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Milí čtenáři, 
konec roku se kvapem blíží a nám nezbývá než jen zamyslet 
se nad rokem právě uplynulým. Právě adventní čas je k tomu 
přímo stvořený. Stalo se takovou předvánoční tradicí, že vás 
vždy v prosinci mohu v úvodu pozdravit a popřát vám krásné 
prožití vánočních svátků, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. 
Stále si mnoho lidí neuvědomuje, že právě zdraví je to nejdů-
ležitější, co můžeme mít, a mnohdy ho na úkor stresu, práce 
a starosti o domácnost odkládají na vedlejší kolej a volání 
těla ignorují. Je na každém z nás, jak se svým zdravím naklá-
dáme, ale dbejme o něj. Ale pro ty, které přeci jen jejich zdra-

votní stav zavede do některé z pěti nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s., 
je připravena kvalitní péče jak díky stále zdokonalující se technice, tak odbornému 
nelékařskému i lékařskému personálu, kterého je bohužel na severu Čech stále nedo-
statek. I proto Ústecký kraj v rámci dlouhodobého řešení nedostatku lékařů v regionu 
vyhlásil už třetím rokem stipendijní program pro lékaře, kteří, pokud řádně vystudují 
a po atestaci zůstanou v kraji, obdrží každý školní rok stipendium ve výši 50 tisíc korun. 
S udržením kvalitních lékařů v kraji souvisí i zlepšení komfortu pacientů. Letos je také 
poprvé vyhlášeno stipendium pro nelékařský personál. Vlastní stipendijní programy 
nabízí také Krajská zdravotní, a. s., a tak si myslím, že studenti mají zajištěny pěkné 
studijní podmínky. 
Závěrem mi dovolte popřát vám spokojené vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti v roce 2018.

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

Krajská zdravotní svým zaměstnancům po roce znovu přidá 10 %
Krajská zdravotní, a. s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 29. listopadu 2017 
deklarovalo záměr navýšit objem mzdových prostředků všem svým zaměstnancům 
pro rok 2018. Ve finančním plánu pro příští rok počítá s nárůstem mzdových tarifů 
o 10 %. Ke změně v odměňování dojde od 1. ledna 2018. Krajská zdravotní, a. s., se 
tak znovu přihlásila k 10% navýšení tarifních mzdových složek, ačkoli již loni vládní 
nařízení k takovému kroku společnost nezavazovalo.
„Tento objem mzdových prostředků 
bude tvořen navýšením mzdových ta-
rifů o 10 % pro všechny zaměstnance 
Krajské zdravotní. Věříme, že krok, který 
představenstvo Krajské zdravotní, jedno-
ho z největších poskytovatelů zdravotní 
péče v České republice, opakovaně pro-
vedlo, přispěje k zintenzivnění vnímání 
společnosti nejen odbornou veřejností 
jako zaměstnavatele s vysokým kredi-
tem. Věříme, že přijetí tohoto opatření 
se také jistě odrazí v ještě lepším po-
stavení Krajské zdravotní na trhu práce 
a ve svém důsledku přispěje ke zmírnění 

personální krize, s níž se české zdra-
votnictví již řadu let potýká,“ vyzdvihl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., jejímž prostřed-
nictvím spravuje Ústecký kraj pět páteř-
ních nemocnic re gionu v Děčíně, Ústí nad 
Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.
Nad rámec úpravy mzdových tarifů počítá 
Krajská zdravotní, a. s., s poskytováním 
letos zavedených stabilizačních příplat-
ků nelékařským zdravotnickým pracov-
níkům, dále například i se zlepšením 
odměňování u sanitářů a s úpravami, 

které se vážou na nově nastavenou výši 
minimální mzdy. O změnách v odměňo-
vání a souvisejících úpravách kolektivní 
smlouvy bude v nejbližších dnech vedení 
společnosti jednat se zástupci všech od-
borových organizací, které v Krajské zdra-
votní, a. s., působí. 
„Snahou představenstva Krajské zdra-
votní je i nadále naplňovat požadavky 
zaměstnanců a zvyšovat příjmy tak, aby 
byl udržen sociální smír mezi vedením 
společnosti a odboráři. Proto chci také 
připomenout, že již dnes jsme v odmě-
ňování lékařů v rámci České republiky 
na prvním místě a u sester je Krajská 
zdravotní do třetího místa,“ připomněl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
společnosti.

redakce Infolistů

Vážení spoluobčané, 
pomalu se chýlí ke konci rok, který byl pro společnost Krajská zdravotní obzvláště významný. Připo-
mněli jsme si deset let od jejího vzniku, což byl jistě důvod k bilancování. Rád konstatuji, že jsme 
mohli být spokojeni, protože současnému vedení se daří Krajskou zdravotní úspěšně rozvíjet. Dou-
fám, že také vy můžete zařadit rok 2017 mezi úspěšné a s blížícím se časem Vánoc a přelomem roku 
mi dovolte vám za celou Krajskou zdravotní, a. s., popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Děkuji všem, kdo využili zdravotnické služby v našich nemoc-

nicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, a pacientům za slova uznání a podpory. Těší mě, že jich 
nebylo málo. Děkuji lékařům, sestrám, ošetřovatelům a dalším zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za nelehkou práci, 
kterou v roce 2017 odvedli.

DO ROKU 2018 PŘEJI KAŽDÉMU SPLNĚNÍ JEHO PŘÁNÍ A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ! 

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Úrazové centrum v ústecké Masarykově nemocnici získalo v roce 2014 status kliniky. 
Historie samostatné traumatologie v Ústí nad Labem je však mnohem delší. 

Kliniky v Krajské zdravotní Masarykova nemocnice
KLINIKA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE

spolupráci, artroskopická operativa, 
péče o pacienty s poruchou kostního ho-
jení a s infektem.
Lůžková část kliniky se skládá ze dvou 
stanic, U1 a U2, pacienti ji naleznou 
v hlavním areálu ústecké Masarykovy ne-
mocnice na Bukově, v ulici Sociální péče, 
v pavilonu A ve čtvrtém nadzemním pod-
laží. Poradna pro ambulantní pacienty je 
umístěna v pavilonu B ve 3. patře.
Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., se rovněž pyšní několi-
ka republikovými prvenstvími či výjimeč-
nými výkony a soubory pacientů v oblasti 
traumatologie. Například užitím systému 
Talarlock/Pantalarlock k déze zadonoží, 
některými typy artroskopicky asistova-
ných osteosyntéz v oblasti nohy nebo 
ojedinělou operací zlomeniny hlavičky 
vřetenní kosti. V oblasti ruky je ojedinělé 
užití náhrady poloměsíčité kosti v úrazo-
vé indikaci. 
Široké spektrum artroskopických výkonů 
spolu se snahou o zvýšení erudice ope-
ratérů a zlepšení péče o tyto pacienty 
bylo podnětem ke vzniku Artroskopic-
kého centra. Zde se soustřeďují perso-
nální i materiální síly pro zlepšení péče 
o pacienty s postižením kloubů hlavně 

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
 » 1984 – absolvoval FVL UK Praha
 » 1984–2002 – II. chirurgické 

oddělení – úrazová chirurgie 
Krajské nemocnice Ústí nad Labem, 
sekundární lékař JIP

 » 2002–2012 – zástupce primáře 
Oddělení úrazové chirurgie MNUL 
a vedoucí lékař JIP

 » 2012 až dosud – primář Úrazového 
oddělení MNUL

 » 2014 – jmenován přednostou 
Kliniky úrazové chirurgie v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

 » 2011 – získání titulu Ph.D.: Nové operační techniky jako prevence 
závažných trvalých následků zlomenin proximálního humeru

ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE A KURZY 
 » stáž u prof. Rommense v Mainzu, u prof. Zwippa v Drážďanech, 

opakované kurzy v AO centru Davos, Homburg,  
London School of Hygiene & Tropical Medicine, Oxford 

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH
 » člen výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii,  

člen AO Trauma Czech (opakovaně ve výboru)
ODBORNÁ PRÁCE
 » řada přednášek u nás i v zahraničí, publikace v periodicích 

vč. impaktovaných, účast na několika mezinárodních multicentrických 
studiích, spoluautorství na kapitole v celostátní postgraduální učebnici 
Traumatologie, lektor postgraduálních kurzů, externí asistent na FZS UJEP

po úrazech. Tuto dobrou ideu podpořila i první vědecká konferen-
ce s názvem Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně a or-
topedii, na které se sešli největší specialisté z České republiky. 

Úrazová chirurgie v Masarykově nemocnici má i mnoholetou tra-
dici v péči o sportovce. Vždyť bývalý přednosta doc. MUDr. Otto 
Trefný, CSc., byl několik desetiletí lékařem hokejové reprezentace 
a v našem kolektivu má své následovníky dodnes. Není proto ná-
hodou, že se i po vzniku Oddělení sportovní medicíny v Masary-
kově nemocnici stali sportovní pacienti tohoto oddělení nedílnou 
součástí kliniky úrazové chirurgie. 

Velkou zásluhu na dobrém jménu ústecké kliniky má stabil-
ní zdravotnický tým, který nejenomže dobře pracuje, přednáší 
a publikuje v časopisech, ale dokáže se i semknout v případech 
problémů, nebo se sejít mimo pracovní dobu k družné zábavě 
s vlastní hudební produkcí. 

redakce Infolistů

Nácvik hromadného neštěstí ve spolupráci se složkami integrovaného 
záchranného systému

Artroskopicky asistovaná osteosyntéza zlomeniny 
hlavičky vřetenní kosti

Traumatologická klinika pravidelně pořádá nadregionální konference 
pro traumatology z celé České republiky

Samostatná traumatologie v ústecké 
nemocnici vznikla v roce 1952. Vedle 
Úrazové nemocnice v Brně to bylo první 
samostatné traumatologické pracoviště 
v tehdejším Československu. Svoji vy-
sokou úroveň si trvale udržovalo a její 
kredit potvrdilo i zařazení do celostát-
ní sítě traumacenter v roce 2001. Jde 
o akreditované pracoviště Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky, které nese 
přesný název Klinika úrazové chirurgie 
Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jejím 
přednostou byl jmenován MUDr. Karel 
Edelmann, Ph.D., který je členem výboru 
České společnosti pro úrazovou chirur-
gii a členem akreditační komise minis-
terstva zdravotnictví. Vrchní sestrou je 
Bc. Ing. Soňa Brabcová. V současnosti 
na oddělení pracuje 18 lékařů stabilní-
ho kádru v celkem 17 úvazcích. Atestaci 
z traumatologie má 10 lékařů a z toho 
navíc atestaci z chirurgie II. stupně 7 lé-
kařů. Vědeckou hodnost Ph.D. obhájili 

2 lékaři a další 3 jsou v přípravě. Oddě-
lení má celkem 59 standardních lůžek 
a pro intenzivní pacienty využívá potřeb-
ný počet lůžek centralizované JIP. Pět lé-
kařů je členy AO Alumni CZ, pobočky me-
zinárodní organizace AO ASIF. 

Klinika má působnost nadregionální-
ho úrazového centra Ústeckého kraje 
se spádem přibližně 800 000 obyvatel 
a úzce spolupracuje s ostatními trauma-
centry v České republice. Díky dlouhodo-
bým kontaktům ústeckých traumatologů 
s německými kolegy v rámci vědeckých 
konferencí v Německu i Evropě se Klinika 
úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
pyšní úzkou spoluprací s drážďanskou 
klinikou úrazové chirurgie a je zařaze-
na do východosaské sítě traumacenter. 
Praktickým důsledkem této spolupráce 
jsou společné vědecké konference s me-
zinárodní účastí nebo praktický nácvik 
hromadných neštěstí spolu s Integrova-
ným záchranným systémem Ústeckého 
kraje. Pro pacienty je výhodou možnost 
konzultovat operace, případně jejich 
společné provedení. 
Základním posláním zdravotnického 
pracoviště je mimo péči o pacienty užší 

spádové oblasti provádění vysoce speci-
alizované péče v traumatologii pro celý 
Ústecký kraj. Jedná se především o ná-
sledující stavy: polytraumata, sdružená 
poranění, závažná monotraumata, po-
ranění, která vyžadují multidisciplinární 
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Pokračujeme v revitalizaci Centra komplexní onkologické péče Masarykova nemocnice
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v revitalizaci Centra komplexní onkologické péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice, o. z., v areálu V Podhájí. V pondělí 
4. prosince zde byla uvedena do provozu nová nemocniční lékárna, již šestá v rám-
ci pěti nemocnic, které Krajská zdravotní spravuje. Společně se zateplením objektů 
druhého areálu Masarykovy nemocnice získala také novou fasádu. Vedení společ-
nosti a nemocnice zároveň prezentovalo přeměnu onkologického oddělení a od-
dělení nukleární medicíny jako součástí Komplexního onkologického centra (KOC) 
ústecké Masarykovy nemocnice, která začala s příchodem nového představenstva 
společnosti v roce 2014, a jež spočívala v zásadní modernizaci prostor a přístrojové-
ho vybavení KOC. 

Krajská zdravotní do svých pracovišť KOC v Ústí nad La-
bem a Chomutově dodnes investovala – s významnou 
investiční pomocí Ústeckého kraje – více než půl miliardy 
korun. Prezentaci, která informovala také o právě realizo-
vaných a nejbližších připravovaných investičních akcích 
v ústecké nemocnici, provedli Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Cho-
dacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s., a MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.
„Pro nás je důležité, že zakončujeme to, co jsme si před 
čtyřmi lety předsevzali – vybudování zařízení Komplex-
ního onkologického centra, jednoho z patnácti v České 

republice. Nyní byla dokončena revitali-
zace budovy, tedy nová fasáda, zateple-
ní, výměna oken a všechno, co s ní sou-
visí. Současně jsme slavnostně otevřeli 
lékárnu, šestou v rámci Krajské zdravot-
ní. Náklady na realizaci obou součástí 
jediného projektu přesáhly 18 milionů 
korun. Zbývá vybudovat parkoviště včet-
ně nového oplocení, novou vjezdovou 
bránu, upravit terapeutické prostory 
na oddělení nukleární medicíny a s tím 
související příjem a skladování radiofar-
mak,“ přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
„Blíží se tu ale konec provozu lineární-
ho urychlovače, jehož životnost je deset 
let. Pokud chceme pokračovat v nastou-
peném trendu, musíme ho v roce 2019 
nahradit přístrojem novým,“ upozornil 
Ing. Jiří Novák na to, že s investicemi 
do Centra komplexní onkologické péče 
Krajská zdravotní počítá i nadále.
„Sluší se poděkovat představenstvu 
a vedení Ústeckého kraje, které se 
od svého nástupu zasadilo o to, že mů-
žeme dnes výsledky takto prezentovat, 

že máme zachováno Komplexní on-
kologické centrum Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem a zejména 
spolupracující onkologické oddělení 
chomutovské nemocnice. To bylo 
zásadní, když ministr zdravotnictví 
Svatopluk Němeček po řadě usilov-
ných jednání pod vedením předse-
dy představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Jiřího Nováka souhlasil 
a do věstníku ministerstva připsal 
onkologické pracoviště chomutovské 
nemocnice ke KOC ústecké Masary-
kovy nemocnice jako spolupracující,“ 
připomněl Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Po-
dobné boje nás budou čekat, protože 
představenstvo stále má záměr zřídit 
kardiochirurgii, respektive Komplexní 
kardiovaskulární centrum,“ dodal ge-
nerální ředitel společnosti.
„Jsem velice rád, že kromě revitali-
zace areálu KOC V Podhájí probíhají 
v Masarykově nemocnici i další vý-
znamné stavební akce. Administra-
tivní nástavba na dětském pavilonu 
v areálu na Bukově, kam se přestě-
huje zázemí anesteziologie, umožní 

přemístit dětskou jednotku intenziv-
ní péče (JIP) do přízemí tohoto pavi-
lonu, blíže k rentgenům a emergency. 
Významnou akcí, která byla právě za-
hájena, je vybudování následné reha-
bilitace v pavilonu T, kam se oddělení 
přesune ze stávajících prostor. Třetí 
významná akce už byla zmíněna – vy-
budovat kardiochirurgii a s ní souvi-
sející nový pavilon, kde jsme ve sta-
diu přípravy projektu. Jsem za to 
velice rád, moc děkuji a těším se, že 
pod vedením tohoto managementu 
a představenstva Krajské zdravotní 
naši nemocnici vylepšíme a zdokona-
líme, aby opravdu byla na špici v Čes-
ké republice," zdůraznil MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Zateplen byl i navazující pavilon nukleární medicíny

Lůžková část ústeckého Centra komplexní onkologické péče v ulici 
V Podhájí má novou fasádu včetně zateplení

Prezentace nového vzhledu interiéru lékárny

Otevření nové lékárny za přítomnosti předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiřího Nováka (třetí zprava)
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Prezentovali jsme další aktuální investiční akce Nemocnice Most

Celková hodnota díla – vybudování no-
vých parkovacích ploch a parkovacího 
systému – přesáhla 11 milionů korun 
včetně DPH. V současné době se chystá 
realizace řady dalších investičních akcí. 
A v této souvislosti je třeba poděkovat 
nynějšímu představenstvu, že ve spolu-
práci s vedením Ústeckého kraje zajišťuje 
kontinuální finanční investiční podporu 
Krajské zdravotní,“ shrnul Ing. Petr Fiala.
„Od 1. prosince je zahájen placený pro-
voz, který se však netýká držitelů parko-
vacího průkazu pro osoby se zdravotním 
postižením. První dvě hodiny parkování 
pro všechny jsou zdarma, každá další ho-
dina je zpoplatněna částkou 15 Kč. Tuto 
variantu vyhodnotíme. Možná, že se uká-
že, že dvě hodiny pacientům na vyšetření 
nestačí. Pak bychom tuto novou skuteč-
nost zohlednili,“ doplnil Ing. Jiří Novák.
Dále probíhá příprava vyhlášení veřej-
né zakázky na realizační projektovou 
dokumentaci pro zřízení nových par-
kovacích ploch mezi objekty F, C a před 
budovou G. Záměrem je vybudování 
parkoviště s 32 parkovacími stáními 
pro osobní automobily včetně odpoví-
dajícího počtu parkovacích stání pro 
ZTP umístěných mezi budovu F a C. Ře-
šena zde bude i příjezdová komunikace, 

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v revitalizaci areálu Nemocnice Most, o. z., která 
začala s příchodem nového představenstva společnosti v roce 2014. Novinky v tom-
to směru, které realizovala v letošním roce a chystá v nejbližší době, prezentovalo 
vedení Krajské zdravotní a nemocnice na tiskové konferenci. Ing. Jiří Novák, předse-
da představenstva Krajské zdravotní, informoval novináře o tom, že v příštím roce by 
se měli pacienti mostecké nemocnice dočkat zahájení provozu pracoviště magnetic-
ké rezonance. Tiskové konference se zúčastnili také Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s., a MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Ředitel zdravotní péče MUDr. Petr Najman při prezentaci prostor, které čeká 
rekonstrukce

Nové parkoviště za pavilonem B

Pavilon plicního oddělení prochází rekonstrukcí

Tisková konference

Zásadní investiční akcí, kterou Kraj-
ská zdravotní, a. s., realizovala v letech 
2014–2015, byla „Rekonstrukce paviló-
nů KZ, a. s., Nemocnice Most, o. z., včetně 
optimalizace vnitřních prostor“. Realiza-
ce projektu byla rozsáhlá a hodnota ve-
řejné zakázky vzešlá z otevřeného výbě-
rového řízení byla na úrovni 150 milionů 
korun včetně DPH. Rekonstrukce probí-
hala ve fázích, podle harmonogramu, 
za plného provozu. Projekt byl ukončen 
prakticky rok po zahájení. Vedení společ-
nosti – s významnou investiční finanční 
podporou Ústeckého kraje – kontinuálně 
pokračuje v plánování a postupné rea-
lizaci oprav a modernizaci zdravotnic-
kých pracovišť v mostecké nemocnici. 
V loňském roce se podařilo dokončit re-
konstrukci porodnice a její stanice šesti-
nedělí. Letos se dokonce povedlo otevřít 
zcela nové oddělení následné intenzivní 
péče a dlouhodobé intenzivní ošetřova-
telské péče (NIP a DIOP).

Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Půdorys nové lékárny v prostorách bývalé kartotéky

„Komise pro posuzování rozmístění pří-
strojových zdravotnických prostředků Mi-
nisterstva zdravotnictví České republiky, 
tzv. přístrojová komise, vydala 15. listo-
padu souhlas s tím, že Krajská zdravotní 
může pro mosteckou nemocnici zakoupit 
magnetickou rezonanci. To je velmi dob-
rá zpráva pro obyvatele regionu a také 
pro všechny pacienty z Mostecka. Ti to-
tiž zatím musejí dojíždět za tímto vysoce 
specializovaným vyšetřením do nemoc-
nic Krajské zdravotní v Teplicích nebo 
v Ústí nad Labem. Je nutné zdůraznit, že 
nákup magnetické rezonance se již reali-
zuje pro nemocnici v Chomutově a v příš-
tím roce se uskuteční také pro děčínskou 
nemocnici. Představenstvo tak plní je-
den ze slibů, že magnetická rezonance 
bude ve všech pěti nemocnicích, které 

společnost spravuje,“ přiblížil Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
„Aktuální realizací v dlouhodobém pro-
jektu revitalizace mostecké nemocnice 

je zřízení nových parkovacích ploch pro 
186 osobních automobilů včetně pří-
jezdové komunikace, přičemž součástí 
je i řešení veřejného osvětlení, terén-
ní úpravy a náhradní výsadba stromů 
a keřů. Vybudováním parkoviště pro 
zaměstnance za pavilonem B se uvolni-
ly kapacity pro parkování návštěvníků 
nemocnice. Zároveň byl 1. listopadu za-
hájen bezplatný zkušební provoz parko-
vacího systému v areálu nemocnice, kdy 
je provoz v nemocnici zajištěn formou 
vjezdových/výjezdových bran a terminá-
lů včetně tří automatických pokladen. 

zpevnění ploch a veřejné osvětlení. Do-
jde k rozšíření parkovacích ploch před 
budovou G.
Podrobnou prezentaci uvedených inves-
tičních akcí i dalších v mostecké nemoc-
nici přítomným zprostředkoval Jan Vág-
ner, vedoucí Odboru investic a obnovy 
majetku Krajské zdravotní, a. s.
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Modernizace pavilonu D

Masarykova nemocnice
Na střeše budovy se již rýsuje plánovaná nástavba. Dřevěná oprýskaná okna nahradila nová, plastová. Na lešení pilně pracují 
stavební dělníci. Tak to jsou změny, kterých si všimne každý návštěvník hlavního areálu ústecké Masarykovy nemocnice, když 
se podívá na pavilon D. 

Jan Vágner, vedoucí Odboru investic a ob-
novy majetku Krajské zdravotní, a. s., uvedl, 
že nyní probíhá zateplování fasády na části 
budovy a rekonstrukce střechy, kdy je pro-
váděna tzv. foukaná izolace v rámci stávající 
dvouplášťové střechy a pokládka nové střeš-
ní krytiny. „Současně s tímto probíhají práce 
na nástavbě budovy D3, kde už je provedena 
výstavba nové ocelové konstrukce a nyní mj. 
probíhají práce na zastřešení nástavby,“ do-
plnil Jan Vágner. Veškeré stavební práce pro-
bíhají za plného provozu zdravotnických pra-
covišť umístěných v pavilonu, což s sebou 
přináší zvýšenou hlučnost a prašnost, za což 
se společnost Krajská zdravotní, a. s., paci-
entům i sloužícímu zdravotnímu personálu 
omlouvá. Cena zakázky je 51 128 536,25 Kč 
vč. DPH. Modernizace budovy D navazuje 
na dřívější dílčí modernizace v pavilonu.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů Ocelová konstrukce nástavby

Nová okna zlepší komfort pacientů i zdravotníků

Nemocnice Chomutov
Za nepřetržitého zdravotnické-
ho provozu probíhá v prosinci 
výměna oken na budově D cho-
mutovské nemocnice. 

Stavební práce započaly 27. lis-
topadu letošního roku v pátém 
nadzemním podlaží a pokračují 
podle dohodnutého harmono-
gramu s jednotlivými oddělení-
mi. Předpokládaný termín do-
končení prací je březen 2018. 
Celkem se jedná o výměnu 
287 kusů oken a další souvi-
sející dodávky a montáže, jako 
např. výplně panelů, parapety, 
žaluzie atd. Cena zakázky je 
6 617 135 Kč vč. DPH.

Petr Sochůrek, redaktor 
Infolistů

Správné návyky dětí při jídle aneb to nejlepší pro naše nejmenší

Nemocnice Děčín

Nová plastová okna nemocničního pokoje na gynekologicko-porodnickém oddělení

Nejdůležitějším pravidlem, jak naučit naše děti správným stravovacím návykům je 
jednoznačně jít jim vždy správným příkladem. Vždy bychom měli dodržovat dobu po-
dávání jednotlivých pokrmů a stravovat se dohromady celá rodina u jednoho stolu. 
Mezi jídly bychom neměli dávat žádné sladkosti, abychom se vyvarovali toho, že dítě 
již nebude mít hlad ani chuť na to, co jsme připravili. 

Důležité je seznamovat dítko již od ma-
lička s různými druhy chutí a nabízet mu 
co nejpestřejší stravu. Častou chybou je, 
že rodiče podávají dětem stále to samé, 
např. 10 druhů potravin a tím to končí. 
Strava je jednostranná tehdy, pokud 
převládají sladkosti, uzeniny a smažené 
pokrmy. Děti tak nemají všechny živiny 
pro správný růst a vývoj. Potřebují stra-
vu pestrou a pro jejich růst jsou důležité 
všechny základní složky výživy ve formě 
bílkovin, tuků a sacharidů, ale i vitamínů, 
minerálů a vody.

BÍLKOVINY – zdrojem plnohodnotných 
bílkovin je maso. Nejvhodnější je maso 
kuřecí, krůtí, králičí, hovězí zadní, vep-
řová kýta. Vhodné je alespoň dvakrát 

v týdnu zařadit ryby. Dále mléko a mléčné 
výrobky. Ty jsou zdrojem mnoha cenných 
látek, zejména vápníku, který má význam 
pro růst kostí (jogurty, sýry, tvaroh atd.). 
Další plnohodnotnou potravinou jsou 
vejce. Velikou chybou rodičů je, že často 
zaměňují uzeniny za maso. Uzeniny by 
neměly být pravidelnou součástí stravy 
dětí a menším dětem je do jídelníčku 
nezařazujeme vůbec. Starším podáváme 
výjimečně, nejlépe šunku. Uzené, kon-
zervy a trvanlivé salámy bychom měli 
vyloučit, neboť obsahují nejvíce tuků, 
koření a soli.

TUKY – jsou zdrojem energie. Patří sem 
tuky živočišné (máslo) a rostlinné (oleje – 
nejvhodnější je slunečnicový, sezamový 

a olivový). Upřednostňujeme je před tuky 
ztuženými, které zvyšují výskyt obezity 
a v pozdějším věku i výskyt civilizačních 
chorob. Margaríny konzumujeme v co 
nejmenším množství. Zejména ty, které 
obsahují konzervační přísady.
SACHARIDY – by neměly ve skladbě jí-
delníčku chybět. Patří sem brambory, 
luštěniny a obiloviny (pšenice, oves, ječ-
men, žito, proso – jáhly), rýže, kukuřice 
a pohanka.
VLÁKNINA – je velmi důležitou součástí 
potravy, která je nutná pro správný prů-
běh trávení. Nejvíce je obsažena v zele-
nině, ovoci, luštěninách a celozrnných 
výrobcích.
ZELENINA – je zdrojem vlákniny, obsahu-
je velké množství vitamínů, minerálních 
látek a má nízkou energetickou hodnotu. 
Zařazujeme ji do jídelníčku buď v syro-
vém stavu, nebo ji přidáváme do různých 
pokrmů s luštěninami, těstovinami, rýží, 
pečivem, ale i s masem.
OVOCE – je také zdrojem cenných látek 
a můžeme jím plně nahradit sladkos-
ti. Ovoce podáváme buď čerstvé nebo 
ve formě přesnídávek či ovocných salátů, 
ale také jako přídavky do jogurtů, pudin-
ků a podobně.
TEKUTINY – jsou důležitou součástí. 
Upřednostňujeme čerstvou pramenitou 
vodu, ovocné čaje, ovocné šťávy a džusy. 
Vyhýbáme se sladkým limonádám a šťá-
vám, které obsahují pouze cukr, barviva 
a konzervační látky.
Největší a hodně častou chybou je ku-
pování sladkostí dětem za odměnu. Čo-
koládky, bonbónky, dortíky a jiné. Tyto 
dobrůtky rychle zasytí, ale dítko nedo-
stane žádné důležité látky potřebné pro 
růst a vývoj. Navíc podporují výskyt obe-
zity a kazivost zubů. Můžeme je nahradit 
ovocem, müsli tyčinkou nebo cereální 
dobrůtkou. 

Jana Klabíková 
nutriční terapeutka 

Nemocnice Děčín, o. z.
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Krajské zdravotní, a. s., zapracovala na vy-
lepšení prostředí gynekologického a porod-
nického oddělení chomutovské nemocnice. 
Změna je dobře vidět a pacientkám nyní toto 
zdravotnické pracoviště nabízí prostředí dů-
stojnější, než tomu bylo dosud.

V budově D dochází k výměně oken s celko-
vou cenou díla přesahující 6,6 milionu korun 
včetně DPH. V 5. nadzemním podlaží, kde sídlí 
porodnická část gynekologicko-porodnického 
oddělení, se výměna oken již uskutečnila, 
bylo vymalováno a byly provedeny další prá-
ce za bezmála 80 tisíc korun, které pomohly 
zpříjemnit prostředí rodičkám i personálu 
porodnice.
S tím, jak nyní porodnická část oddělení pro-
hlédla, se seznámil také Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Nejen 
realizace velkých projektů je pro všechny ne-
mocnice Krajské zdravotní důležitá. I taková-
to vylepšení, která zpříjemní návštěvu nebo 
pobyt v našich zdravotnických zařízeních, 
jsou potřeba jak pro pacienty, tak pro perso-
nál. Všem, kteří se na nich podíleli, lékařům, 
sestrám a dalším pracovníkům, děkuji,“ řekl 
Ing. Petr Fiala.
Služeb Gynekologicko-porodnického od-
dělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z., budou moci využívat, kromě 

dřeně. „Doporučuji ji už před zahájením 
léčby jako jistotu uskutečnění celého 
pětiměsíčního léčebného procesu,“ uve-
dl MUDr. Chodacki. Zvýšené opatrnosti 
je nutno dbát při krevních převodech. 
V průběhu léčby je lze podávat. Závěrem 
tak nutno shrnout, že k léčbě metastatic-
kého kastračně rezistentního karcinomu 
prostaty je nezbytná multidisciplinární 
spolupráce. Konkrétně Xofigo pak přiná-
ší významné terapeutické výsledky, které 
jsou přítomny, aniž by docházelo ke sní-
žení kvality života pacientů. Vhodné je 
rovněž zahájit léčbu co nejdříve. Klíčová 
je ovšem úprava indikačních kritérií, kte-
rá potřebují změny a upřesnění indikací.

Zdroj: Zdravotnické noviny

Gynekologicko-porodnické oddělení vítá pacientky v důstojnějším
prostředí

Nemocnice Chomutov

Radiofarmaka v léčbě skeletálních metastáz karcinomu prostaty
Krajská zdravotní, a. s.

V České republice se objeví ročně zhruba 9 000 nových případů karcinomu prostaty. 
Jedná se zhruba o tisíc případů primárně metastatického karcinomu, asi 600 patří 
konkrétně do skupiny metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. 

MUDr. Aleš Chodacki, náměstek 
pro řízení zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s., a primář nukleární 
medicíny

V jeho léčbě se pomalu dostává do po-
předí přípravek Xofigo, o němž hovo-
řil v rámci Jihočeských onkologických 
dnů 2017 i primář MUDr. Aleš Chodacki 
z centra nukleární medicíny Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem a nukleár-
ní medicíny Nemocnice Chomutov. Klí-
čovou složkou přípravku je radium 223. 
To se zvýšeně vychytává v nádoru a jím 
postižených kostech, kde inhibuje tvorbu 
kostních metastáz. I přestože se jedná 
o radium, nedochází k žádnému radiač-
nímu poškození zdravých tkání či zhorše-
ní kvality života pacienta. Pacient obdrží 
dávku 1 mSv až za 10 000 hodin – opro-
ti tomu například u vyšetření PET je to 
za 25 hodin, u scintigrafie za 100 hodin. 
"Přípravek Xofigo je v současné době 
nejhojněji využíván ve Švédsku. Zde do-
sahuje počet léčených pacientů na 1 mi-
lion obyvatel čísla 48,” uvedl MUDr. Cho-
dacki. V České republice je to na 1 milion 
obyvatel pouhých 11 pacientů. I na Slo-
vensku a v Maďarsku je počet léčených 
pacientů dvojnásobný oproti ČR. Výběr 
pacienta pro terapii radiem 223 je ome-
zen několika indikačními kritérii. Podle 
SÚKL je přípravek určen pro pacienty se 
sympto matickými metastázami v kos-
tech, bez známých viscerálních metastáz 
nebo maligních lymfadenopatií větších 
než 3 cm. Výkonnostní stav pacienta 
musí být v hodnotě ECOG 0–2. Xofigo 

tedy nelze podat u chemonaivního paci-
enta, pokud je vhodný docetaxel. Léčba 
docetaxelem však musí být ukončena 
ve vhodný okamžik. Obdobná jsou i krité-
ria uvedená v Modré knize. Při skeletální 
progresi není vhodné indikovat léčbu do-
cetaxelem, namísto toho je vhodné zahá-
jit pětiměsíční terapii přípravkem Xofigo. 
Pokud je přítomna pouze skeletální pro-
grese, je vhodné vždy zvažovat Xofigo, 
zejména kvůli benefitům, které poskytu-
je s ohledem na kvalitu života pacienta. 
„Přestože se někdy hovoří o Xofigu jako 
o drahém léku, je nutno připomenout, 
že drahý je spíše nedoléčený a špatně 
indikovaný pacient,“ dodal MUDr. Cho-
dacki. Co se týče průběhu léčby, je vhod-
né zmínit několik klíčových informací. 
Elevace PSA není důvodem k vysazení 
Xofiga. Jako biomarker je vhodnější ALP, 
ale po dobu léčby je dobré se zaměřit 
na klinický stav pacienta a krevní obraz. 
Léčbu je nutno vnímat jako ucelenou pě-
timěsíční terapii a vyhodnocovat celkový 
efekt až po jejím ukončení. Pokud zjis-
tíme biochemickou progresi, je zde spí-
še na místě vyšetření PET a zhodnocení 
klinického stavu pacienta. Doporučová-
no je tzv. „cholinové“ PET/CT za využití 
18F-fluorocholinu. Před zahájením léčby 
není vyšetření PET indikováno. Pokud 
není jistota ohledně parametrů krevní-
ho obrazu, je vhodná scintigrafie kostní 

Personální změny v KZ, a. s.
 o

d 
1.

 1
2.

 2
01

7

MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
se stal přednostou Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Krajské zdravotní, a. s.  
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

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

žen z Chomutovska, také pacientky z Vejprt a okolí. Zastupitelstvo 
města Vejprty totiž rozhodlo o ukončení spolupráce mezi Krajskou 
zdravotní, a. s. – Nemocnicí Chomutov, o. z., a městem Vejprty 
k 31. 12. 2017, a tím i činnosti místní gynekologické ordinace.
„Vzhledem k faktu, že jde o jednostranný akt, se kterým nesou-
hlasíme, hodláme i nadále zachovat možnost gynekologické péče 
od chomutovských lékařů. Pacientkám, které budou mít i nadále 
o tuto péči zájem, nabízíme gynekologickou ambulanci v nemocni-
ci v Chomutově. Objednání je a bude možné na telefonním čísle 
474 447 556. V této ambulanci bude dostupná i dosavadní zdra-
votní dokumentace,“ informoval MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář 
Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Chomutov, o. z.
Těhotným pacientkám bude péče zajištěna až do konce těhotenství 
v těhotenské poradně v nemocnici v Chomutově (budova D, 5. nad-
zemní podlaží). Během pracovních dnů tato ambulance funguje bez 
objednání od 8.30 a 10.00 hodin.

Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Krajská zdravotní, a. s., získala pět nových monitorů dechu v hod-
notě 14 850 Kč ve čtvrtek 30. září od zástupkyně Nadace Křižovat-
ka pro novorozeneckou stanici dětského a dorostového oddělení 
v teplické nemocnici. Tento bezpečnostní systém pomáhá zdravot-
níkům zachraňovat miminka tím, že trvale detekuje pohyby dítěte, 
pokud se dechová akce zastaví, spouští zvukový a optický signál.
Předání monitorů se zúčastnila členka představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Jitka Hanousková. „Děkuji Nadaci Křižovatka 
za opakovanou podporu dětských oddělení v našich pěti nemocni-
cích. Monitory dechu se staly nezbytným vybavením našich novoro-
zeneckých stanic,“ poděkovala Jitka Hanousková.
MUDr. Jaroslav Procházka, primář Dětského a dorostového oddě-
lení Nemocnice Teplice, o. z., doplnil, že monitory dechu pomáhají 
v péči o novorozence, ale i o malé kojence. „Monitory využívají ne-
jen zdravotníci, ale stále častěji i maminky, které si je mohou za-
půjčit po odchodu domů,“ uvedl primář MUDr. Jaroslav Procházka.
„Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou život-
nost, a proto hledáme podporu u sponzorů a dárců i v jednotlivých 
regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů 
v nemocnicích,“ popsala regionální manažerka Nadace Křižovatka 
pro Čechy Miloslava Stibůrková.
Monitory pro novorozeneckou stanici teplické nemocnice zakoupi-
la Nadace Křižovatka díky sponzorskému daru společnosti innogy 
Energie, s.r.o.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Novorozence ohlídají nové monitory dechu

Nemocnice Teplice 

Zleva členka představenstva Jitka Hanousková, 
primář MUDr. Jaroslav Procházka a zástupkyně nadace 
Miloslava Stibůrková

Návštěva studentů Biskupského gymnázia

Nemocnice Teplice 
Studenti septimy a oktávy Biskupského gymnázia v Bohosudově zavítali do teplické 
nemocnice. Cílem návštěvy bylo seznámit mladé lidi s jednotlivými medicínskými 
obory, prací zdravotnického personálu a snaha motivovat je ke studiu na různých 
typech zdravotnických škol nebo ke studiu medicíny. 

Nový komunikační systém

Nemocnice Teplice
Zavádění nového komunikačního systému „sestra–pacient“ probíhá v současné 
době v teplické nemocnici. 

Zařízení umožní spojení mezi hlavní ústřednou, pacienty, lékaři a ostatními propoje-
nými hlavními terminály s využitím nejmodernější technologie umožňující zobrazení 
informací na displeji přístroje. Mechanici dokončili instalaci systému na kožním oddě-
lení a na stanicích 1 a 2 chirurgického oddělení. Nová technologie bude zavedena také 
na gynekologicko-porodnickém oddělení a urologii. Cena zakázky je 2 359 687,55 Kč 
vč. DPH a ukončena bude 20. ledna 2018.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Protialkoholní záchytná stanice pro Ústecký kraj

Nemocnice Teplice
Protialkoholní záchytnou stanici pro Ústecký kraj zřídí Krajská zdravotní, a. s., jejímž 
jediným akcionářem je Ústecký kraj. Vyplynulo to z výsledku jednání hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fia-
lou. Záměr zřídit stanici projednalo a schválilo ve středu 29. listopadu 2017 předsta-
venstvo společnosti. Stanice bude umístěna v areálu teplické nemocnice.

„Snažíme se zprovoznit novou záchytnou stanici již od roku 2011. Několik let jsme 
čekali na změnu zákona, která by nám umožnila tuto službu znovu registrovat. Novela 
již sice vešla v platnost, ale do posledního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. 
Ústecký kraj tedy nyní hledá nejvhodnější řešení spolu s Krajskou zdravotní, která je 
největším poskytovatelem zdravotní péče v našem kraji,“ uvedl po jednání hejtman 
Oldřich Bubeníček.
„Poskytování specifických zdravotních služeb je strategickou potřebou Krajské zdra-
votní pro komplexní zajištění poskytovaných služeb ve stávajícím spektru. Před-
pokladem pro fungování je zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu 
v požadovaném počtu,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., v souvislosti se schválením záměru vybudovat v teplické nemocnici 
protialkoholní záchytnou stanici, která v regionu dosud citelně chyběla. 

redakce Infolistů

Prezentace „v kapli“ teplické 
nemocnice

„První takováto návštěva se uskutečnila 
na jaře, kdy se do naší nemocnice přišli 
podívat studenti teplického gymnázia. 
Protože se nejen studentům „nahlédnu-
tí pod pokličku“ jednotlivých medicín-
ských oborů líbilo, nabídli jsme stejnou 
možnost i pedagogům a studentům Bis-
kupského gymnázia v Bohosudově při 
letošním charitativním běhu pro nemoc-
nici. Nápad se zalíbil, a tak nás v listopa-
du 2x po sobě navštívili studenti nejprve 
septimy a následně oktávy víceletého 
gymnázia,“ uvedla hlavní sestra teplické 
nemocnice Mgr. Kateřina Vágnerová.
Po krátkém představení nemocnice si tři 
vrchní sestry rozdělily studenty do men-
ších skupin a vydaly se s nimi na násle-
dující oddělení: 
Radiodiagnostické oddělení – pracoviš-
tě CT a magnetické rezonance – zde se 
studenti seznámili nejen s pracovištěm 
a přístroji jako takovými, ale i s principy 
těchto vyšetřovacích metod, možnostech 
jejich využití v diagnostice, pozitivitách 
i negativitách. Naše laborantky jim ná-
zorně vysvětlily a popsaly i obrázky z prá-
vě probíhajících vyšetření.
Oddělení laboratorního komplementu 
představilo obě své části – biochemic-
kou, kde se studenti názorně seznámili 
hlavně s krevními vzorky připravenými 

ke zpracování a analyzátory, které tyto 
vzorky zpracovávají a následně vyhod-
nocují. A také s částí hematologickou. 
Po odchodu tak věděli i jaký je rozdíl 
mezi jednotlivými krevními konzervami 
a také, jak ve skutečnosti vypadají krevní 
buňky.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
– zde se mohli studenti seznámit s tím, 
co obnáší péče o člověka v bezvědomí, 
který je napojený na dýchací přístroj 
se selhávajícími základními životními 
funkcemi.
Gynekologicko-porodnické oddělení – 
primář MUDr. Pondělíček měl pro stu-
denty připravenou zajímavou prezentaci 
o vlastních oborech gynekologie a po-
rodnictví, doplněnou o obrázky z ultra-
zvukových vyšetření a laparoskopicky 

prováděných operací. Studenti navštívili 
nejen porodnici, ale měli možnost se 
podívat i na porodní sál a ambulanci pro 
těhotné.
Standardní stanice interního oddělení II 
– představila spektrum onemocnění pa-
cientů, o které pečují nejen na oddělení, 
ale i na paliativním pokoji. V této souvis-
losti bylo otevřeno i téma nevyléčitelně 
nemocných, hranice lékařských možnos-
tí a téma důstojného umírání v kruhu 
blízkých.
Interní jednotka intenzivní péče – oslo-
vila studenty zejména názornou ukáz-
kou funkce defibrilátoru, ukázkou umělé 
ledviny a dalšími informacemi, které se 
týkaly péče a léčby pacientů zejména se 
závažnými srdečními chorobami.
„Za sebe, jako jednoho z průvodců, mu-
sím říct, že vše, co studenti během ex-
kurze viděli a slyšeli, bylo podáno velmi 
zajímavou, srozumitelnou a interaktivní 
formou, která studenty a snad i dopro-
vod z řad pedagogů zaujala a dodala 
i odvahu na diskuzi a otázky. Na závěr 
bych chtěla ještě jednou poděkovat 
všem, kteří nám pomáhali s organizací 
a umožnili studentům návštěvu svých 
pracovišť,“ uvedla závěrem Mgr. Kateřina 
Vágnerová.

redakce Infolistů
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„Jsem velice rád, že jsem mohl v rámci 
cyklu Osobnosti české medicíny přivítat 
profesora Rozsívala, který je bez přeháně-
ní oftalmologem evropského formátu. Vedl 
ústecké oční oddělení v letech 1986–1993 
a má obrovskou zásluhu na rozvoji moder-
ní oftalmologie v Masarykově nemocnici. 
Svoji odbornou prezentaci se záznamem 
z unikátní operace spojil s osobními vzpo-
mínkami na působení v Teplicích a Ústí nad 
Labem – bylo to jedno z nejhezčích setkání 
z celého cyklu,“ řekl MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí 

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci 
Krajská zdravotní, a. s.

Jednodenní akci s názvem 1. národní workshop Point-Of-Care ultrasonografie uspořá-
dalo v pondělí 20. listopadu 2017 Centrum Point-Of-Care ultrasonografie Kliniky anes-
teziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. 

„Point-Of-Care ultrasonografie (POCUS) je 
nový nekonvenční způsob využití ultraso-
nografické diagnostiky u pacientů s akut-
ním onemocněním. Jde o rychlé, pragmatic-
ké a cílené vyšetření pacientů se závažným 
příznakem nebo syndromem. Tento typ 
vyšetření výrazně usnadňuje bezprostřed-
ní léčbu i volbu dalšího postupu,“ vysvětlil 
MUDr. Roman Škulec, Ph.D., zástupce před-
nosty pro výzkum Kliniky anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., který byl odborným garantem 
akce.
Odborné setkání se uskutečnilo v přednáš-
kových prostorech Vzdělávacího institutu 
Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se 

ho 22 lékařských spe cialistů z celé České 
republiky včetně těch z ústecké Masary-
kovy nemocnice. Po čtyřech přednáškách 
o základech vyšetřování technikou POCUS 
následoval praktický nácvik na zdravých 
dobrovolnících a na ultrasonografickém 
simulátoru. Nejdříve se účastníci sezná-
mili se základními vyšetřovacími postupy 
a poté absolvovali specializovaný praktický 
výcvik na témata superurgentní protokoly – 
vše za 2 minuty, hemodynamické vyšetření, 
POCUS u dušnosti a akutního respiračního 
selhání, specifika POCUS u dětí a další 
možnosti využití POCUS. „V této vzdělávací 
aktivitě budeme dále pokračovat,“ dodal 
za organizátory workshopu MUDr. Roman 
Škulec, Ph.D.
Workshop proběhl za podpory firmy 
A.M.I. – Analytical Medical Instru  -

ments, s.r.o., která zapůjčila ultrasono-
grafické přístroje SonoSite a společnosti 
S & T Plus s.r.o., která zapůjčila ultrasono-
grafický simulátor SonoSim®.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Nový způsob využití ultrasonografické diagnostiky

Masarykova nemocnice

Vyšetření kapacity plic

Profesor Pavel Rozsíval přednášel našim zdravotníkům

Masarykova nemocnice

Oftalmolog prof. MUDr. Pavel 
Rozsíval, CSc., FEBO

Praktický nácvik

Proč ten knír?

Masarykova nemocnice
Možná jste si také všimli, že se ve vašem okolí v listopadu zvýšilo procentuální zastoupení 
mužů s knírem. Možná ne výrazně, ale třeba jste se také pozastavili nad tím, že kupříkladu 
soused ze čtvrtého patra, doktor z traumačky nebo prodavač v oblíbeném konfekčním ob-
chodě najednou vypadají, jako by se našli v detektivovi Chimanském či v nějakém galském 
válečníkovi. Proč by znenadání tolik mužů zatoužilo vypadat tak neortodoxně? No přece proto, 
abyste se jich na tento módní výstřelek zeptali. 

A co vám odpoví? Někdo možná opravdu 
připustí svou inspiraci Asterixem, ale větši-
na z nás spíše uvede svoje zapojení do kaž-
doroční akce nazývané Movember. Název je 
odvozen od spojení dvou anglických slov: 
moustache (knír) a November (listopad). 
Zjednodušeně: Chlapi si během měsíce lis-
topadu nechají narůst knír a svorně se v tom 
podporují. Dělají to proto, aby zvýšili pově-
domí svého okolí o rakovině prostaty, typicky 
mužském onemocnění. S narůstajícím věkem 
se včasný záchyt stává základem v boji proti 
tomuto onemocnění. Akce má i charitativní 
složku – kdo uzná za vhodné, může přispět 
nadaci Movember sponzorský příspěvek 
na osvětu a boj proti této chorobě.

Proč je včasný záchyt rakoviny prostaty tak 
důležitý? Statisticky se jedná o třetí nejčas-
tější zhoubné onemocnění mužů v České re-
publice (po rakovině plic a tlustého střeva). 

A byť se v průběhu života projeví jen asi 
u 10 % mužské populace s tímto onemocně-
ním (tzn. 90 % z postižených zemře na něco 
jiného, než se u nich nějaké příznaky vůbec 
ukážou), pořád je to velké zastoupení a konce 
nejsou vůbec pěkné. Základem včasného zá-
chytu jsou pravidelné odběry krve ke sledová-
ní parametru PSA (prostatický specifický an-
tigen – bílkovina tvořená buňkami prostaty). 
Důležitý je vývoj této hodnoty v čase.

Součástí prevence je i vyšetření prostaty skrz 
konečník. Pokud se nebude sledujícímu uro-
logovi něco zdát, pošle pacienta na všemi 
tolik oblíbenou biopsii prostaty, kdy jsou pod 
ultrazvukovou kontrolou odebrány vzorky 
z prostaty cestou konečníku, a to v lokálním 
znecitlivění. Pokud je diagnóza potvrzena, 
hned se s tím dá něco dělat. U některých je-
dinců stačí třeba jen častější sledování hod-
not PSA, zbytku nabízí Krajská zdravotní, a. s., 

řešení cestou robotického odstranění prosta-
ty i možnost radioterapie – ozáření postižené-
ho orgánu. Výsledky obou metod jsou u včas-
ného záchytu výborné.

Pokud máte ve svém okolí muže nad 50 let 
(nebo jste jedním z nich), nabízí se otázka: 
Má už svého urologa? Není-li tomu tak, dopo-
ručení pravidelného urologického sledování 
je rozhodně namístě.

MUDr. Filip Mareš  
Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL

Lékaři z Kliniky urologie a robotické 
chirurgie v Masarykově nemocnici se 
nenechali zahanbit a přidali se k akci 
Movember

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se stává čtvr-
tou nejčastější příčinou úmrtí u nás i ve světě. Krajská zdra-
votní, a. s., se proto i letos připojila na svých pracovištích 
v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici 
ke Světovému dni CHOPN.

Zdravotnický personál na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a na Plicním oddělení Nemocnice 
Most, o. z., ve středu 22. listopadu příchozím bezplatně vyšetřil plicní 
funkce. Případný nález mohli pacienti konzultovat přímo s pneumologem.
Na oddělení funkčního vyšetřování v ústecké Masarykově nemocnici vyu-
žilo akce devětatřicet příchozích. „U sedmi pacientů dopadla spirometrie 
s patologickým nálezem. Pozváni byli na podrobnější vyšetření,“ uvedla 
primářka MUDr. Jarmila Fišerová.
Zdravotníci plicního oddělení mostecké nemocnice provedli pětapadesát 
spirometrií. „Při pětadvaceti vyšetřeních jsme zaznamenali patologický 
nález. Sedm vyšetřených jsme si pozvali na podrobnější vyšetření,“ řekla 
primářka MUDr. Hana Mrázková.
Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci celosvětově narůstá, zvyšuje 
se i úmrtnost na toto onemocnění. V České republice trpí chorobou zhru-
ba osm procent obyvatel, ale jen třetina nemocných je léčena, jelikož řada 
nemocných o svém onemocnění neví. Spirometrie je jednoduché nebo-
lestivé vyšetření, které může onemocnění odhalit. Typickými příznaky 
chronické obstrukční plicní nemoci je dušnost, chronický kašel, únava 
a vykašlávání hlenů. Nemoc nelze vyléčit, ale včasnou diagnózou je mož-
né zahájit léčbu, která výrazně zpomalí zhoršování stavu a zmírní potíže.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Oftalmolog profesor MUDr. Pavel Rozsí-
val, CSc., FEBO, byl dalším hostem cyklu 
„Osobnosti české medicíny“. Setkání se 
uskutečnilo ve středu 1. listopadu 2017 
ve Vzdělávacím institutu Krajské zdra-
votní, a. s., v Ústí nad Labem. Projekt 

přednášek předních českých odborníků, 
zástupců celé škály lékařských oborů, kte-
rý Krajská zdravotní, a. s., zahájila na jaře 
roku 2016, přinesl tentokrát téma „Bos-
tonská keratoprotéza typ 1“.

„Bostonská keratoprotéza je specialita 
oční chirurgie pro pacienty s těžkým poško-
zením oka, pečlivě vybrané, kterým normál-
ní transplantace nemůže pomoci. Operací 
proběhne ve světě asi zhruba jen dva tisíce 
ročně. Jde o skutečně výjimečný zákrok, 
protože transplantací rohovky se uskuteční 
za rok tři sta tisíc. U nás v České republice 
se bostonských keratoprotéz voperuje jen 
několik ročně, proto jsem si ji dovolil jako 
téma přednášky zařadit,“ vysvětlil na úvod 
profesor Pavel Rozsíval, který provedl více 
než 50 000 očních operací, především še-
dého zákalu, a více než 8 500 laserových 
operací. 
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V Ryjicích měla premiéru geriatrická konference

Masarykova nemocnice

Onkologové měli konferenci v Krajské zdravotní

Masarykova nemocnice
Národní onkologický registr (NOR), Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Komplexní onkologické centrum 
Krajské zdravotní, a. s., uspořádaly začátkem listopadu 2017 Onkologickou konferenci. Akce se uskutečnila v přednáškových prostorách Vzdě-
lávacího institutu Krajské zdravotní a zúčastnilo se jí 62 lékařských specialistů a dalších odborníků.

V programu konference se mimo jiné objevily přednášky na téma kombinovaná léč-
ba zhoubných nádorů mozku, prevence a následná léčba postradiačních dermatitid 
či mobilní hospicová péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Samostatný 
blok byl věnován onkologickému registru.
„Pravidelně každým rokem pořádáme Onkologickou konferenci, na které se scházejí 
lékaři a sestry onkologických pracovišť našeho kraje. Jako přednášející zveme léka-
ře z renomovaných fakultních pracovišť. Můžeme tak diskutovat své pracovní pro-
blémy a zkušenosti. Díky hostům z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 
a dodavateli informačních technologií ICZ řešíme i otázky týkající se sběru dat pro 
Národní onkologický registr. Data z krajského pracoviště NOR i za celou republiku 
umožňují lépe jednat s plátci péče i zdravotní péči lépe plánovat,“ zhodnotil setkání 
krajský správce NOR MUDr. Milan Lysý z Komplexního onkologického centra Krajské 
zdravotní, a. s., který byl spolu s primářkou onkologického oddělení MUDr. Martinou 
Chodackou hlavním organizátorem setkání lékařských odborníků.
„Konference potvrdila důležitost multidisciplinárního přístupu a multidisciplinární 
spolupráce v léčbě nádorových onemocnění v našem regionu. Multidisciplinární 
přístup je základem komplexní péče o onkologického pacienta na všech úrovních – 
od diagnostiky přes léčbu až po péči o pacienta v preterminálním stadiu onemocně-
ní,“ řekla o významu konference, na níž nevystoupili pouze onkologičtí specialisté, 
MUDr. Martina Chodacká.

redakce Infolistů

Onkologická konference ve Vzdělávacím 
institutu Krajské zdravotní, a. s.

Úspěch u soudu s žalobou na administrátora veřejné zakázky
Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla s žalobou, jíž bránila svá práva a požadovala náhradu škody 
po administrátorovi veřejné zakázky za uhrazenou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS). Za chybnou administraci veřejné zakázky je společnost PROKONZULT advi-
sory, a. s., dříve Vaharina, a. s., povinna zaplatit Krajské zdravotní jí uhrazenou pokutu včetně 
úroků z prodlení. Jde o veřejnou zakázku z období před rokem 2014, než začalo pracovat před-
stavenstvo společnosti v novém složení, v čele s předsedou Ing. Jiřím Novákem. 

Rozsudkem ze dne 16. listopadu 2017 Ob-
vodní soud pro Prahu 3 rozhodl o tom, že žalo-
vaný je povinen zaplatit žalobci plnou škodu 
svým jednáním způsobenou co do rozsahu 
částky 200 000 Kč, kdy tato částka předsta-
vovala uhrazenou pokutu ÚHOS za chybnou 
administraci ve veřejné zakázce „Šicí mate-
riály“. Žalovaný je rovněž povinen uhradit 
úrok z prodlení ve výši 7,75 % p. a. ode dne 
1. 12. 2015 do zaplacení. 
„Krajská zdravotní jako žalobce tak byla 
ve věci plně úspěšná. Rozsudek je jedno-
značným potvrzením toho, že snaha vedení 
společnosti, z pozice dobrého hospodáře, 

přistupovat k dalšímu využití možných práv-
ních prostředků, je správnou a účinnou ces-
tou. Znovu musím zdůraznit, že není pravda, 
že Krajská zdravotní dostává pokuty od ÚOHS 
pravidelně. Za roky 2014–2017 byla uděle-
na jediná pokuta ve výši 8 000 Kč, proti kte-
ré naše společnost brojí k soudu podanou 
žalobou. Neobhajujeme minulost, naopak 
se s ní snažíme vypořádat. Úspěchy, kterých 
bylo dosaženo za dobu, kdy se s ostatními 
členy představenstva podílím na obchodním 
vedení společnosti, hovoří za vše,“ zdůraznil 
v reakci na rozsudek Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 k ve-
řejné zakázce „Šicí materiály“ není prvním 
úspěchem Krajské zdravotní ve snaze očistit 
své jméno. Ve třech případech byla na zá-
kladě naší právní obrany pokuta snížena, 
a to podstatným způsobem. Jedním z těch-
to případů je nedávno mediálně zveřejněná 
pokuta 300 000 Kč za nákup zdravotnických 
přístrojů. Původně se totiž jednalo o částku 
700 000 Kč. Snaha využívat právní obrany 
se tak ukazuje jako účelná a je zcela odů-
vodnitelná. V tomto případě jsme ušetřili 
400 000 Kč. V dalším případě byla pokuta 
snížena ze 600 000 Kč na pouhých 40 000 Kč.

Od prosince 2015 Krajská zdravotní podala 
dvě žaloby o zaplacení náhrady škody za po-
kuty, které ji ÚOHS udělil za veřejné zakázky 
administrované v roce 2009 a 2011.

redakce Infolistů

Provoz nového rentgenu

Masarykova nemocnice
Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice, o. z., zahájilo v pondělí 11. prosince 2017 klinický provoz nového 
rentgenového skiagrafického přístroje. V závěru předešlého týdne byla do-
končena instruktáž personálu oddělení, který bude přístroj splňující nej-
přísnější bezpečnostní kritéria obsluhovat. 

Na skiagrafickém pracovišti nahradil zařízení, které bylo odstaveno z pro-
vozu poté, co neočekávaně uvolněný rentgenový zářič u druhého přístroje 
12. října způsobil smrt 80leté pacientky.
Díky aktivnímu přístupu vedení Krajské zdravotní, a. s., v čele s předsedou 
představenstva společnosti Ing. Jiřím Novákem, a vedení Ústeckého kraje 
se podařilo zajistit na nákup nového přístroje finanční prostředky tak, aby 
pacienti radiodiagnostického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice po-
cítili omezení provozu na skiagrafickém pracovišti co nejkratší dobu.
Velmi kvalitní, plně digitální a plně automatizovaný rentgenový přístroj 
společnosti Samsung Electronics Co. vyniká zejména velmi vysokou bez-
pečností provozu. Bezpečnost pacienta zajišťuje sofistikovaný autonomní 
antikolizní systém, který reaguje na jakékoliv nebezpečí kolize s pacientem 
zcela samostatně okamžitým zastavením všech pohybů. Bezpečnostní prv-
ky jsou násobně jištěny. Radiační bezpečnost pacienta je u tohoto modelu 
také na nejvyšší možné úrovni. Digitální detektory Samsung, které vytvářejí 
rentgenový obraz, mají nejvyšší kvantovou účinnost dostupnou v součas-
nosti na trhu (80 %).
„Děkuji Ústeckému kraji, že podpořil částkou devět milionů korun pořízení 
jednoho rentgenového přístroje. Druhý přístroj, který je dosud předmětem 
vyšetřování policie, také nahradíme novým. Ten bude pořízen standardní 
cestou zařazením do investičního plánu nákupu zdravotnické techniky pro 
rok 2018. Děkuji i všem zaměstnancům Krajské zdravotní, kteří se na řešení 
nelehké situace podíleli a ještě podílet budou,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

redakce Infolistů
Vedoucí radiologický asistent ústecké nemocnice 
Petr Košťál obsluhuje nový rentgen

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 16. listopadu 
2017 odbornou konferenci „Základy ošetřovatelství v geriatrii“. 
Akce, která měla svou premiéru a proběhla ve společenském 
sále obce Ryjice, přilákala sedmdesát účastníků.

Na snímku primářka MUDr. Petra Kozmová

V odborném programu konference se objevily přednášky například „Deliri-
um u seniora“, „Výživa a praktické postřehy z pohledu sestry u lůžka“, „Se-
nior po fraktuře krčku na pracovišti s geria trickým režimem“, „Bezpečná far-
makoterapie u seniora“ či „Zkušenosti s použitím kondomového katetru“.
„Oddělení následné péče vzniklo přechodem ryjického zdravotnického zaří-
zení pod ústeckou Masarykovu nemocnici před dvěma lety a věřím, že se má 
pod jejími křídly dobře. My se o to snažíme: máme nový navigační systém, 
zlepšili jsme vybavení oddělení, vybudovali stanici dlouhodobé intenzivní 
péče a chceme podmínky pro pacienty i personál dále zlepšovat. Jsem rád, 
že jste zahájili novou tradici organizování vaší odborné konference,“ uvedl 
při zahájení konference MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké 
Masarykovy nemocnice.
„Forma konference, kde se k jednomu tématu vyjádřili společně lékař i se-
stra, se podle ohlasů účastníků líbila. Ukázala jim pohled z obou stran 
poskytování ošetřovatelské péče, proto v ní budeme pokračovat i příští 
rok,“ zhodnotila první ročník konference její odborná garantka primářka 
MUDr. Petra Kozmová.

redakce Infolistů
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Adventní koncert v atriu ústecké nemocnice

Masarykova nemocnice
Zastavit se v předvánočním shonu, poslechnout si pěvecké sbory, zhlédnout taneční vystou-
pení a ochutnat vánoční dobroty mohli ve čtvrtek 30. listopadu návštěvníci ústecké Masaryko-
vy nemocnice. Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v atriu 
uspořádala adventní koncert spojený s vánočními trhy a charitativním bazarem kabelek.

Oslavy Světového dne předčasně narozených dětí spojené
se setkáním „Ústeckých minidětí“

Masarykova nemocnice

Křest kalendáře

Purpurově nasvícená ústecká dominanta Větruše

Hromadné vypouštění balónků

Ústecká zdravotnice pokřtila svůj kalendář

Masarykova nemocnice
Usměvavá, plná energie, člověk s přirozeným charizmatem, tak na své okolí působí ústecká 
fotomodelka a zdravotnice Jana Brambaški, která v roce 2010 prodělala úraz, jež ji upoutal 
na invalidní vozík. V polovině listopadu v Café Alibi křtila kalendář pro rok 2018 se svými 
uměleckými fotografiemi. 

„V roce 2010 jsem spadla z deseti až patnácti 
metrů, kdy jsem doslova díky lékařům Krajské 
zdravotní v ústecké nemocnici přežila takřka 
svoji smrt. Z úrazu jsem si odnesla poškoze-
nou míchu. Tento stav je téměř neměnný,“ vy-
práví svůj osud handicapovaná fotomodelka.

Jana Brambaški je profesí radiologický asis-
tent, sloužící na Radiodiagnostickém odděle-
ní Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
„Pracovat ve zdravotnictví byl už můj dětský 
sen. Jsem ráda, že i přes svůj handicap mi 
bylo umožněno nadále sloužit v ústecké ne-
mocnici. Vnímám to jako obrovské plus, pro-
tože i vozíčkáři dokáží být v profesním životě 

plnohodnotnými zaměstnanci stejně jako 
chodící,“ říká charizmatická zdravotnice.

Podpořit Janu Brambaški v její umělecké čin-
nosti přišly kolegyně Olga Cepoušková, Jiřina 
Koutníková a Lucie Vaššová. „Jana je výborná 
organizátorka, což bylo vidět na slavnostním 
večeru. Máme ji rády. Bylo pro nás samozřej-
mostí přijít a podpořit ji,“ uvedla s hrdostí 
Lucie Vaššová.

„Obdivujeme Janu, jak je silná a všechno zvlá-
dá, na invalidním vozíčku má život mnohem 
a mnohem těžší,“ doplnila Olga Cepoušková.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Na snímku v červených šatech Jana 
Brambaški s kolegyněmi (zleva) 
Lucií Vaššovou, Jiřinou Koutníkovou 
a Olgou Cepouškovou

Lékaři a zdravotní sestry Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádali v rámci oslav 
Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně 
na 17. listopad, podzimní setkání „Ústeckých minidětí“. Akce byla určena 
nedonošeným dětem a jejich blízkým a konala se ve čtvrtek 16. listopadu 
2017 v Muzeu města Ústí nad Labem.

Všechny přítomné v úvodu přivítal lékař ústeckého novorozeneckého oddě-
lení MUDr. Petr Janec, MHA. „V Ústeckém kraji se oproti ostatním částem Čes-
ké republiky rodí nejvíce nezralých novorozenců. Celorepublikový průměr je 
okolo devíti procent, u nás v Ústeckém kraji je to přes jedenáct procent. Roč-
ně je v našem perinatologickém centru pečováno v průměru o sto dětí s po-
rodní hmotností nižší než patnáct set gramů. Díky pokrokům v medicíně se 
nám daří kvalitněji pečovat o předčasně narozené děti a výsledky naší péče 
jsou srovnatelné s ostatními centry v České republice,“ uvedl MUDr. Petr Ja-
nec, MHA.

MUDr. Ing. Martin Pánek, který pravidelně setkání „Ústeckých minidětí“ or-
ganizuje, doplnil, že ústecké novorozenecké oddělení je jedním z 12 perina-
tologických center v České republice, která poskytují péči všem patologickým 
novorozencům narozeným od 24. týdne těhotenství. „Od začátku letošního 
roku do konce měsíce září jsme na našem oddělení pečovali o 229 předčas-
ně narozených novorozenců. Z toho 29 dětí vážilo méně než jeden kilogram,“ 
dodal MUDr. Ing. Martin Pánek.

„Všechna setkání předčasně narozených dětí doprovázených svými rodiči, 
lékaři a sestřičkami našeho novorozeneckého oddělení jsou plná radosti, 
štěstí a silných emocí. Nejinak tomu bylo i dnes a já jsem mohl být velmi 
hrdý na práci všech zaměstnanců novorozeneckého oddělení naší nemoc-
nice, které se právem řadí mezi ta nejlepší v České republice,“ uvedl ředitel 
zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne.

V rámci setkání „Ústeckých minidětí“ se křtil charitativní kalendář ústec-
kých minidětí s hráči amerického fotbalu SC BLADES. Kalendář je možné 

zakoupit za 150 korun v administrativní budově R ústecké 
nemocnice (Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad La-
bem). Po zaplacení na pokladně ve 4. podlaží je kalendář 
k vyzvednutí ve Středisku komunikace v 6. podlaží. Kon-
taktní osobou je Bc. Markéta Rybínová, tel.: 477 114 104, 
e-mail: marketa.rybinova@kzcr.eu.

Děti si na několika stanovištích vyzkoušely své dovednos-
ti, rodiče si vyslechli přednášky z úst zdravotníků. Zábavné 
odpoledne zakončilo hromadné vypouštění balónků v pur-
purové barvě, která je symbolem Světového dne předčasně 
narozených dětí.

V pátek 17. listopadu 2017, stejně jako v minulém roce, 
v čase mezi 17.00 a 22.00 hodinou se purpurově rozzářila 
ústecká dominanta – výletní zámeček Větruše. Záštitu ús-
teckému Světovému dni předčasně narozených dětí udělila 
primátorka města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

KALENDÁŘ JE V PRODEJI  
ZA 150 KORUN V ADMINISTRATIVNÍ 
BUDOVĚ R MASARYKOVY NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM

Charitativní bazar kabelek a módních 
doplňků

Adventní koncert v atriu ústecké nemocnice uvedl ředitel zdravotní péče 
MUDr. Josef Liehne

„Tato tradiční akce je určena k zastavení se 
v předvánočním čase a odpočinku od každo-
denního shonu. Rád bych vám popřál krás-
né prožití Vánoc a abyste nás v novém roce 
nepotřebovali a vraceli se sem raději jako 
hosté podobných akcí,“ přivítal v úvodu akce 
všechny návštěvníky MUDr. Josef Liehne, ře-
ditel zdravotní péče ústecké Masarykovy 
nemocnice.

Na adventním koncertu vystoupily pěvecké 
sbory Ústecké Bambini a Písklata a taneční 
kroužek Dancing girls ze Základní školy s roz-
šířenou výukou hudební výchovy Teplice.
Součástí akce byl také charitativní bazar 
kabelek ve prospěch Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně, která zajišťuje finanční 
krytí testování nových potenciálních dárců. 
Celkově se zdravotním sestrám z ústeckého 

transfuzního oddělení podařilo prozatím pro-
dat kabelky za více než 47 tisíc Kč. Prodej ka-
belek ovšem bazarem na adventním koncertu 
neskončil, ale nadále probíhá na Transfuzním 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální 
péče 3316/12, Ústí nad Labem. 

redakce Infolistů
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

230x152.ai   1   14.2.2017   22:45:14

Basketbalisté navštívili pacienty dětského oddělení 

Nemocnice Děčín
Dětské oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Děčín, o. z., hostilo tradiční setkání dětí s jejich sportov-
ními idoly. Pacienty navštívili basketbalisté BK ARMEX 
Děčín. 

„Tato akce je pro nás významná, protože děčínští bas-
ketbalisté jsou naši fandové a sponzoři. Akce je pro děti 
vždy velmi milým a přátelským setkáním. Chtěla bych 
moc poděkovat za každoroční přízeň a za všechno, co 
pro nás klub dělá,“ uvedla MUDr. Renata Přibíková, po-
věřená vedením děčínského dětského oddělení.
Potěšení bylo znát i ve tvářích jedenáctky hráčů, kteří se 
letošního předvánočního setkání zúčastnili. „Jsme rádi, 
že tu vznikla taková tradice. Nás to moc baví, takže nás 
trvající spolupráce těší,“ doplnil kapitán děčínských bas-
ketbalistů Jakub Houška.
V neposlední řadě akce nadchla i samotné děti, které se 
kromě odpovědí na zvídavé otázky dočkaly i krásných vá-
nočních dárků.

Martin Klimeš, tiskový referent Basketbalisté mezi malými pacienty

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

místo konání

5. 3. 2018 Workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. I–VI
14. 3. 2018 Bez laboratoře se neobejdete III. Kinosál Nemocnice Most
21. 3. 2018 Konference centra pro diagnostiku a léčbu  

demyelinizačních onemocnění
Přednáškový sál pavilonu O, Poliklinika Nemocnice 
Teplice

4.–5. 4. 2018 IX. ročník konference Emergency 2018 UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
10. 4. 2018 Individualizovaná péče o nedonošené děti Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III
10. 4. 2018 „Osobnosti ošetřovatelství“  

přednášející Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., 3. LF UK Praha
Kinosál Nemocnice Most

11. 4. 2018 7. Ústecký radiologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
17. 4. 2018 XXI. ústecké sympozium ENDO LIVE VIII. Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL 
18. 4. 2018 Krajská konference sester 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III
19. 4. 2018 Ústecký hematologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
27. 4. 2018 Krajská dermatovenerologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III
16. 5. 2018 Krajský seminář anestezie a intenzivní péče pro NLZP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III

17.–18. 5. 2018 III. Konference COS a CS UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
23. 5. 2018 Výroční vědecká konference MNUL Hotel Clarion, Ústí nad Labem

23.–24. 5. 2018 Workshop Neonatologie Hotel Ostrov, Tisá
25.–26. 5. 2018 Sympozium severočeských psychiatrů 2018 Hotel Port, Doksy

30. 5. 2018 Kurz „Validace podle Naomi Feil“ (lektorka Mgr. Mária Wirth, PhD.) Kinosál Nemocnice Most
6. 6. 2018 INTERLAB 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III

11. 6. 2018 Workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. I–VI
14.–15. 6. 2018 Kurz chirurgie periferních nervů Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III
21.–22. 6. 2018 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Tisá

září 2018 Světový den srdce Prostranství před OC Forum
5. 10. 2018 Slámovy ORL dny Větruše, Ústí nad Labem

11. 10. 2018 Výroční vědecká konference KZ, a. s. Větruše, Ústí nad Labem
12. 10. 2018 29. Ústecký oftalmologický den Krajský úřad ÚK – kongresový sál
18. 10. 2018 6. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín

1. 11. 2018 Onkologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III
listopad 2018 15. Kardiologický den Hotel Clarion, Ústí nad Labem

13. 11. 2018 VII. Internistický den v Ústí nad Labem Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III
16. 11. 2018 Ošetřovatelská péče v geriatrii Obecní sál Ryjice

říjen–listopad 2018 4. ročník praktického kurzu extrakčních vaginálních operací Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III
listopad–prosinec 2018 Seminář s ambulantními gynekology Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II a III

začátek prosince 2018 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL 
6. 12. 2018 58. Otologický den Větruše, Ústí nad Labem
6. 12. 2018 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny II a III
7. 12. 2018 10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – Most 2018 Most

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

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

Odborné a vzdělávací akce 

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

9. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
9. 1. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

10. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
10. 1. 2018 Seznámení s psychologií písma – grafologií Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
15. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
16. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
17. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
22. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
23. 1. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
23. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
24. 1. 2018 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
29. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
30. 1. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

PŘIHLÁŠKY: Markéta Boráňová, tel.: +420 477 114 123, e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu
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Vážení čtenáři Infolistů,
děkujeme vám za přízeň a především za podněty, které jste letos k obsahu firemního časopi-
su zaslali. V mnohém byly inspirativní a nemálo jsme jich využili při sestavování redakčního 
plánu na rok 2018. V letošním roce jsme se snažili každý měsíc přinášet ještě více novinek ze 
všech pěti nemocnic Krajské zdravotní. A jistě jste zaznamenali, že jich nebylo málo – vždyť 
naše společnost zahájila či dokončila řadu důležitých investičních akcí. Ať už šlo například 
o revitalizaci budovy interních oborů v Děčíně či zahájení výstavby pavilonu pro nové ope-
rační sály v Teplicích. Seznamovali jsme vás s úspěchy týmů našich lékařských specialistů 
v seriálu „Republiková prvenství“, v němž budeme pokračovat i v dalších vydáních Infolistů. 

V novém roce se odborná příloha Statim stane nastálo sou-
částí každého vydání měsíčníku, abychom vám mohli v ještě 
větší šíři představit, čím se jednotlivé lékařské obory zabývají 
i jak úspěšně se zdravotníkům daří reagovat na nové trendy 
v medicíně. Přejeme vám všem vydařený závěr letošního roku 
a do toho příštího spokojenost a – jak jinak – pevné zdraví! 

vaše redakční rada

Napsali nám... 

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

Vážený pane řediteli, vážený pane 
náměstku,

dovolte, abych Vám sdělil své dojmy 
ze zdravotní péče, kterou mě v tomto 
roce poskytl tým ORL vaší děčínské 
nemocnice v čele s panem primářem 
MUDr. Pavlem Csuhajem. Při své 
práci investičního technika dozoru-
jícího provádění staveb jsem den-
nodenně vystaven kontaktu s lidmi 
různého postavení, názorů a povah, 
musím řešit nenadálé konfliktní 
situace a zoufám si z amatérismu 
mnohých firem. Proto dokážu oce-
nit, když se setkám s takovým pří-
stupem jako od pana primáře i jeho 
personálu. Zejména jsem u pana pri-
máře oceňoval lidský a osobní pří-
stup, srozumitelnost, a tedy důvěry-
hodnost všeho, co mělo následovat, 
jeho smysl pro celek i detaily. Při vy-
šetřeních jsem vnímal perfekcionis-
mus pana primáře i jeho dobrou ko-
munikaci s navazujícími odděleními 
děčínské nemocnice. Velmi dobře 
na mě působilo malé lékařské kon-
zilium (myslím 5 lékařů), které za mé 
přítomnosti nad CT snímky probíralo 
můj případ. Pokud můžu jako laik 
soudit z mého nekomplikovaného 
stavu hned po operaci, byla určitě 
provedena nanejvýš profesionálně. 
Asi platí „věř a víra tvá tě uzdraví“, 
protože nabytá důvěra v pana pri-
máře a jeho tým mě nepochybně 
pomohla k nečekaně rychlé rekonva-
lescenci po rozsáhlejší operaci FESS 
a septoplastice. Žijeme v době plné 
neumětelů, kteří si jen na něco hrají, 
a proto si vážím skutečných machrů, 
kteří to přitom nedávají na odiv.

Mou prosbou nepochybně ve pro-
spěch dalších pacientů je, aby ře-
ditelství nemocnice podporovalo 
rozvoj oddělení pana primáře i jeho 
samého natolik, aby u vašeho za-
řízení působil i nadále, resp. co 
nejdéle.

S úctou

Ing. Petr Kmínek 
Dřevčice čp. 35, 472 01 Dubá

PODĚKOVÁNÍ 

NOVĚ OTEVŘENÁ
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA

V PODHÁJÍ

V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem

Otevírací doba 7:30 – 15:30 h
Tel: +420 477 112 135


