za do-
sažené výborné výsledky na poli vědy 
a výzkumu nejen zkušeným specialistům, 
ale především mladým lékařům i zástup-
cům nelékařských profesí. Všichni ocenění 
jednoznačně přispívají ke zvýšení kreditu 
největšího poskytovatele zdravotní péče 
v Ústeckém kraji, jímž Krajská zdravotní 
již dvanáct let je,“ zdůraznil Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s. 

„K zapojování mladých lékařů do oblasti 
vědy a výzkumu ve zdravotnictví vedených 
jejich zkušenými kolegy zásadně přispívají 
interní granty Krajské zdravotní. Od roku 
2016 jsou tak podporovány zejména pro-
jekty vědecké, výzkumné a inovační po-
vahy prostřednictvím grantových soutěží. 
Vyhlášení výsledků je odměnou pro ty 
nejúspěšnější a motivací pro jejich kolegy. 
Všem oceněným gratuluji a děkuji za jejich 
práci,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředi-
tel Krajské zdravotní, a. s.

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní čin-
nost vědecké rady a celkové výsledky 

jednotlivých pracovišť Krajské zdravot-
ní, a. s., v roce 2018. Poděkoval za k dneš-
nímu dni v šesti kolech poskytnutou inter-
ní grantovou podporu v celkové výši 18 
milionů Kč. Následovalo vlastní udílení 
cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. 
Ocenění v každé kategorii získali kromě 
diplomu, plakety a věcných darů i peně-
žitou odměnu. Mezi vítězné autory byla 
rozdělena, stejně jako za rok 2017, částka 
280 000 Kč.

Cenu předsedy představenstva za nejlep-
ší vědeckou práci lékaře za 1. místo pře-
vzal MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z Neurochi-
rurgické kliniky Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., 2. místo obsadil 
prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z oddě-
lení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy 
nemocnice a cena za 3. místo náležela 
MUDr. Jiřímu Neumannovi, primáři Neuro-
logického oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z. Všechny oce-
něné práce byly dílem kolektivu autorů.

První místo a cenu generálního ředitele 
za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let 
získala MUDr. Alena Sejkorová z neurochi-
rurgické kliniky. Ze stejného pracoviště 
jsou i další ocenění v této kategorii. Cenu 

za 2. místo získal MUDr. Jan Lodin a cenu 
za 3. místo MUDr. Hynek Zítek.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší 
vědeckou práci nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků obdržel RNDr. Ing. Petr 
Kelbich, Ph.D., vedoucí Biomedicínského 
centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdra-
votní péče za nejlepší odbornou práci v ob-
lasti ošetřovatelství uspěla nejlépe Pavla 
Kubínová, DiS., na druhém místě skončily 
Bc. Monika Tesařová a Petra Jelínková – 
všechny z neurochirurgické kliniky. Oceně-
nou za třetí místo byla Mgr. Alena Kohlová 
z kliniky anesteziologie, perioperační a in-
tenzivní medicíny v ústecké Masarykově 
nemocnici.

Během večera, který moderoval Aleš Leh-
ký, vystoupili šansoniérka Eliška Lüftnero-
vá a houslový virtuóz Pavel Šporcl.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Zleva prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., Ing. Jiří Novák a Ing. Petr Fiala

Houslový virtuóz Pavel Šporcl

Cena pro vítěze jednotlivých kategorií

Šansoniérka Eliška Lüftnerová

Předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., při prezentaci
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Děčínský den komplexní interní péče se konal již posedmé
Nemocnice Děčín

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 
3. října 2019 odbornou konferenci 7. Děčínský den komplexní interní péče. Akce, je-
jíž účastníky pozdravil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, se tradičně konala 
v reprezentačních prostorách děčínského zámku za účasti téměř dvou set zdravotníků. 
Konference se uskutečnila pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petra Fialy a primátora města Děčín Jaroslava Hroudy.

„Scházíte se jako odborníci v rámci interní 
péče, abyste si vyměnili zkušenosti. A umí-
te-li například něco trochu jinak než váš 
kolega, přeji vám, abyste se dokázali pou-
čit, protože zdravotnictví je takový zvláštní 
obor – pokud se udělá chyba, může být 
i tragická. Když někdo udělá špatný výro-
bek, řekneme třeba, že mu dáme ztrátu 
k úhradě a je to vyřízené… Chtěl bych vám 
proto poděkovat za náročnou a zodpověd-
nou práci. Ať se na konferenci cítíte příjem-
ně, děčínský zámek je krásné prostředí. 
Myslím si, že vše dobré, čemu se dokáže-
me přiučit, se může hodit,“ řekl v úvodním 
vystoupení Oldřich Bubeníček, hejtman 
Ústeckého kraje.

„Jsem rád, že jste přijali pozvání a přijeli 
do Děčína. Vždy říkám, že mě potěší, když 
najdete trochu času se v našem městě po-
rozhlédnout. Chci poděkovat všem organi-
zátorům a Krajské zdravotní za uspořádání 
takových setkání, protože ve vašem oboru 
je vzdělávání to nejpodstatnější, co my, 
jako pacienti, jednou oceníme. Přeji vám, 
aby se vám v našem městě líbilo a konfe-
rence splnila vaše očekávání,“ pozdravil 
účastníky Jaroslav Hrouda, primátor města 
Děčín. 

„Dovolte, abych vás pozdravil nejenom 
jménem svým, ale také jménem vedení 
Krajské zdravotní a předsedy představen-
stva společnosti Ing. Jiřího Nováka. Děkuji 
Ústeckému kraji za finanční podporu vzdě-
lávání lékařů a dalšího personálu, tedy 
i této konference. Za podporu děkuji také 
statuárnímu městu Děčín. Poděkování 
patří také organizátorům dnes již tradiční 
akce. V děčínské nemocnici v současné 
době probíhá přístavba nového pavilonu 
pro magnetickou rezonanci k pavilonu I. 
Součástí je i nová organizace interního 
příjmu a reorganizace gastroenterologic-
ké části interního oddělení. Proto děkuji 
personálu za práci, kterou odvádí ve ztí-
žených podmínkách. Výsledek ale určitě 
bude stát za to. Navíc do finále dospěla 
příprava projektové dokumentace dostav-
by celé nemocnice. Jde o pavilony pro chi-
rurgii, urgentní příjem, pavilon pro matku 
a dítě, hemodialýzu – vše propojené spo-
jovacím koridorem. Rada Ústeckého kraje 

již odsouhlasila způsob financování pro 
vybrané investiční akce. Právě tato mezi 
ně patří. Jsem přesvědčen, že nemocnice 
v Děčíně dosáhne portfoliem služeb a vy-
bavením celorepublikové úrovně. Už jen 
dodám, že děčínská nemocnice v posled-
ních dvou letech velmi dobře hospodaří,“ 
přiblížil Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.

Odbornými garanty konference 7. Děčínský 
den komplexní interní péče byli MUDr. Da-
niela Kallmünzerová, primářka Interního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemoc-
nice Děčín, o. z., a MUDr. Antonín Novák, 
bývalý primář oddělení. 

„Děčínská konference interní péče i letos, 
stejně jako v letech minulých, potvrdila vy-
sokou úroveň nejen vystoupení zkušených 
specialistů, ale i výbornou kvalitu prezen-
tací našich mladých kolegů. Děčínský den 
interní péče je navíc skvělou možností pro 
předávání zkušeností s kolegy z mimodě-
čínských pracovišť a pro setkávání lékařů 
nemocnice s ambulantními kolegy. Těší 
nás tradičně vysoká účast posluchačů kon-
ference, v plně obsazeném konferenčním 
sále se dobře přednáší,“ hodnotí setkání 
MUDr. Daniela Kallmünzerová.

MUDr. Antonín Novák ocenil velmi dob-
rou odbornou úroveň kongresu a upo-
zornil na konkrétní vystoupení lékařů 
v programu konference. „Primář plicního 
oddělení ústecké Masarykovy nemocnice 
MUDr. Daniel Doležal probral problemati-
ku plicního pacienta na interním odděle-
ní, zvláště bronchopneumonie, obstrukč-
ní chorobu bronchopulmonální a nádory 
plic. Primář ústeckého interního oddělení 
MUDr. Jiří Laštůvka se věnoval v bloku 

Gastroenterologický pacient na interním 
oddělení perorální léčbě snižující sekreci 
kyseliny chlorovodíkové v žaludku a indi-
kacemi ERCP. MUDr. Jan Tureček ze stejné-
ho oddělení v děčínské nemocnici předne-
sl mimo jiné ilustrativní kazuistiku mladé 
ženy, která těsně po porodu prodělala roz-
sáhlý zápal plic s nutností indikace úspěš-
ného napojení na dočasný mimotělní oběh 
na vyšším pracovišti. Takto se podařilo za-
chránit mladou ženu po porodu,“ zaujalo 
MUDr. Antonína Nováka.

„Mladí internisté z Nemocnice Děčín už tra-
dičně zaujali výborně připravenými a pre-
zentovaným přednáškami. MUDr. Ácsová 
prezentovala dokonce i vlastní data o uží-
vání antibiotik u 400 pacientů. Rezistence 
antibiotik je narůstající problém, daný je-
jich zbytečnými indikacemi. Na vině je jak 
pacient, tak i lékař. Problémem je zejména 
volná dostupnost antibiotik v rozvojových 
zemních a jejich narůstající používání ATB 
ve veterinární medicíně. MUDr. Petr Bauer 
až detektivním způsobem rozebral něko-
lik kazuistik suspektních plicních embolií 
v rámci diferenciální diagnostiky dušnosti 
a MUDr. Leoš Kolár připomněl, jak snad-
no pracovní stres v náročné profesi lékaře 
zhorší glykemickou variabilitu diabetika 
1. typu. Jako host vystoupila MUDr. Soňa 
Biková z neurologického oddělení děčín-
ské nemocnice s výsledky trombolytické 
léčby pacientů s cévní mozkovou přího-
dou a ilustrativními kazuistikami antidota 
dabigatranu při recidivující cévní mozkové 
příhodě,“ upozornil někdejší primář inter-
ny v Děčíně.

Interní oddělení děčínské nemocnice po-
skytuje léčebně-diagnostickou, preventiv-
ní a konziliární činnost ve všech základ-
ních oborech interního lékařství. Oddělení 
je rozděleno na část lůžkovou a část ambu-
lantní, součástí jsou i všeobecná jednotka 
intenzivní péče a oddělení následné péče. 
Hemodialyzační středisko zajišťující am-
bulantní péči o pacienty s akutním a chro-
nickým onemocněním ledvin je od tohoto 
roku organizačně odděleno, nadále však je 
i toto pracoviště je považováno za součást 
interního oddělení.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Zleva MUDr. Michal Hanauer, MBA, Ing. Petr 
Fiala, Oldřich Bubeníček a Jaroslav Hrouda

Oční specialisté na jubilejním Ústeckém oftalmologickém 
dni také vzpomínali

Masarykova nemocnice

Již potřicáté se sešli oční specialisté na své konferenci v Ústí nad Labem. Kromě pre-
zentace novinek v oboru se tentokrát také hodně vzpomínalo. Konferenci XXX. Ústecký 
oftalmologický den uspořádala Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., v pátek 11. října 2019 v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Tématem letošního setkání, kterého se zúčastnilo na 130 odborníků z celé České repub-
liky, byly právě novinky v oftalmologii.

Odborným garantem konference byla 
přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Lieh-
neová, Ph.D., čestným hostem akce byl 
MUDr. Pavel Sušický, zakladatel tradice 
Ústeckého oftalmologického dne a primář 
Očního oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem v letech 1993–2005. 
Účastníky konference pozdravil i MUDr. Jo-
sef Liehne, ředitel zdravotní péče Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Probíhaly krajské semináře a jejich tradi-
ce by se měla zachovat, říkali jsme si s přá-
teli doktorkou Procházkovou, Závorkovou 
a dalšími. Chtěli jsme se také zviditelnit. 
Ústecký oftalmologický den zprvu jako 
menší seminář umožnil mladým lidem, aby 
se prezentovali, naučili mluvit, vědecky 
pracovat. Ústeckým dnem tak prošla řada 
známých osobností. Všichni oftalmologo-
vé, kteří v oboru něco znamenali, na kon-
ferenci přednášeli,“ vzpomněl ve svém 
úvodním slově dlouholetý primář ústec-
kého očního oddělení MUDr. Pavel Sušic-
ký, který se připravenou projekcí ohlédl 
za uplynulými ročníky konference.

„Ústecký oftalmologický den dospěl 
do třicátého ročníku, což je úctyhodné 
číslo. Zakladatelem moderní oftalmologie 

v Masarykově nemocnici byl primář 
MUDr. Hanuš Libický, který se po válce 
do Ústí nad Labem vrátil z Anglie, kam ute-
kl před nacisty. Tam se jako jediný lékař 
z Čech v historii stal členem lékařského ko-
legia královské rodiny, jehož součástí jsou 
největší špičky anglické medicíny. V Masa-
rykově nemocnici vybudoval moderní od-
dělení s rozsáhlou operativou, publikační 
a vědeckou činností. Na jeho práci skvěle 
navázali primáři MUDr. Jan John, CSc., 
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., MUDr. Pa-
vel Sušický a současná přednostka oční 
kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,“ 
uvedl k letošnímu ročníku ústecké konfe-
rence MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Oční klinika Krajské zdravotní, a s., patří 
mezi excelentní centra Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde 
lékaři odoperují bezmála 2 500 pacientů. 
Nachází se zde i vitreoretinální centrum 
pro operace zadního segmentu oka, jediné 
v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním 
glaukomu jsou na pracoviště odesíláni 
z celé České republiky. Ústecká oční klini-
ka má statut makulárního centra, probíhá 

zde výuka mediků i sester, lékaři před-
náší a publikují nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Klinika se specializuje 
na operace glaukomu (zeleného zákalu). 
Republikové prvenství patří ústecké klinice 
s unikátní operací novým typem laserové-
ho systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí které-
ho jsou aplikovány kontaktní sondou přes 
skléru (stěnu oka) vlny infračerveného 
laserového světla k výběžkům řasnatého 
tělesa. Jako jediné pracoviště v republice 
provádí kanaloplastiku právě u pacientů 
s glaukomem.

Specialisté z oční kliniky v loňském roce 
jako jedni z prvních v Česku provedli výkon, 
při kterém byl pacientovi do oka vložen 
gelový implantát XEN ke snížení nitrooč-
ního tlaku při léčbě primárního glaukomu 
s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní 
implantát vyrobený z gelového materiá-
lu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit 
a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit 
riziko některých perioperačních a časných 
pooperačních komplikací.

„Jako téma odborné konference Ústecký 
oftalmologický den jsme letos zvolili No-
vinky v oftalmologii, takže jsme je mohli 
představit v diagnostice i léčbě i napříč 
jinými obory. První pomoc v ambulanci oč-
ního lékaře, Perioperační medikace u nit-
roočních výkonů – současné trendy, Proč je 
důležité pravidelně vyšetřovat oční pozadí 
u diabetiků, Nový pohled na problematiku 
syndromu suchého oka, Novinky v konzer-
vativní léčbě glaukomu, ale také Možnosti 
ovlivnění progrese myopie u dětí i Nové 
možnosti léčby atopické konjunktivitidy 
u dětí a Amoce – komplikace anti-VEGF 
léčby? – to jsou názvy některých z před-
nášek. Mezi autory příspěvků byli tradičně 
i specialisté z klinik fakultních nemocnic,“ 
přiblížila přednostka oční kliniky v ústec-
ké Masarykově nemocnici MUDr. Ivana 
Liehneová, Ph.D.

„Konference je zavedená akce, kterou na-
vštěvuje odborná veřejnost z ústeckého re-
gionu a přilehlých krajů, přijíždějí i kolego-
vé z Prahy. Při letošním jubilejním třicátém 
ročníku nás jejich trvající zájem obzvláště 
potěšil,“ dodala.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., a čestný host akce MUDr. Pavel Sušický
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Pacienti v Ryjicích mají nové návleky na ruce
Masarykova nemocnice

Při poskytování péče o pacienty, kteří jsou 
neklidní, jsme občas nuceni k nepopulár-
nímu omezení pacienta ve fyzickém pohy-
bu. Aby si nevytáhl sondu, aby si nevytáhl 
flexilu, aby si nevytáhl močovou cévku… 
Existuje spousta pomůcek, které k tomu 
slouží – od kurtů přes fixaci končetin až 
po vyvazování rukou obinadly. Firmy, na-
bízející pomůcky, mají velké množství sor-
timentu, důležité je však správně vybrat, 
abychom pacienty neomezili, zároveň ale, 
aby pomůcka splnila svůj účel. 

Je to již delší dobu, co jsme začali použí-
vat speciální návleky na ruce. Jedná se 
o pomůcku, která se pacientovi navlékne 
na ruce. Vypadá jako palčák bez palce. 
Výhodou je, že pacient nemá obratnost, 
zároveň není omezen v pohybu. Nic netrvá 
věčně, ani životnost těchto pomůcek není 

neomezená. Cena je však vysoká a jeden 
pár návleků stojí cca 750–1 050 Kč dle 
typu. 

Zkontaktovala jsem proto milé člen-
ky Ústeckého Arcusu, které byly ochot-
ny mi pomoci. Ústecký Arcus je spolek 

onkologických pacientů, jejich rodinných 
příslušníků a přátel z Ústí nad Labem a ši-
rokého okolí. Nemocným pomáhají vyjít 
z izolace a najít nový úhel pohledu na svět 
a opětovně se zapojit do plnohodnotného 
života. V rámci Hobby klubu pod vedením 
paní Vierky Havlíčkové nám s velkou ocho-
tou našily a vyšily 30 párů návleků na ruce. 
Náklady byly pouze na materiál cca 750 Kč, 
které jsme si zasponzorovali z vlastních 
zdrojů. Napadá mne jedno přísloví, dostali 
jsme „Za málo peněz hodně muziky“. 

Chtěla bych touto cestou členkám Hobby 
klubu Ústeckého Arcusu moc poděkovat 
a popřát hlavně pevné zdraví a mnoho 
skvělých nápadů a šikovných rukou. 

Mgr. Bohumila Machová
vrchní sestra ONP Ryjice MNUL, o. z.

Návleky zhotovily členky Hobby klubu 
Ústeckého Arcusu (www.arcus-ul.cz)

ZEMŘEL MUDr. PETR POLLAK
Motto: Nejobecnější fyzikální zákon (E = mc2) říká, že pokud dosáhneme rychlosti světla, čas a hmota přestanou existovat.

V pátek 25. října 2019 v ranních hodinách se pro MUDr. Petra Pollaka naplnil nejobecnější zákon života. 
Mimořádně nadaný lékař se skvělou pamětí a širokým obecným rozhledem našel svůj klid. Profesní život 
věnoval záchraně života nemocných, ale sám prošel obdobím, kdy dokázal svou úžasnou touhou po životě 
uniknout ze spárů věčnosti a prožít dalších 25 let mimořádně plodného života. Pokud si položíme otázku, 
jaký odkaz nám tu Petr zanechal, pak je to bezesporu odkaz úžasné vůle po životě a příklad opravdového 
osobního hrdinství. Nejenže se dokázal vrátit na pozici lékaře ARO, ale své schopnosti uplatnil i jako primář 
operačních sálů a také náměstek ředitele, a později i jako ředitel Masarykovy nemocnice. Ti, kdo Petra po-
znali opravdu zblízka ztratili přítele a kamaráda. Čest jeho památce.

MUDr. Daniel Nalos, emeritní primář ARO

Charitativní běh byl opět úspěšný
Nemocnice Teplice

V sobotu 5. 10. se běžel již sedmý ročník 
charitativního běhu pro naši nemocnici, 
který již tradičně pořádali učitelé a studen-
ti Biskupského gymnázia, Základní školy 
a Mateřské školy Bohosudov. Ačkoliv nám 
letos počasí opravdu nepřálo a prakticky 
celé dopoledne propršelo, byla vybrána 

úctyhodná částka 23 000 Kč, která byla 
letos věnována urologickému oddělení. 
Výtěžek se sestával nejen ze startovného 
běžeckého závodu, ale také z tomboly, pro-
deje drobných předmětů, výrobků našich 
dobrovolníků a z dobrovolných finančních 
darů lidí, kteří se přišli podívat a podpořit 

nejen tuto skvělou akci, ale hlavně všech-
ny závodníky i nezávodníky. Všem těmto 
lidem, a hlavně organizátorům patří náš 
VELKÝ DÍK!

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

V prostorách Vzdělávacího institutu KZ jednali odboráři
Krajská zdravotní

Svou krajskou konferenci uspořádal 
ve středu 30. října v prostorách Vzděláva-
cího institutu Krajské zdravotní, a. s., Od-
borový svaz zdravotnictví a sociální péče 
České republiky (OSZSP). 

Jednání odborářů z celého Ústeckého kraje 
řídili Mgr. Lubomír Francl, místopředseda 
OSZSP, Bc. Jana Hnyková, místopředsedky-
ně OSZSP, a Adriena Šípová, předsedkyně 
krajské rady. Krajská zdravotní, a. s., (KZ) je 

již tradičním hostitelem jednání členů od-
borového svazu, které přišla za její vedení 
pozdravit náměstkyně pro řízení lidských 
zdrojů KZ Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová. 

V rámci pěti krajských nemocnic a centrály 
společnosti působí celkem jedenáct odbo-
rových organizací, s nimiž má KZ uzavře-
nou kolektivní smlouvu. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

ZEMŘEL MUDr. JIŘÍ ŠEDÝ 
Mlhavé, nevlídné, předdušičkové dny doprovázely poslední hodiny emeritního primáře MUDr. Jiřího Šedého 
v jeho boji s těžkou a krutou nemocí. Srdce a dech věčného optimisty utichly v sobotu 19. října 2019. 

MUDr. Jiří Šedý nastoupil po promoci v roce 1968 do ústecké nemocnice na oddělení úrazové chirurgie. 
Brzy však posílil vznikající anesteziologické oddělení a po složení atestace II. stupně se v roce 1977 stal, 
po MUDr. Pavlu Žaludovi, v pořadí druhým primářem ARO. Přes složitost politické situace se snažil zachovávat 
na oddělení demokratické a přátelské prostředí. Vedoucím oddělení byl až do roku 1990. Platným lékařem 
ARO a později KAPIM UJEP zůstal po dalších 28 let. Jeho odkaz pracovitosti a pozitivní komunikace je hluboce 
zapsán u všech, kteří měli možnost být jeho spolupracovníky. Čest jeho památce.

MUDr. Daniel Nalos, emeritní primář ARO

Světový den cévní mozkové příhody (CMP) připadá na 29. října. Lékařští specialisté 
v Krajské zdravotní, a. s., (KZ) proto připomínají: CMP je závažné invalidizující až smr-
telné onemocnění, u kterého může rozhodovat doslova každá minuta. Komplexní ce-
rebrovaskulární centrum při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z., (KCC) se ve spolupráci se Záchrannou službou Ústeckého kraje (ZZS) a ik-
tovými centry v nemocnicích KZ v Děčíně, Teplicích a Chomutově a v Nemocnici Litomě-
řice podařilo nastavit v rámci České republiky logisticky unikátní systém, který s vyso-
kou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové tepny šanci 
na plné uzdravení provedením mechanické embolektomie. 

„Časové okno od vzniku příznaků, kdy 
je relativní šance na záchranu mozkové 
tkáně a můžeme pomoci, je však výrazně 
krátké. Proto i v tento den připomínáme, 
že při vzniku příznaků mrtvice, jako jsou 
pokles koutku, porucha řeči či porucha 
hybnosti končetin se pacient nikam své-
pomocí netransportuje, na nic se neče-
ká a jediná správná cesta je volat ZZS 
– 155, a to ihned,“ upozorňuje na nejdů-
ležitější nutné kroky MUDr. Ing. David Čer-
ník, Ph.D., MBA, vedoucí lékař Komplex-
ního cerebrovaskulárního centra Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

V rámci osvětové kampaně pro další zlep-
šení péče o pacienty s CMP v následujících 

dnech začíná ústecké KCC s přednáško-
vými kurzy pro zdravotníky v jednotlivých 
nemocnicích KZ. „Pro veřejnost v rámci 
KCC připravujeme ve spolupráci s nezisko-
vou organizací Čas je mozek již třetí roč-
ník charitativního běhu s doprovodnou 
osvětovou kampaní o CMP na počátek 
června 2020. O přesném termínu budeme 
včas informovat,“ sdělil MUDr. Ing. David 
Černík, Ph.D., MBA.

„Velmi si cením, čeho specialisté KCC 
v ústecké nemocnici Krajské zdravotní 
dosáhli, navíc úloha centra je s ohledem 
na rozsah spádové oblasti nezastupitelná. 
Společnost se chystá, s cílem rozšiřovat 
pro obyvatele Ústeckého kraje dostupnost 
zdravotní péče, vybudovat iktové centrum 

druhého stupně v mostecké nemocnici, 
v níž toto pracoviště dosud chybí,“ upozor-
nil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.

KCC, přesněji Centrum vysoce specializo-
vané cerebrovaskulární péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., je jedním ze 13 center 
v České republice poskytujících nejvýše 
specializovanou péči u pacientů s cévním 
onemocněním mozku, a to jak v oblasti 
primární, tak v oblasti sekundárně preven-
tivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře 
fungující spolupráce neurologického oddě-
lení, radiologické kliniky, neurochirurgické 
kliniky, kliniky anesteziologie, perioperač-
ní a intenzivní medicíny, rehabilitačního 
oddělení a v neposlední řadě emergency. 
Ústecké KCC v rámci celé České republiky 
patří dlouhodobě mezi tři nejvýkonnější. 
Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli 
cerebrovaskulární problematiky plnou šká-
lu intervenčních i operačních postupů. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Světový den cévní mozkové příhody je příležitostí opět 
upozornit: u člověka s mrtvicí rozhodují minuty

Masarykova nemocnice

Nadace Křižovatka předala 35 nových monitorů dechu
Masarykova nemocnice a Nemocnice Teplice

Nadace Křižovatka předala 35 monito-
rů dechu v celkové hodnotě 70 000 Kč 
na Neonatologickou kliniku Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Násled-
ně proběhlo slavnostní předání 5 přístrojů 
v hodnotě 10 000 Kč na Dětském oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z. 

redakce Infolistů

Zleva Mgr. Lubomír Francl, Bc. Jana Hnyková 
a Adriena Šípová

Předání monitorů dechu v ústecké Masarykově nemocnici Předání monitorů v Teplicích
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Aktuální nAbídkA
DĚČÍN   |   ÚSTÍ NAD LABEM   |   TEPLICE   |   MOST   |   CHOMUTOV

1. 10. - 31. 12. 2019

129,-
 165,- 

149,-Doplněk stravy.

 195,- 

Vibovit imunity 
◊	 	želé	multivitaminy	pro	děti	s	vysokým	
obsahem	vitaminů	D	a	C	pro	zdravou	
imunitu

◊	 	s	vynikající	chutí	černého	bezu		
a	100%	přírodními	barvivy	a	aroma

50 želé 

V nabídce také
Vibovit Dino 50 želé                 185,- 139,-

129,-
 163,- 

Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu 
užití v ústech a v krku.

◊	 	působí	proti	bolesti	a	zánětu	v	krku	a	
dutině	ústní

◊	 	pastilky	ve	čtyřech	příchutích	pro	děti	
od	6	let	a	dospělé

149,-
 193,- 

 

Lék s účinnou látkou paracetamolum, acidum ascorbicum, 
phenylephrini hydrochloridum. K vnitřnímu užití.

◊	 	maximální	 dávka	 v	 jediném	 Coldrex	
sáčku

◊	 	horký	 nápoj	 přináší	 rychlou,	 účinnou		
a	příjemnou	úlevu	od	příznaků	chřipky	
a	nachlazení

◊	 	snižuje	horečku,	odstraňuje	bolest	hla-
vy,	tlumí	bolest	v	krku,	uvolňuje	ucpa-
ný	nos

  89,-Nosní sprej, roztok obsahuje  xylometazolin-hydrochlorid 
a je k nosnímu podání. Reklama na léčivý přípravek.

 115,- 

◊	 rychle	uvolňuje	ucpaný	nos
◊	 	zvlhčuje	 nosní	 sliznici	 díky	 obsa-
hu	kyseliny	hyaluronové	ve	 formě	
sodné	soli																																																					

◊	 	neobsahuje	konzervační	látky

V nabídce také
Olynth HA 0,05% nosní sprej, roztok 10ml  
                  115,-     89,-
   

139,-
 185,- 

Preventan® Akut 
◊	 	originál	 s	 obsahem	 patentované	
látky	 ProteQuine®	 a	 vitaminu	 C	
pro	Vaši	imunitu

◊	 	vitamin	C	přispívá	k	normální	funk-
ci	imunitního	systému

◊	 	pro	akutní	užívání	
◊	 	s	medvědí	silou	do	období	plískanic

30 tablet

V nabídce také
Preventan® Clasic 30 tablet                174-    129,-
Preventan® Clasic 90 tablet               385,-    289,-

Doplněk stravy.

Olynth HA 0,1% nosní sprej, 
roztok 10ml

Coldrex Maxgrip 10 sáčků  
Citron, Lesní ovoce

Tantum Verde Lemon
20 x 3 mg  

Mint, Eucalyptus, 
Orange&Honey

Robitussin Antitussicum
◊	 sirup	proti	kašli,	který	zmírňuje	a	tlumí	
suchý	dráždivý	kašel

◊	 určen	 pro	 dospělé,	 dospívající	 a	 děti	
od	6	let

100ml

V nabídce také
Robitussin Expectorans 100ml       163,- 129,-
Robitussin Junior 100ml                     136,- 109,-

Robitussin Antitussicum (dextrometorfan) je lék  
k vnitřnímu užití.

Nabídka	platí	od	1.	10.	do	31.	12.	2019	nebo	do	vyprodání	zásob.	Vždy	si	pečlivě	prostudujte	příbalový	leták,	účinky	a	použití	léků	konzultujte	s	lékařem	nebo	lékárníkem.	Dávkování	
léčivých	přípravků	se	řídí	informacemi	uvedenými	v	příbalovém	letáku	a	pokyny	lékaře,	případně	lékárníka.	Užívejte	léčivé	přípravky	pouze	tehdy,	pokud	pociťujete	příznaky,	pro	
které	jsou	určeny,	a	po	konzultaci	s	lékařem	nebo	lékárníkem.	Cílem	tohoto	informačního	letáku	není	zvýšení	spotřeby,	výdeje	ani	předepisování	léčivých	přípravků.	Nenabádáme	
Vás	k	nevhodnému	ani	neopodstatněnému	užívání	léků.	Doplňky	stravy	nenahrazují	různorodou	a	vyváženou	stravu	ani	zdravý	životní	styl	a	jejich	použití	se	řídí	údaji	uvedenými	
na	balení,	nepřekračujte	doporučenou	denní	dávku	přípravku	stanovenou	výrobcem.	Běžnou	cenou	se	rozumí	průměrná	aktuální	cena	příslušného	přípravku	v	lékárnách	(může	
být	vzájemně	odlišná),	případně	cena	vyplývající	z	informací	a	sdělení	distributora.	Případné	změny	a	tiskové	chyby	jsou	vyhrazeny.

X

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

www.kzcr.eu

Chomutov

Most

Teplice Ústí nad Labem

Děčín

DĚČÍN

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM

TEPLICE

CHOMUTOV

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

Tel.:  412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí — pátek     7.00 — 15.30

Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem

Tel.:  477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí — pátek     7.30 — 16.00

V Podhájí 500/23  
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu 
Provozní doba:   pondělí — pátek     7.30 — 15.30

budova C, vchod z ulice U Nemocnice 
Duchcovská 53, 415 01 Teplice

Tel.:  417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu 
Provozní doba:   pondělí — pátek     7.30 — 17.00

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Tel.:  478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí — pátek     7.30 — 17.00

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice 
Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Tel.:  474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu 
Provozní doba:   pondělí — pátek     7.30 — 18.00

MOST

V našich lékárnách žádnou slevovou kartu nepotřebujete, výhodné ceny platí pro všechny!

499,-
 959,- 

Bayflex 1178mg  3x30 tablet

◊	 	lék	 s	 ověřeným	 účinkem	 pro	
vaše	klouby

◊	 	zpomaluje	osteoartrózu
◊	 	zmírňuje	dlouhodobou	bolest
◊	 	zlepšuje	pohyblivost
◊	 	pouze	1	tableta	denně

219,-Kosmetický přípravek.

 260,- 

Blephagel 30g 
◊	 každodenní	hygiena	očních	víček	
a	očního	okolí

◊	 základem	 úspěšné	 léčby	 očních	
onemocnění	 je	 hygiena	 víček	
(zvýšení	účinku	umělých	slz,	léč-
ba	blepharitid)

◊	 rozpouští	a	odstraňuje	sekrety		
a	čistí	oční	víčka

◊	 hypoalergenní,	 bez	 parfému,	 al-
koholu	a	bez	konzervačních	látek

V nabídce také
Blephasol 100ml                                              260,-   219,-
Blephaclean 20 sterilních tamponů     180,-   149,-

Léčivý přípravek k léčbě osteoartrózy kolene pro vnitřní 
užití. Není vázán na lékařský předpis. Není určen k léčbě 
akutní bolesti. Obsahuje glukosamin.129,-Lék k vnitřnímu užití.

 158,- 

Kaloba  20ml

◊	 rostlinný	lék	s	extraktem		
z	Pelargonium	sidoides

◊	 	ke	zmírnění	příznaků	při		
onemocnění	dýchacích	cest		
–	akutní	bronchitidě

◊	 	již	od	1	roku	věku

V nabídce také
Kaloba 50ml  315,-      249,- 
Kaloba 20mg 21 tablet 199,-      159,-

◊ široký sortiment léčivých přípravků  
a doplňků stravy

◊ pestrá příprava léčivých přípravků  
včetně očních kapek

449,-
  570,- 

Protectum Omega 3   
   

90 kapslí 

Doplněk stravy.

◊	 doplněk	 stravy	 obsahující	 různé	 ži-
viny	 a	 zinek,	 který	 přispívá	 k	 udržení		
normálního	stavu	zraku

◊	 ke	každému	balení	oční	kapky		
Protectum	Sensitive	zdarma

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí     570,-   449,-
Protectum Vital 90 kapslí                      570,-     449,-



Pomáhej srdcem, Krajská zdravotní, a. s., RS centrum zvou 
na 

Běh s čelovkou
7. 12. 2019

Start v 18.00 hodin

Zámecká zahrada za Zahradním domem v Teplicích

Přidejte se i vy na 5,2 km dlouhou trasu krásnými předvánočními Teplicemi, kterou můžete i jen tak projít 
se svými přáteli, kočárky, pejsky, samozřejmě i projet na invalidních vozících.
Podpoříte tím Moniku v jejím statečném boji s roztroušenou sklerózou.
Program: malování vánočních perníčků, vystoupení dětí ze Salisiánského střediska mládeže, rozcvička 
před startem s fyzioterapeutkami MS centra, osvěta na téma Co je roztroušená skleróza, ohnivá show, loso-
vání tomboly, vánoční koledy, občerstvení. V místě bude bezbariérové WC.
Registrace a více informací na www.pomahejsrdcem.cz
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KRUŠNÉ HORYTEPLICE

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

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

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

ZE ZEMĚ
DO VANY

WWW.LAZNETEPLICE.CZ
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Pečujte o sebe v malebném lázeňském resortu nedaleko Prahy.

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

LÉČEBNÝ POBYT LIGHT
Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje  
Strava polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x vstupní lékařská konzultace
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x Calmonalová perlivá koupel
• 2x skupinové cvičení
• 1x bazén (volné plavání 30´) 
• 1x parafínový zábal na ruce

 

Cena
pobytu již od

4.265,-  Kč/osoba*

Mšenský balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze

čerpat i během jediného dne

Cena balíčku:

1.010,- Kč*

Tři dny splněných přání
ČOKOLÁDA

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje  
Strava polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x čokoládový zábal dolních končetin
• 1x čokoládová lázeň
• 1x parafínový zábal na ruce
• 1x esenciální olejová aroma koupel

• koupel s rašelinovým extraktem
• mšenská slatinná částečná masáž
• vulkanpack (záda)

Cena
pobytu již od

3.290,-  Kč/osoba*

*/Uvedená cena je 
včetně zákonné 
sazby DPH.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

 www.msene.cz

y
KRAJSKÝ TRAUMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ, 

tentokrát na téma: 
Když se daří, když se nedaří…

A ODBORNÁ KONFERENCE VŠEOBECNÝCH 
SESTER 2019

pátek 6. prosince 2019 
Sesterská sekce – od 9.00 h (registrace od 8.00 h)

Lékařská sekce – od 14.00 h (registrace od 13.00 h)
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. 

Informace, přihlášky: 
www.kzcr.eu/konference/trauma2019

11. MOSTECKÉ OFTALMOLOGICKÉ 
SETKÁNÍ TRADIČNÍ - MOST 2019

pátek 6. prosince 2019 od 9.00 h
Hotel Cascade, Most 

registrace od 8.00 h v přísálí 

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 17.00 h
proběhne v Hotelu Širák v Mostě 

doškolovací setkání pro mladé oftalmology 
před atestací MOdoMo.

Přihlášky k pasivní účasti na konferenci MOSt 2019: 
www.kzcr.eu/konference/most2019/prihlasky

Přihlášky k účasti na doškolovací setkání MOdoMo: 
radomir.mach@kzcr.eu

HRUDNÍ CHIRURGIE V ÚSTÍ N. L. 2019

úterý 10. prosince 2019
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

Přihlášky zasílejte on-line do 5. 12. 2019 na: 
www.kzcr.eu/konference/hrudnichirurgie2019

Pořadatel konferencí: Vzdělávací institut Krajské 
zdravotní, a. s., Středisko konferenční a marketingové 

podpory



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

21. 11. 2019 Onkologická konference Vzdělávací institut KZ
28. 11. 2019 Konference chirurgických sester Vzdělávací institut KZ

6. 12. 2019 11. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční 
– MOSt 

Hotel Cascade, Most

6. 12. 2019 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ
10. 12. 2019 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2019 Vzdělávací institut KZ

Přihlášky na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s., www.kzcr.eu/konference

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání
18. 11., 19. 11., 21. 11., 

25. 11., 26. 11., 2. 12., 
3. 12., 9. 12., 10. 12., 
12. 12., 16. 12. 2019

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V

5. 12. 2019 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. III, č. IV
20. 11., 4. 12. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
19. 11., 3. 12. 2019 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. IV, č. III

27. 11., 11. 12. 2019 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V

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

 Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a.s., Vás zve na
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Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. Infolisty 
jsou Vaším časopisem! Kontakt: Martin Klimeš, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu


