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Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a ústeckou Uni-
verzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od ledna 2018 již deset klinik. Nově 
k současným devíti klinickým pracovištím přibyla Radiologická klinika Fakulty zdra-
votnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. Slavnostního aktu ustavení, které se uskutečnilo 22. ledna 2018 v Lé-
kařské knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se zúčastnili zástupci 
vedení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., před-
nostové klinik a členové vedení ústecké UJEP a Fakulty zdravotnických studií (FZS).

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a Fakulty zdravotnických stu-
dií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 
2008, kdy byly v ústecké nemocnici 
ustaveny první dvě kliniky, kardiologic-
ká a neurochirurgická. O pět let později 
k nim přibyla gynekologicko-porodnic-
ká klinika a rok nato dalších pět klinik 
– dětská, oční, úrazové chirurgie, urolo-
gie a robotické chirurgie a klinika ane-
steziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny. Klinika ORL a chirurgie hlavy 
a krku FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., byla slavnostně ustavena 
4. září 2017.

„Cesta od radiodiagnostického oddělení 
k radiologické klinice trvala 15 let. Zlom 
nastal na přelomu let 2003 a 2004, kdy 
se radiodiagnostické oddělení přestě-
hovalo z centra města do nemocničního 
areálu na Bukově. Na post primáře na-
stoupil MUDr. Milouš Derner, který vytvo-
řil novou koncepci oddělení a inicioval 
zavádění nových diagnostických i léčeb-
ných postupů. Pod jeho vedením se od-
dělení dynamicky rozvíjelo, počet lékařů 

se zdvojnásobil, počet vyšetření se zvý-
šil o stovky procent. Po celých 15 let 
pan primář usiloval o to, aby pracoviště 
patřilo ke špičkovým v rámci republiky. 
A musím konstatovat, že o to nejen usi-
loval, ale také to dokázal. Jeho úsilí je 
završeno ustavením kliniky,“ zdůraznil 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., který vyzdvihl 
personální práci primáře MUDr. Derne-
ra, jenž po celou dobu svého působení 
předával zkušenosti mladým lékařům 
a věnoval se přípravě svého nástupce. 
Tím se stal MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., kte-
rý zastává s účinností od 1. ledna 2018 
pozici přednosty kliniky. 

 „Pan primář MUDr. Milouš Derner, 
kterému za vedení společnosti děkuji 
za jeho výbornou práci, z Krajské zdra-
votní neodchází a bude dál předávat 
své bohaté vědomosti a zkušenosti v je-
jích zdravotnických zařízeních,“ dodal 
Ing. Jiří Novák a vyslovil přesvědčení, že 
magnetickou rezonanci budou moci pa-
cienti využívat ve všech pěti krajských 
nemocnicích již v letošním roce. Poté 
přítomné zevrubně seznámil s pláno-
vanými stěžejními investičními akcemi 

v roce 2018 a strategickými cíli Krajské 
zdravotní, a. s.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se po-
díleli na tom, že desátá klinika v Masary-
kově nemocnici mohla vzniknout, a také 
za dlouholetou a kvalitní spolupráci 
s univerzitou a Fakultou zdravotnických 
studií,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a krátkým historickým exkur-
zem připomněl velkou tradici oboru rent-
genologie v ústecké nemocnici, kterou 
ještě rozvedl ve své prezentaci přednos-
ta nové kliniky MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. 

Rektor univerzity doc. RNDr. Martin Balej, 
Ph.D., kvituje, že Krajská zdravotní a uni-
verzita spolu stále více a úžeji spolupra-
cují. „Zanedlouho to budou tři roky, co 
jsem nastoupil do funkce, a na začátku 
mě trápilo, že v některých krajích se do-
káží instituce na lecčems domluvit, pak 
jedou do Prahy spolu a díky společnému 
tlaku tam obstojí. Mám konkrétně na my-
sli ty z Moravskoslezského kraje, o nichž 
je to dobře známo… Trápilo mě, že v Ús-
teckém kraji jsem to takto nevnímal. 
Proto jsem se snažil, aby klíčoví aktéři 
– a za jednoho z nich považuji Krajskou 
zdravotní – čím dál častěji komunikovali 
o svých záměrech a čím dál více se po-
znávali. To samozřejmě vede k tomu, že 
spolupráce mezi nimi je snazší. Myslím 
si, že to se nám, tedy Krajské zdravotní, 
ústecké Masarykově nemocnici a univer-
zitě, daří,“ uvedl doc. RNDr. Martin Ba-
lej, Ph.D., který znovu deklaroval zájem 
o vybudování objektu pro Fakultu zdra-
votnických studií UJEP přímo v areálu 
nemocnice. 

„Uděláme maximum pro to, abychom 
v letošním roce získali finanční prostřed-
ky, dokončili projekt stavby a spolu tak 
dosáhli toho, aby jak pro nás, tak i pro 
Krajskou zdravotní a Masarykovu ne-
mocnici byla tato nová infrastruktura ku 
prospěchu. Jsem přesvědčený, že ne-
jen peníze jsou podmínkou pro to, aby 
zdravotníci a lékaři zůstávali v našem 
regionu. Jsem přesvědčený, že nová in-
frastruktura přímo v areálu nemocnice 
přispěje k tomu, že zde zdravotnický 
personál zakoření a vybuduje si osobní 
vztahy, které odchodu budou bránit více, 
než je tomu dnes,“ řekl rektor UJEP.

Radiologická klinika je desátou klinikou Krajské zdravotní 
v ústecké Masarykově nemocnici

Zleva: Mgr. Radek Scherfer, Ing. Jiří Novák, MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., 
a doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
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Vážení čtenáři Infolistů, 

jsem rád, že mohu konstatovat, že společnost Krajská zdravot-
ní, jako největší zdravotnické zařízení v Ústeckém kraji a záro-
veň s téměř sedmi tisíci zaměstnanci největší zaměstnavatel 
v regionu, se rozvíjí. Není to fráze, ale fakt podpořený realizací 
velkého množství investičních akcí v posledních čtyřech letech 
po nástupu nového představenstva v čele s předsedou Ing. Ji-
řím Novákem. Je zřejmé, že úsilí věnované snaze o modernizaci 
objektů a zdravotnické techniky by bez zásadní investiční pod-

pory Ústeckého kraje nemělo tak výrazný efekt, jaký je možno stále více vidět v našich pěti 
nemocnicích.

Na druhou stranu je nutné přiznat, že udržet tempo obnovy a rozvoje krajských zdravot-
nických zařízení je rok od roku náročnější. Krajská zdravotní má v letošním roce v plánu 
investovat 1,5 miliardy korun. Další téměř půl miliardy bude potřeba na nárůst osobních 
nákladů. To znamená prakticky dvě miliardy korun investic jak do majetku, tak do toho 
nejcennějšího, co máme, tedy do zaměstnanců. 

S odboráři loni vedení společnosti podepsalo na další dva roky novou kolektivní smlouvu 
a zavázalo se, stejně jako v roce 2017, k dalšímu desetiprocentnímu zvýšení mzdových 
tarifů pro rok 2018 pro všechny zaměstnance. Současně došlo ke zvýšení základní saz-
by minimální mzdy, k valorizaci zaručené mzdy pro jednotlivé profese a také k navýšení 
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům bude i v roce 2018 poskytován loni zavedený stabilizační příplatek, dále je 
navyšováno odměňování u sanitářů a upraveno mzdové zařazení zaměstnanců dle nárůs-
tu v katalogu prací.

Sociální smír je pro naplňování dlouhodobých cílů, které si současné vedení společnosti 
vytyčilo, velmi důležitý. Je potřeba zdůraznit, že pro splnění všeho, co jsem uvedl, bylo 
a bude potřeba přijmout celou řadu opatření. 

Celý rok 2018 proto bude z tohoto pohledu nesmírně náročný. Jsem přesvědčen, že 
za dlouhodobé podpory našich zaměstnanců se nám podaří naše záměry uskutečnit. 
A za podporu se sluší všem poděkovat.

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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ROZHOVOR 
MUDr. Milouš Derner
Jak vzpomínáte na začátky radiodiagnostického oddělení v Ma-
sarykově nemocnici?
Do Masarykovy nemocnice jsem nastoupil 1. 1. 2003 a če-
kalo mě velké překvapení. Předtím jsem pracoval v teplické 
nemocnici, kde bylo nově zakoupeno CT, ultrazvuky i skia-
grafické pracoviště a hlavně tam byla slavná magnetická re-
zonance, v pořadí druhá v ČR. Ve staré Masarykově nemoc-
nici to pak vypadalo jako muzeum starých přístrojů, které 
byly neustále opravovány. Personál na rozdíl od přístrojů 
nebyl muzeální a všichni se snažili, seč mohli. V onom pr-
vém roce mi velmi pomohl MUDr. Vladimír Pavlov, od kte-
rého jsem převzal větu pro kliniky: „Není problém“ a sám 
jsem ji vylepšil na „Uděláme to s nesmírnou radostí“. Cel-
kem vzato se ale přesun ze staré nemocnice do nových 
prostor v dostavbě a sloučení obou částí RDG oddělení 
povedly. 

Jak náročná byla cesta od radiodiagnostického oddělení k radio-
logické klinice?
Jako vždy, když se začíná od nuly, byla cesta náročná. 
V nové nemocnici jsme začínali na konci roku 2003 v ješ-
tě nevytopených prostorách, bez nábytku, ale již se na CT 
a MR začalo vyšetřovat. Jak říkal můj vrchní laborant Petr 
Košťál – voják se stará, voják má – a svým nenapodobitel-
ným způsobem dokázal sehnat a zařídit i nemožné. 

V roce 2004 jsme již jeli naplno a od února 2004 jsme pro-
váděli MRI ve dvousměnném provozu, abychom od zdra-
votních pojišťoven získali solidní paušál. Na angiolince v té 
době již exceloval MUDr. Pavlov, jemuž se splnil sen a mohl 
začít provádět i nejnáročnější intervenční metody včetně 
začátku neurointervencí. 

Musím poděkovat všem svým spolupracovníkům, že tento 
úkol i přes velkou náročnost zvládli bez konfliktů mezi se-
bou či se mnou. Naopak, nebylo výjimkou, že se večer mezi 
18.00–20.00 hodin na RTG „nezákonně“ zdržovala řada 
lékařů i laborantek navíc a učili se nové metody nebo zkou-
šeli, co všechno na nových přístrojích lze vyšetřit. 

V pozdějších letech se ukázalo, že i přes maximální vypětí 
je nutno pořídit druhé CT i druhou magnetickou rezonan-
ci, protože pacientů velmi přibývalo. To se podařilo v roce 
2009, kdy jsme několik měsíců zažívali krásné pocity krát-
kých objednacích dob, což se ovšem do roka a do dne změ-
nilo takřka k původnímu stavu. 

Vedle rutinních vyšetření jsme začali provádět i speciali-
zované výkony na MRI. Největší pokrok byl zaznamenán 
v intervenční radiologii, kde vedle MUDr. Pavlova vyrostl 
nynější přednosta radiologické kliniky MUDr. Filip Cihlář. 
Díky němu jsme jedním z nejvýznamnějších intervenčních 
center v ČR a v počtu ošetřených cévních mozkových příhod 
jsme na druhém místě. 

MUDr. Filip Cihlář úspěšně absolvoval Ph.D. Radiologické 
oddělení v Ústí nad Labem je známo v celé ČR a má dobré 
jméno. Cesta k radiologické klinice byla otevřená. 

Jak moc se za tu dobu změnila práce, technika, metody a postu-
py? Jak se změnily nároky na personál?
Ke změně došlo zejména přechodem do nové nemocnice 
na přelomu let 2003–2004, kdy se rentgen v MNUL posu-
nul o 20 let. Pozdější vývoj byl již plynulý. Nároky na per-
sonál narůstají a budou narůstat, přesné diagnózy se bez 
RTG již prakticky neobejdou. Kolegové lékaři i radiologičtí 
asistenti tak musí pracovat stále více a současně i přesněji 
a rychleji. Vedle lékařů a radiologických asistentů patří mé 
zvláštní poděkování zdravotním sestrám. Bez jejich asis-
tence bychom výkony v tak velkém počtu nemohli vůbec 
provádět. 

Změnilo se nějak i složení pacientů? Kolik jich klinikou ročně pro-
jde? A kolik jich bylo před 15 lety?
Složení pacientů se změnilo na všech modalitách, nejvíce 
ale v důsledku intervenčních výkonů. Proto lze na našem 
oddělení zahlédnout tolik pacientů postižených iktem, 
nebo tolik naříkajících s vertebrogenními obtížemi. Také 
výkony jsou neporovnatelně vyšší než před 15 lety. Jeden 
z příkladů – v roce 2003 bylo na CT provedeno neuvěřitel-
ných 7 tisíc vyšetření, dnes je to 34 tisíc.

Jaká bude vaše další práce v KZ a jak se na ni těšíte?
Z KZ neodcházím, pracuji na částečný úvazek a užívám si 
možnosti provádět jen čistou medicínu a diagnostiku bez 
administrativní zátěže. 

Těším se na příchod mladých kolegů, kterým se koneč-
ně budu moci plně věnovat v jejich výuce. Mám větší 
čas na studium, ale i na využití volného času a aktivní 
odpočinek. 

Na závěr bych chtěl vyslovit zvláštní uznání a dík paní Tere-
ze Lípové, která je dobrou duší celého oddělení. Bez ní by 
oddělení nefungovalo tak, jak je na tom nyní.

Na slavnostní akt navázalo pracovní jed-
nání představitelů Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., se zástupci 
FZS UJEP a přednosty klinik, kterého se zú-
častnil i předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.

Radiologická klinika FZS UJEP a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., je nelůžkové pra-
coviště, které poskytuje základní i speciali-
zovanou diagnostiku a miniinvazivní léčbu 
pomocí zobrazovacích metod pacientům 
nemocnice, Ústeckého kraje a podle potře-
by i pacientům z jiných oblastí republiky. 
Klinika má tedy nadregionální charakter 
v diagnostické i léčebné péči.

Radiologická klinika splňuje podmínky pro 
akreditované pracoviště nejvyššího typu 
pro všeobecnou radiologii, intervenční ra-
diologii a vaskulární intervenční radiologii, 
je součástí center, která zajišťují nejmoder-
nější a vysoce specializovanou léčebnou 
péči – Komplexního cerebrovaskulárního 
centra, Traumatologického centra, Kom-
plexního onkologického centra.

Na radiologické klinice pracuje 20 lékařů, 
z toho 18 s nejvyšší atestací, 29 radiolo-
gických asistentů a 9 zdravotních sester. 
Lékaři kliniky publikují průměrně 8 vědec-
kých článků ročně, z toho zhruba polovina 
je v impaktovaných časopisech. Počet před-
nášek a prezentací celé kliniky je více než 
20 ročně. Bohatá je i spolupráce s dalšími 
klinickými obory v rámci vědeckých grantů 
a společných publikací o vlastních výsled-
cích léčby. Lékaři kliniky budou na FZS UJEP 
zajišťovat ve vybraných studijních oborech 
výuku předmětu Radiologie a nukleární 
medicína v prezenční i kombinované formě 
studia.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

ROZHOVOR 
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. 
Jaké je postavení ústecké radiologické kliniky v porovnání s pracovišti ve zbytku 
republiky? 
Radiologická klinika FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., je největší rentgenologické pracoviště 
v Ústeckém kraji a patří mezi velká i v rámci ČR. Jeho hlavní předností je 
zkušený personál, který tvoří 20 lékařů a téměř 40 radiologických asisten-
tů, sester a dalších pracovníků. Další předností je velmi moderní a bohaté 
přístrojové vybavení. 

Naše klinika je aktivní zejména na poli miniinvazivních intervencí. Pod 
vedením prim. Dernera se vytvořil tým erudovaných odborníků, který pro-
vádí nejvíce léčebných obstřiků nervových kořenů při bolestech páteře. 
Pro ilustraci – každý sedmý obstřik v ČR je proveden v Ústí nad Labem. 
Velmi intenzivně se rovněž věnujeme miniinvazivní léčbě nádorů, různými 
metodami ničíme jejich vybrané typy a naše centrum má největší počet 
těchto výkonů v republice.

Další důležitou součástí je angiografické pracoviště, kde se provádí lé-
čebné cévní zákroky nejčastěji malým vpichem přes tříslo. Je tak možné 
„operovat“ vybraná onemocnění s minimální zátěží pro pacienta a v na-
prosté většině případů v lokální anestezii. Naše pracoviště patří mezi nej-
aktivnější v léčbě ischemické cévní mozkové příhody. Stabilně patří v po-
sledních letech mezi tři největší centra a za rok 2017 jsme ošetřili nejvíce 
pacientů v rámci ČR při přepočtu na milion obyvatel.

Jak dlouhá a náročná byla příprava na „převzetí štafety“ po primáři MUDr. Derne-
rovi? Jakým byl „mentorem“?
Pokud si dobře vzpomínám, pan primář Derner mi „něco o štafetovém ko-
líku“ naznačil v osobním rozhovoru někdy před dvěma lety. Ale z mého 
pohledu byla příprava na post přednosty opravdu dlouhodobá, protože 
začala již příchodem MUDr. Dernera na post primáře oddělení v roce 2003. 
Svým nezaměnitelným způsobem vedení nás totiž všechny formoval už 
od počátku svého působení a empatickým přístupem motivoval všech-
ny členy oddělení k maximálnímu nasazení. Inicioval zavádění nových 
diagnostických i léčebných postupů a každý člen týmu dostal příležitost 
k seberealizaci. Jako doklad o jeho přirozené autoritě bych chtěl dodat, že 
si nevzpomínám, že by za celých 15 let svého působení v čele oddělení 
musel někdy zvýšit hlas, aby dosáhl splnění svých pokynů. O to více mne 
těší, že v našem týmu pokračuje dále a bude dále naším mentorem.

Na  čem je v  současné době potřeba nejvíce zapracovat? Jaké jsou plány 
do budoucna?
Největším dlouhodobým úkolem je udržet personálně stabilní oddělení, 
které je klíčem k úspěchu. V druhé řadě je třeba pracovat s vedením Ma-
sarykovy nemocnice a Krajské zdravotní na postupné obnově a rozšíře-
ní přístrojů kliniky, protože pro radiologa jsou to „oči a uši“, bez kterých 
se neobejde. Do budoucna by bylo ideální mít také jedno CT pouze pro 
léčebné zákroky. Ve střednědobém horizontu je plánováno pořízení dru-
hé angiolinky, která umožní další zkvalitnění a rozšíření péče o pacienty 
v Ústeckém kraji. 

Jak je z vašeho pohledu pro nemocnici a pacienty důležitá spolupráce s Fakultou 
zdravotnických studií UJEP?
Spolupráce s Fakultou zdravotnických studií UJEP přináší Masarykově 
nemocnici a Krajské zdravotní možnost ovlivnit charakter vzdělání jejích 
absolventů a v neposlední řadě zvyšuje šance, že se její studenti stanou 
našimi zaměstnanci. Po vědecké stránce umožňuje spojení klinického 
a teoretického výzkumu v rámci společných projektů, ze kterých budou 
profitovat obě strany i naši pacienti.

Zleva: MUDr. Milouš Derner a MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Olga Cepoušková aplikuje kontrastní látku 
před vyšetřením na CT
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Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
tel.: +420 477 114 146.

IX. ročník konference Emergency 2018
4.–5. dubna 2018, Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
Vás zve na

Kontaktní osoby: 
Odborný garant – prim. MUDr. Jana Bednářová, 
Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: jana.bednarova@kzcr.eu

Za pořadatele – Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
Středisko konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s., 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte e-mailem kontaktním 
osobám do 28. února 2018.
Přihlášky k pasivní účasti do 25. března 2018 na 
www.kzcr.eu/konference/emery2018/prihlasky.
Součástí konference je občerstvení. 

Konference se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje,  
a pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s.
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Krajská zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Chomutov, o. z., jako poděkování 
do klání pro fanoušky Pirátů Chomutov 
věnovala kupony na lékařská vyšetření 
do svých ambulancí. Mezi jednotlivými 
třetinami zdravotnice chomutovského 

Piráti Chomutov hráli pro nemocnici, dražba dresů pomůže 
chirurgickému oddělení 

Lékařka Krajské zdravotní zvítězila v anketě Osobnost roku 
Ústeckého kraje 2017 Nemocnice Teplice
Absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost 
roku Ústeckého kraje 2017 se stala primářka Neurologického oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Marta Vachová, která si certifikát za pří-
nos pro rozvoj regionu převzala z rukou předsedy představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Výsledky 7. ročníku byly slavnostně vyhlášeny 26. ledna 
2018 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Nad akcí převzal osobní záštitu 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Chtěl bych paní primářce Martě Vachové 
poblahopřát a zároveň jí děkuji za úsilí 
a péči, se kterou odvádí svoji práci. Vel-
mi mě těší, že zaměstnanci naší společ-
nosti se pravidelně umisťují na předních 

příčkách této ankety, kdy o vítězi neroz-
hodují jen odborníci, ale také široká laic-
ká veřejnost,“ uvedl předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří 
Novák. Právě Ing. Jiří Novák získal již 

v roce 2015 tuto cenu v kategorii Podni-
kání a management za osobní přínos pro 
rozvoj největšího poskytovatele zdravot-
ní péče v Ústeckém kraji při modernizaci 
pěti nemocnic, investic do nejmoderněj-
šího přístrojového vybavení, zvyšování 
mezd zaměstnanců i měnícího se obrazu 
vnímání společnosti u veřejnosti.
Letos reprezentovala Krajskou zdravot-
ní, a. s., svým úspěchem lékařka teplické 
nemocnice. V předchozích letech uspěli 
v anketě Osobnost roku Ústeckého kra-
je i další lékaři z Krajské zdravotní, kon-
krétně z ústecké Masarykovy nemocnice, 
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., MUDr. Jan 
Schraml, Ph.D., prof. MUDr. Martin Sa-
meš, CSc., a MUDr. Jana Dušánková.
„Je to úžasné ocenění nejen za moji 
práci, ale za úsilí všech zaměstnanců 
našeho oddělení a kolektivu teplického 
centra pro léčbu roztroušené sklerózy. 
Opravdu moc děkuji veřejnosti i našim 
pacientům, kteří nás podpořili, což vy-
povídá o tom, že jsou s naší prací spo-
kojeni,“ reagovala na ocenění primářka 
MUDr. Marta Vachová.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Zleva: MUDr. Jan Schraml, Ph.D., Ing. Petr Fiala, MUDr. Marta Vachová, Ing. Jiří Novák, 
MUDr. Martin Sessek, MUDr. Tomáš Hrubý, Jitka Postlerová, MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA,  
a Ing. Eva Urbanová Vhazování se ujala ředitelka zdravotní péče chomutovské nemocnice MUDr. Irena Voříšková 

(vzadu vpravo)

Na stadionu měli návštěvníci možnost vyzkoušet si i první pomoc

Všeobecná sestra chomutovského ARO 
ukazuje speciální puk k hokejovému 
utkání

Podpořit hokejové Piráty v duelu přišli 
na Zimní stadion v Chomutově zástupci 
managementu Krajské zdravotní, a. s., 
a chomutovské nemocnice, a také sa-
motní zdravotníci. „Velice si vážím pod-
pory chomutovských Pirátů ve prospěch 
nemocnice. Získané finanční prostředky 
letos poputují na dovybavení příjmové 
chirurgické ambulance, kterou prochází 
všichni pacienti vyžadující hospitaliza-
ci a probíhá v ní i pohotovostní služba. 
Pevně věřím, že spolupráce s hokejovým 
klubem bude v tomto duchu pokračovat 
i v následujících letech,“ uvedla ředitel-
ka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Ire-
na Voříšková.
„Doktorské pláště, ve kterých jsme na-
stoupili do charitativního zápasu v loň-
ském roce, slavily docela úspěch, ale 
nechtěli jsme design opakovat. Hledali 
jsme, jak spojit dresy s chirurgií. Nako-
nec jsme zvolili barvu i provedení, které 
připomínají oblečení sálového personá-
lu, protože právě operace jsou s tímto 
oborem nejvíc spojeny,“ doplnil šéf mar-
ketingu Pirátů Chomutov Karel Ton.

anesteziologicko-resuscitačního oddě-
lení učily zájemce na figuríně základům 
první pomoci. Ve vyrovnaném zápase 
plném osobních soubojů porazili cho-
mutovští Piráti protivníky z Pardubic 4:2. 
Aukce speciálních dresů probíhá 
na www.sportovniaukce.cz.

Na domácí ledové ploše chomutovských Pirátů proběhl v neděli 21. ledna druhý roč-
ník klání s názvem „Piráti Chomutov pro nemocnici“. Hokejoví hráči ze severu Čech 
nastoupili do zápasu proti Pardubicím ve speciálních dresech bez reklam připomí-
najících oděv sálového personálu. Výtěžek z dražby dresů letos půjde na Chirurgické 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Nemocnice Chomutov
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s předsedou představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem 
a generálním ředitelem Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Petrem Fialou. 
Podrobnou prezentaci investičních 
akcí v teplické nemocnici přítomným 
zprostředkoval Jan Vágner, vedoucí 

Odboru investic a obnovy majetku Kraj-
ské zdravotní, a. s. 
„Počet akcí, jejichž zahájení Krajská 
zdravotní v areálu teplické nemocnice 
jen pro letošní rok naplánovala, respek-
tive těch již probíhajících, rozhodně není 
malý, což je z prezentace zřejmé. Nutno 

Krajská zdravotní revitalizuje nemocnici v Teplicích, 
k pavilonu pro operační sály přibude ještě jedno podlaží

Nemocnice Teplice

Výstavba nového pavilonu pro operační sály pokračuje podle harmonogramu

Prostory pro protialkoholní záchytnou stanici v teplické nemocnici

Členové vedení Krajské zdravotní, a. s., se seznámili s postupem prací na investičních akcích

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. 
V polovině roku 2017 začala vznikat nejvýznamnější stavba posledních desetiletí 
v jejím areálu – pavilon operačních sálů – a od loňského listopadu se zde budu-
je i objekt pro nízkoprahový urgentní příjem. S postupem prací na významných 
investičních akcích, ale také například s přípravou protialkoholní záchytné stani-
ce, se ve čtvrtek 25. ledna 2018 seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. – 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, jeho místopředseda Mgr. Radek Scherfer 
a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., – Nemocnice Teplice, o. z.

„V roce 2018 čekají Krajskou zdravotní 
úkoly více než náročné. Letos bychom 
rádi proinvestovali přes jeden a půl mi-
liardy korun. V současnosti probíhající 
stavby jsou rozloženy do všech pěti ne-
mocnic, ale momentálně největší inves-
tice jsou právě tady, v Teplicích. Vyjád-
řeno penězi jde o přibližně 324 milionů 
korun. Protože akce mají návaznost jed-
na na druhou a nesmějí nijak významně 
zasahovat do běžného chodu nemocni-
ce, považujeme za správné scházet se 
v určitých intervalech se zástupci firem 
a přesvědčit se o tom, zda práce probí-
hají podle harmonogramu. Což je po-
chopitelně základní předpoklad toho, 
aby stavby byly dokončeny ve stano-
veném termínu,“ zdůraznil Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s. 
Podle stanoveného harmonogramu po-
kračuje výstavba nového pavilonu pro 
operační sály a centrální sterilizaci s před-
pokládaným dokončením do 1. 7. 2019. 
V nových operačních sálech zdravotníci 
počítají s prováděním veškerého sou-
časného spektra operačních výkonů. 

s využitím prostředků od Ústeckého kra-
je (SOHZ ÚK – Služby obecného hospo-
dářského zájmu Ústeckého kraje). 
Na základě rozhodnutí představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., z 26. 10. 2017 
dojde oproti původnímu záměru k do-
stavbě ještě jednoho nadzemního pod-
laží pro umístění anesteziologicko-re-
suscitačního oddělení (ARO) a jednotku 
intenzivní péče (JIP) chirurgických oborů. 
„V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 
anesteziologicko-resuscitačního oddě-
lení jsme nástavbu na právě probíhající 
stavbu nového pavilonu vyhodnotili jako 
technicky a ekonomicky nejvýhodnější 
variantu s předpokládanými investič-
ními náklady ve výši 97 milionů korun 
včetně DPH,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák. 
Nyní je zpracovávána studie nástavby 
3. nadzemního podlaží a připravuje se 
zadání zakázky na zpracování realizační 
projektové dokumentace. Vítěz výběro-
vého řízení k této veřejné zakázce by se 
stavbou mohl začít v září.
Protialkoholní záchytnou stanici vybu-
duje Krajská zdravotní, a. s., v přízemí 
pavilonu C teplické nemocnice. Prostory, 

Operovat se zde budou cévy, klouby, 
břišní dutiny a provádět laparoskopic-
ké zákroky. Součástí projektu je i zří-
zení dvou parkovišť o celkové kapacitě 
89 parkovacích míst včetně dvou míst 
pro osoby tělesně postižené. Celková 
cena díla je téměř 185 milionu Kč včet-
ně DPH, přičemž financování je zajištěno 

kde by měla ještě letos vzniknout, byly 
jednou ze zastávek prohlídky nemocnič-
ních oddělení, které čeká rekonstrukce. 
Záměr zřídit protialkoholní záchytnou 
stanici projednalo a schválilo předsta-
venstvo společnosti 29. listopadu 2017 
na základě výsledku jednání hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 

zdůraznit, že bez dlouhodobé a význam-
né investiční podpory Ústeckého kraje, 
jediného akcionáře společnosti, by v ta-
kovém rozsahu a v tak relativně krátké 
době několika let nešlo tolik změn usku-
tečnit,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generál-
ní ředitel Krajské zdravotní, a. s.
MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocni-
ce Teplice, o. z., poděkoval za podporu, 
které se vedení nemocnice od součas-
ného vedení společnosti v čele s předse-
dou představenstva Ing. Jiřím Novákem 
dostává. „Jsme si vědomi, že postupná 
revitalizace teplické nemocnice, po před-
chozích desetiletích bez zásadnějších 
modernizací, ať už jednotlivých odděle-
ní či zdravotnického zařízení s nadregi-
onální působností jako celku, vyžaduje 
a ještě bude vyžadovat velké finanční 
prostředky a ohromné úsilí. Obojího si 
velmi ceníme,“ řekl ředitel Tomáš Hrubý.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
tel.: +420 477 114 146.

7. Ústecký radiologický den

Odborní garanti:
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., a MUDr. Milouš Derner
Radiologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a.s. — Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: filip.cihlar@kzcr.eu a milous.derner@kzcr.eu

středa 11. dubna 2018, 9.30—15.30 h, Hotel & Restaurant Větruše (registrace od 8.30 h)

Kontaktní osoba: 
Tereza Lípová
Radiologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a.s. — Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
tel.: +420 477 113 150.
 
Přihlášky:  tereza.lipova@kzcr.eu

Účastnický poplatek: bez poplatku. Součástí konference je občerstvení.
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. 

Akce se koná pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Rozšíření ordinačních hodin dětské lékařské pohotovosti 
v mostecké nemocnici Nemocnice Most

ORDINAČNÍ HODINY:
PO–PÁ 17.00–20.00 HOD.
SO–NE  10.00–20.00 HOD.

Dětská lékařská pohotovostní služba sídlící v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., rozšířila ordinační hodiny o so-
botách, nedělích a svátcích o jednu hodinu. Nová ordinační doba v tyto dny je od 10.00 do 20.00 hodin. Ve všední dny zůstávají 
ordinační hodiny stejné jako dosud od 17.00 do 20.00 hodin. 

Dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice poskytuje široké spektrum zdravotní péče 
o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale i z přilehlých regionů.

Dětská lékařská pohotovost pro Most sídlí v Nemocnici Most, o. z., v budově A, ve 2. podlaží, 
na adrese: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most. Telefonické spojení: 476 172 537. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů



Osobnosti české medicíny – prof. Cyril Höschl
Krajská zdravotní, a. s.

O prezidentské volby byl v nemocnicích Krajské zdravotní 
velký zájem

PROFESOR CYRIL HÖSCHL, PŘEDNÍ ČESKÝ PSYCHIATR, NAPLNIL PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ

Cyril Höschl naplnil přednáškový sál

Nové polohovací postýlky pro novorozence nabízí lepší 
komfort v péči o miminko
Krajská zdravotní, a. s., získala deset nových polohovacích postýlek pro novorozen-
ce v hodnotě 145 tisíc Kč pro dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice. 
Zástupkyně Nedoklubka z.s. je předaly zdravotníkům v pátek 2. února v prostorách 
novorozenecké stanice.

Staniční sestra stanice nedonošenců Petra 
Bláhová (vpravo) ukazuje mamince funkce 
polohovací postýlky

„Současné postýlky, které na stanici 
máme, jsou již značně opotřebené. Díky 
podpoře Nedoklubka je vybavení naše-
ho oddělení zase o něco modernější. 
Perinatologické centrum v mostecké ne-
mocnici je jedním z dvanácti pracovišť 
v České republice, které zabezpečuje 
specializovanou péči o novorozence 
všech váhových kategorií,“ uvedl pri-
mář Dětského a dorostového oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Most, o. z., MUDr. Jiří Biolek.

Výkonná ředitelka Nedoklubka z.s. Lu-
cie Žáčková doplnila, že finance na nové 
polohovací postýlky získala spolu s ko-
ordinátorkou pro mosteckou neonato-
logii Markétou Kučerovou od jednoho 
z podporovatelů spolku. „S mosteckým 
centrem spolupracujeme dlouhodo-
bě zejména v rámci projektu Mámy pro 
mámy, který vznikl v roce 2010 a jehož 
cílem je podpora maminek po před-
časném porodu. Markéta Kučerová je 

sama maminkou předčasně narozené 
holčičky. V loňském roce uspořádala 
pro mostecké perinatologické centrum 
akci Purpurové odpoledne v Městském 
divadle v Mostě, také iniciovala velmi 
úspěšnou sbírku barevných dětských 
látek pro výrobu kapsářů na postýlky 
předčasně narozených dětí. Letos plánu-
je účast na Běhu kočárků v Mostě, jehož 
výtěžek je určen na zakoupení knih pro 
mosteckou neonatologii, a na listopad 
připravuje Purpurový ples v rámci oslav 
Světového dne předčasně narozených 
dětí, které Nedoklubko jako člen evrop-
ské organizace European Foundation 
for the Care of Newborn Infants (EFCNI) 
v České republice pořádá už po osmé,“ 
dodala Ing. Lucie Žáčková.

Dětské a dorostové oddělení v mostec-
ké nemocnici poskytuje široké spek-
trum zdravotní péče o novorozence, 
děti a dorost nejen z okresu Most, ale 
i z přilehlých spádových oblastí. Krajská 

zdravotní, a. s., v rámci investičních akcí 
v mostecké nemocnici v jednotlivých 
etapách rekonstruuje společné prosto-
ry, pokoje a sociální zařízení všech šesti 
stanic, které byly více či méně původní 
od roku 1975, kdy byla nová mostecká 
nemocnice postavena.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Nemocnice Most

P O Z V Á N K A

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
přednosta Kliniky nefrologie Praha IKEM

• Přednáška se koná 21. března 2018 od 15.30 hodin v učebně 3 Vzdělávacího institutu KZ, a.s., 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro.

• Účast na akci je pro lékaře ohodnocena 2 kredity.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., 
si Vás dovolují pozvat na přednášku Osobnosti české medicíny.

Téma přednášky

„Současné možnosti transplantací ledvin“

KZ
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Velký zájem byl o přednášku letošního prvního hosta cyklu „Osobnosti české medi-
cíny“, který přijal pozvání do Ústí nad Labem. Ve Vzdělávacím institutu Krajské zdra-
votní, a. s., ve středu 31. ledna 2018 zdravotníkům přednášel věhlasný odborník 
a popularizátor oboru prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Jeho vystoupení, 
tradičně podbarvené laskavým humorem, se týkalo tématu vrozeného a naučeného 
v chování. Projekt přednášek předních českých odborníků, zástupců celé škály lé-
kařských oborů, Krajská zdravotní, a. s., zahájila na jaře roku 2016.

V úvodu připomněl historii oboru v kraj-
ské metropoli MUDr. Josef Liehne, ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 

Labem, o. z. „První zmínky se objevují 
v roce 1894, kdy bylo v areálu v Pasteu-
rově ulici vystavěno pět pavilonů nemoc-
nice a domek pro psychiatrii. Sestával 
z buňky pro ošetřovatele a dvou buněk 
pro nemocné, každá z místností měla ve-
likost 4 x 3 metry. Je zajímavé, že když se 
tento areál ve 30. letech minulého stole-
tí rozšiřoval a vyrostly pavilony chirurgic-
ký a interní, s psychiatrií se příliš nepočí-
talo, a tak měla několik pokojů ve sklepě 
tuberkulózního pavilonu. Nešlo ani tak 
o lůžkové oddělení, ale o jakýsi stacio-
nář. Velký problém psychiatrické péče 
nastal těsně po válce, kdy pro absenci 
lůžkového oddělení byli pacienti vlakem 
odváženi do ústavu v Horních Beřkovi-
cích. První lůžkové psychiatrické oddě-
lení vzniklo až v říjnu roku 1953 a prv-
ní primářkou se stala MUDr. Miroslava 
Brádleová, jejíž věhlas překročil hrani-
ce regionu. Po ní nastoupil v roce 1976 
na post primáře MUDr. Jaroslav Tržický. 
V současnosti oddělení, které nakonec 
zakotvilo v dnešním pavilonu P na Se-
verní Terase, vede MUDr. Zdeňka Staňko-
vá,“ řekl doktor Liehne, který hosta před 
zaplněným auditoriem přivítal. 

Přednáška profesora Höschla měla pod-
titul „Podíl genů a zevních vlivů na roz-
voji duševních poruch“. „Nevěděl jsem, 
jaké generační, oborové nebo profesní 
zastoupení bude v publiku, tedy zda 
v něm budou lékaři i sestry. Zvolil jsem 
úroveň, která bude fluktuovat od odbor-
né víceméně k osvětové a zpátky. Tak, 
aby si každý tak trochu přišel na své 
a zkusil si odpovědět na otázky, které si 
všichni – bez ohledu na to, co v životě 
dělají – kladou. Totiž každý, komu ně-
kdo z rodiny, například dítě, onemocní 
nesrozumitelnou psychickou poruchou, 
klade otázku sobě nebo nám: Kde jsme 
udělali chybu? Čím to může být? Jde 
o dědičnou poruchu, nebo vznikla jen 
tak, což je málo pochopitelné? Nebo 
za ni může třeba špatná strava, živo-
tospráva nebo nějaké léky, očkování? 
Toto setkání je příležitostí, jak se vyla-
dit na stejnou startovní čáru a říci, co 
k tomu dnes víme a čím jsme my troškou 
do mlýna přispěli,“ uvedl prof. MUDr. Cy-
ril Hö schl, DrSc., FRCPsych. Prezentace 
v jeho jedinečném podání přinesla ne-
jen lékařům a sestrám, ale všem přítom-
ným posluchačům spoustu zajímavých 
informací i vykouzlila úsměv na tváři. 

Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Krajská zdravotní, a. s.
Volby prezidenta České republiky se zúčastnili také pacienti a zaměstnanci Krajské 
zdravotní, a. s. Zájem o volby byl ve všech pěti nemocnicích společnosti, tedy v Dě-
číně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. 

V hlavním areálu ústecké Masarykovy 
nemocnice na Severní Terase měla vo-
lební komise v prvním kole voleb nahlá-
šeno celkem 47 voličů, včetně 2 lékařů. 
Dalších 43 pacientů projevilo zájem ode-
vzdat svůj hlas na Oddělení následné 
péče v Ryjicích. 

„Za 16 let, co jsem ve volební komisi, 
je teď voličů v nemocnici asi nejvíce. 
Oproti posledním sněmovním volbám 
je jich zhruba dvojnásobek,“ uvedl Petr 
Grábner, předseda volební komise, 
která navštívila ústeckou Masarykovu 
nemocnici.

Volební komise vyrazila také za pacienty 
do Nemocnice Most, kde svůj hlas 
chtělo odevzdat 28 voličů. Stejný po-
čet zájemců o volby se přihlásil také 

v chomutovské nemocnici, podobný zá-
jem byl i v nemocnici teplické. Dalších 
11 lidí volilo budoucího prezidenta v Ne-
mocnici Děčín.

Velký zájem pacientů vyvolalo i druhé 
kolo prezidentských voleb, pro které 
měla volební komise v hlavním areálu 

ústecké Masarykovy nemocnice na Se-
verní Terase nahlášeno celkem 36 voli-
čů, včetně 6 lékařů. Dalších 30 pacientů 
odevzdalo volební lístek na Oddělení ná-
sledné péče v Ryjicích. 

Jedním z pacientů, kteří odevzdali svůj 
hlas v ústecké nemocnici, byl Václav Zi-
cho z Chomutova. „Dopředu jsem nevě-
děl, že budu volit v nemocnici, ale všich-
ni tu byli ochotní, takže to vyšlo dobře,“ 
hodnotil Václav Zicho vstřícnost zaměst-
nanců Krajské zdravotní, a. s. 

Volební komise ve druhém kole vyrazila 
také za pacienty do Nemocnice Most, 
kde svůj hlas odevzdalo 42 voličů. Dal-
ších 44 zájemců o volby se přihlási-
lo v chomutovské nemocnici. Celkem 
27 lidí volilo prezidenta ČR v Nemocni-
ci Teplice, 14 pacientů odevzdalo hlas 
v Nemocnici Děčín.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů



Dětské oddělení teplické nemocnice je opět plně v provozu
Nemocnice Teplice

Koncerty pomohou hospicu, kalendáře onkologicky 
nemocným dětem
Hned dvě benefiční akce ROCK PRO se uskuteční na konci letošního dubna. Jejich výtěžek bude věnován na podporu Mobilního 
hospice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který poskytuje péči nevyléčitelně nemocným pacientům v jejich domácím 
prostředí.

Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Tepli-
ce, o. z., (MS centrum) se zapojí do Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS 2018). 

Akce se bude konat v sobotu 3. března 
od 9.00 do 13.00 hodin v ZŠ Buzuluc-
ká v Teplicích. Maraton spočívá ve cvi-
čení formou kruhového tréninku, jedna 
cvičební jednotka bude trvat 30 minut. 
Chybět nebudou ani zajímavé worksho-
py: Katedra ergoterapie UJEP předvede 
kreativní terapii, DDM Duchcov muziko-
terapii a pohyb, firma Stargen ukáže mo-
derní rehabilitační systémy. Startovné je 
dobrovolné, výtěžek půjde na podporu 
MS centra v Teplicích. Účast je možná 
pro všechny bez rozdílu věku.

Teplická akce je součástí 24hodinového 
cvičebního maratonu MaRS 2018, kdy 
po celé republice i v zahraničí cvičí týmy 
na podporu lidí s roztroušenou skleró-
zou. Akce je koncipována jako skládač-
ka složená z různých míst, různých forem 

sportovních disciplín vhodných pro ne-
mocné s RS a různých účastníků (nejen 
pacientů, ale i jejich rodin, přátel, léka-
řů, sester, terapeutů). Proto je symbolem 
maratonu MaRS puzzle. Letos se akce 
uskuteční v 31 městech v ČR i zahraničí. 

Organizaci celostátně zajišťuje Nadač-
ní fond IMPULS, nezisková organizace. 
Z původně lokální akce se stala akce 
s mezinárodním dosahem, jejímž cílem 
je šířit myšlenku, že pravidelný pohyb je 
nedílnou součástí nejen léčby pacientů 
s RS, ale i součástí života každého člo-
věka. Akce je zároveň osvětovou kampa-
ní informující veřejnost o nemoci a její 
léčbě.

MaRS má dva hlavní cíle – zapojení ne-
mocných do aktivního života a osvětu 

pro širokou veřejnost. Primárním účelem 
je aktivizovat pacienty k pravidelnému 
cvičení a zdravému životnímu stylu a se-
známit je s novinkami v komplexní reha-
bilitaci. V letošním roce se zaměřil také 
na psychickou stránku života s nemocí. 
Dalším cílem je vyvracet mýty spojené 
s nemocí a zpřístupnit informace o ne-
moci jako takové.

Maraton MaRS si během pěti let získal 
prestiž dobročinné aktivity s jasně de-
finovaným výtěžkem. Z dobrovolného 
vstupného a darů si sama pacientská 
sdružení v regionech pořizují potřeb-
né cvičební pomůcky nebo je využívají 
na podporu rehabilitačních a cvičebních 
aktivit. Celkový výtěžek MaRS 2017 se 
vyšplhal na krásných 252 353 Kč.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Pacientům s roztroušenou sklerózou pomůže MaRS
Nemocnice Teplice

První akce se uskuteční 20. 4. 2018 od 19.00 hodin v Restau-
raci Na Kopečku v Ústí nad Labem. Na akci vystoupí skupiny 
AC/CZ z Ostravy, dále děčínská skupina DESTROYSELF a také 
ústecko-děčínsko-teplická skupina SKLAP. 

Druhá akce potom proběhne 30. 4. 2018 od 16.00 hodin v Re-
stauraci RAJČE v Teplicích, kde vystoupí ústecká kapela TOČÍ-
LAS, dále kapela EXSITE a domovská kapela RAJČE BAND. Sou-
částí druhé akce bude pálení čarodějnic, opékání buřtů a pivní 
stan. Děti v doprovodu rodičů mají na tuto akci vstup zdarma.

Součástí obou benefičních koncertů bude zapojení se do pro-
jektu Nové háro, které v září roku 2017 založila Markéta Zagra-
panová z Lužic u Mostu. Tento projekt pomáhá onkologicky ne-
mocným dětem a jeho cílem je zprostředkovat darování vlasů, 
ze kterých se následně vyrobí paruky. 

Do projektu Nové háro se zapojila i Dětská klinika Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
která ve spolupráci s AH Photography vytvořila kalendář s foto-
grafiemi 11 onkologicky nemocných dětí. Během náročné pro-
tinádorové léčby děti přichází o vlasy a je to pro ně velice těžká 
situace. Řešením je překonat toto nepříjemné období nošením 
paruky, což je pro mnohé rodiny finančně nedostupná záleži-
tost. Proto byl vytvořen úžasný projekt Nové háro, kdy výtěžek 
z prodeje kalendářů jde z velké části na financování výroby 
paruk pro onkologicky nemocné děti. Pokud chcete pomoct 

překonat našim nemocným dětem jejich složité období, může-
te si kalendář v hodnotě 300 Kč zakoupit u vrchní sestry Dět
ské kliniky Masarykovy nemocnice Mgr. Marie Lulkové (budo
va D2, tel. č. 733 756 630).

redakce Infolistů

Kalendář lze zakoupit u vrchní sestry dětské kliniky 

Dětské oddělení dostalo darem nové váhy a infuzní pumpu
Nemocnice Děčín

S milým darem přišel na Dětské oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Děčín, o. z., Vratislav Kern ze společnosti WEFA - Bohemia, spol. s r.o. Zástup-
ce společnosti, která děčínskou nemocnici obdarovává pravidelně, přinesl dvě 
nové váhy, které váží s přesností na desetiny gramu, a infuzní pumpu pro malé 
děti. „Váhy s takovou přesností potřebujeme, stejně jako spolehlivou infuzní 
pumpu. Práci nám to lépe zabezpečí,“ děkovala primářka dětského oddělení 
MUDr. Renata Přibíková.

„Jako firma dáváme stranou zhruba šest tisíc eur už několik let. Osmdesát až 
sto tisíc korun dáváme vždy pro postižené děti nebo pro rodiče, kteří se starají 
o hodně postižené děti a potřebují peníze, aby pro ně mohli zajišťovat různé 
aktivity, výlety, semináře, či nakupovat pomůcky. A zhruba šedesát až osmdesát 
tisíc korun dáváme už asi třetím rokem Dětskému oddělení Nemocnice Děčín, 
protože tu žijeme a chceme podpořit právě místní nemocnici. Hlavním cílem je 
dávat peníze pro děti, ať už jsou nemocné či postižené,“ vysvětlil Vratislav Kern.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů MUDr. Renata Přibíková a Vratislav Kern  
z WEFA - Bohemia, spol. s r.o.

Nová trakční postýlka pomáhá malým pacientům
Masarykova nemocnice

Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem obdrželo v prosinci roku 2017 sponzorský dar od firmy 
Legios Loco a.s. v podobě na zakázku zkonstruované a vyro-
bené trakční postýlky, kterou využíváme k léčbě závažných 
stupňů vývojové dysplazie kyčelního kloubu. Krátce po pře-
vzetí byla na postýlce zahájena šestitýdenní terapie 2mě-
síčního pacienta s luxací kyčle. Tímto firmě a jejímu vedení 
velice děkujeme a doufáme, že nová postýlka bude dobře 
a dlouho sloužit svému účelu.

MUDr. Tomáš Novotný  
Ortopedické oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Ortopedické oddělení dostalo od firmy Legios Loco a.s. darem 
postýlku
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Provoz lůžkových částí oddělení v pavilonu J v Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnici Teplice, o. z., který byl omezen od 6. ledna 2018 kvůli plánované 
výměně rozvaděče elektrické energie, se vrací do normálu. Od 15. ledna 
2018 již funguje bez omezení dětské oddělení. Část lůžek totiž byla bez 
náhrady uzavřena a provoz oddělení zajišťovala dětská ambulance s ne-
přetržitým provozem v budově G, nutné hospitalizace zajišťovaly další ne-
mocnice Krajské zdravotní, a. s.

„Dětské oddělení je plně v provozu, interní oddělení se budou postupně 
stěhovat zpět do pavilonu J,“ sdělil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Kvůli výměně rozvaděče elektrické energie musely být kromě omezení dět-
ských lůžek přestěhovány do jiných částí nemocnice lůžka interny I a in-
terny II – gastroenterologie. Omezení bylo vyhlášeno do 20. ledna 2018.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Masarykova nemocnice



Senzomotorická stimulace (SMS)
Nemocnice Most

Agresivní pacient versus zdravotnický personál
Nemocnice Děčín

Metodu senzomotorické stimulace v naší zemi rozpracoval prof. Janda s kolegyní Vávro-
vou kolem roku 1970. Již samotný název poukazuje na propojení aferentní a eferentní 
informace při řízení pohybu. Ve světě své poznatky o SMS publikovali již o několik let 
dříve a k nejvýznamnějším osobnostem můžeme zařadit např. M. A. R. Fremana. V po-
čátku se koncept používal pro terapii nestabilního kolena a kotníku. Dnes se mimo jiné 
používá při terapii funkčních poruch pohybového aparátu, zvláště stabilizačních svalů. 
Technika obsahuje soustavu cviků v různých posturálních polohách s využitím labilních 
ploch. Cviky prováděné ve stoji jsou z celé metodiky nejdůležitější z důvodu facilitace po-
hybu prostřednictvím chodidla. Na facilitaci se podílí i aktivizace hlubokých svalů nohy. 
Součástí SMS je nácvik tzv. malé nohy. Cílem je individuálně, dle možností a schopností 
pacienta, zvolit adekvátní cvičení pro úpravu poruch pohybového aparátu. 

SMS pracuje s dvoustupňovým modelem 
motorického učení. Nejprve pacient opako-
vaně pracuje na novém pohybu a postup-
ně si buduje základní pohybový program. 
Toto stadium je řízeno z frontální a parie-
tální korové oblasti, mozek se postupně 
snaží o přesunutí řízení pohybu subkorti-
kálně a nastává tak druhá fáze, tzv. auto-
matizace, která vede k rychlejšímu prová-
dění pohybu. Při fázi učení nového pohybu 
by měl fyzioterapeut klást důraz na kvalitu 
prováděného pohybu, jelikož již jednou za-
utomatizovaný pohybový program se velmi 
těžko mění. 

Terapeutické využití tohoto cvičení je velmi 
obsáhlé. Můžeme ho využít k úpravě stabi-
lity či hypermobility pohybového aparátu, 
u chronické bolesti páteře, vadného držení 
těla, lehčí formy idiopatické skoliózy, sva-
lové dysbalance, poruchy rovnováhy, také 
k doléčování poúrazových a pooperačních 
stavů pohybového aparátu, u senzorických 
poruch doprovázejících neurologická one-
mocnění či jako prevenci pádů u seniorů. 
SMS nemá zásadní kontraindikace, neho-
dí se však při akutním bolestivém stavu 
a u absolutní ztráty povrchového a hlubo-
kého čití. 

Samotnému cvičení předchází vyšetření 
pacienta aspekcí, palpací, dále provede-
me vyšetření pohybových stereotypů, zkrá-
cených struktur a testujeme stabilitu těla 
ve stoji v různých pozicích s otevřenýma či 
zavřenýma očima. Následně po zvládnutí 
vyšetření ve stoji přecházíme k testování 
na nestabilním povrchu. Vyšetření je mož-
né doplnit i chůzí. Na základě zjištěných 
poruch, jako jsou kloubní blokády, poruchy 
měkkých tkání či svalové dysbalance, pro-
vádíme příslušné terapeutické intervence. 
Po těchto úkonech se každé cvičení začíná 
facilitací chodidla. Využíváme rozmanitých 
manuálních technik na uvolnění nohy, kar-
táčování, poklepy, stimulace masážními 
míčky nebo stoj na stimulačních podlož-
kách či chůzi po stimulačních kobercích. 

„Malá noha“ je speciální cvičení určené 
pro zvýšení aferentace nohy. Krátké svaly 
a klouby nohy jsou velmi bohaté na množ-
ství proprioreceptorů. Vlivem výcviku 
„malé nohy“ dochází ke zvýšené aktivizaci 
hlubokých svalů chodidla, noha se zkra-
cuje a zužuje, a tím dochází k dráždění již 
zmíněných proprioreceptorů. Do centrál-
ního nervového systému (CNS) tak prou-
dí zvýšené množství proprioceptivních 
vzruchů, na jejichž základě mozek vybírá 
a upravuje příslušné motorické progra-
my. Výcvik se provádí nejprve vsedě, kdy 
pacient přitahuje přednoží a patu k sobě, 
zvyšuje tak podélnou klenbu chodidla, for-
muje klenbu příčnou, hlavička 1. a 5. me-
tatarsu zůstává na podložce a prsty jsou 
relaxované. Pokud pacient zvládá cvičení 
vsedě, přechází do stoje. 

Další podmínkou, kterou pacient musí 
zvládnout, je korigovaný stoj (KS). Pacient 
stojí, nohy má paralelně na šířku kyčel-
ních kloubů, prsty míří vpřed, lehce pokrčí 
kolena a provede zevní rotaci v kyčelních 

kloubech tak, že se kolena natočí na vnější 
hranu chodidel. Celé tělo se v hlezenních 
kloubech naklání dopředu, je nutné roz-
ložit váhu do celé plosky, sacrum spus-
tit dolů – nepodsazovat výrazně pánev!, 
procesus xiphoideus přitáhnout symfýze 
– nevtahovat břicho!, ramena jsou uvol-
něná a lehce tažena dolů, brada je mírně 
zastrčená a celá páteř v elongaci se zacho-
váním fyziologického zakřivení. Dýchání 
směřujeme do kostrče, ledvin či třísel. Ko-
rigovaný stoj nikdy nezačínáme pokynem 
na „malou nohu“! Pro zvýšení náročnosti 
můžeme postupně pacienta v KS přimět 
k zavření očí, dále můžeme využít postrků 
do pánve a ramen, kterými se snažíme pa-
cienta vychýlit z rovnováhy. Pacient může 
také přidat pohyby horních končetin, pod-
řepy, házení míčků aj. 

Cvičení na labilních plochách je dalším 
stupněm náročnosti. Jednotlivých pomů-
cek existuje nepřeberné množství od zná-
mých válcových a kulových úsečí, balanč-
ních sandálů až po pěnové podložky, 
rehabilitační míče, BOSU, trampolíny, pě-
nové válce a jiné modernější fyzioterape-
utické pomůcky. 

SMS nabízí terapeutovi a pacientovi pes-
trost cviků, která není nikterak náročná 
na vybavení. Cvičení lze provádět i během 
dne při všedních denních činnostech, 
např. opakované zaujetí KS při čekání 
na zastávce. Vyžaduje však aktivní spolu-
práci pacienta, určité fyzické předpoklady 
a pochopení problematiky. 

POUŽITÁ LITERATURA
 » Janda, V., & Vávrová, M. (1992). 

Senzomotorická stimulace. 
Rehabilitácia, 25, 14-34. 

 » KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace 
v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 
ISBN 978-80-7262-657-1.

 » KOLÁŘ, Pavel a Miloš MÁČEK. Základy 
klinické rehabilitace. Praha: Galén, 
2015. ISBN 978-80-7492-219-0.

 » Poznámky z kurzu Senzomotorická 
stimulace a stabilizace pohybového 
systému

 » http://www.levitas.cz/nase-metody/
 » https://https://www.benu.cz/

sjh-303a-akupresurni-podlozka-s-6-
magnety

Bc. Michaela Bláhová 
Rehabilitační oddělení 
Nemocnice Most, o. z.

SMS nabízí pestrost cviků, není náročná 
na vybavení
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Definice agrese: výpad či útok, původem z latinského výrazu agressio.

V psychologicko-sociologickém pojetí zna-
mená napadení, útočné jednání, které se 
projevuje záměrným poškozováním nebo 
násilným omezováním jiné osoby nebo 
věci. Agrese se může projevovat fyzickým 
napadením, ale také verbálně, například 
urážkami nebo pomluvami.

Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání 
osob i živočichů, který se projevuje agrese-
mi, se nazývá agresivita.

DRUHY AGRESE:
Agrese dělíme na dva základní druhy. 

 » Instrumentální – záměrem této agrese 
je dosáhnutí určitého cíle. Způsob, ja-
kým je cíle dosaženo, odpovídá situaci. 

 » Emocionální – nastává při velmi sil-
ném emocionálním stavu. Nejčastěji 
se projevuje fyzickým nebo verbálním 
útokem na jinou osobu, případně i po-
škozováním majetku.

DALŠÍ TYPY AGRESÍ:
 » myšlenkové, verbální, fyzické,

 » zaměřené proti osobám, věcem, na jiný 
objekt než podnětový,

 » přesunuté, zadržované.

PROJEVY AGRESE:
Projevy agresivního chování jsou závis-
lé na účelu, kterého chceme dosáhnout, 
nebo na podnětu, který v nás agresivní 
chování vyvolal.

Na základě odlišnosti podnětových nebo 
fyziologických zdrojů vytvořil Moyer 
(1968) sedm oblastí projevů agresivního 
chování u zvířat. Pokusy byly prováděny 
na zvířatech, jimi získané projevy chování 
jsou však užitečné i pro pochopení lidské 
agresivity. Jde o agresi predátorskou, agre-
si mezi samci, agresi vyvolanou strachem, 
agresi dráždivou (vyvolanou různými ob-
jekty), mateřskou a sexuální agresi a agre-
si jako obranu teritoria.

V této souvislosti odlišujeme agresi vnitro-
druhovou a mezidruhovou. Jedná se o zce-
la odlišné způsoby chování, které je možné 
pozorovat především u zvířat (odlišné cho-
vání při obraně teritoria nebo útoku na ko-
řist), ale i u člověka.

Dle této teorie vytvořili A. H. Buss 
a A. Durkee následující inventář agresivní
ho chování:
 » napadnutí – fyzické násilí, útok,

 » nepřímá agrese – intriky, pomlouvání,

 » popudlivost – pohotovost k afektivní 
explozi,

 » negativismus – oponování,
 » nevole, resentiment – nenávist, nevra-

živost, závistivost,
 » podezřívání – projekce nepřátelství 

na druhé,
 » verbální agrese – nadávky, jízlivost, ne-

přiměřená ironie.

PÉČE O AGRESIVNÍHO PACIENTA
Péče o agresivního pacienta je pro zdra-
votnický personál vždy obtížnější. Již při 
příjmu lze rozeznat, zda se jedná o agresiv-
ního pacienta. Nasvědčuje tomu jeho cho-
vání a vystupování. Pokud máme podezře-
ní na takového pacienta, je vždy výhodou, 
když je u ošetřování více osob. Důvodem 
je to, že většina pacientů je agresivní pou-
ze v soukromí, tedy beze svědků. Spousta 
těchto výstupů se stává na pacientském 
pokoji, kde leží pacient sám bez spolupa-
cientů, v koupelně, na vyšetřovně při ošet-
ření a podobně. Pokud dojde k incidentu 
mezi pacientem a ošetřujícím personálem, 
vždy je dobré nahlásit to ošetřujícímu lé-
kaři, staniční sestře, vrchní sestře nebo 
primáři oddělení. 
Agresivita u pacientů se může projevovat 
různě. Můžeme se setkat s verbální agresi-
vitou = slovní napadení. Tento druh se dost 
často objevuje v odborných čekárnách, kdy 
jsou pacienti nuceni čekat určitou dobu 
na vyžádané vyšetření. Dále se můžeme 
setkávat i s agresivitou fyzickou. To zna-
mená, že dochází k ničení zdravotnického 
vybavení, vybavení pokojů, toalet a jiného 

zařízení. Nebo také může dojít k napadení 
zdravotnického personálu. Při těchto pří-
padech je vždy nutno zavolat sanitáře, kte-
rý pomůže postižené sestře, a policii.
Je-li již předem nahlášen agresivní pacient, 
například od zdravotnické záchranné služ-
by, má zdravotnický personál právo si při-
volat policii jako prevenci vzniku nějaké 
konfliktní situace. 
Pokud dojde k takovéto situaci, je nutné to 
vždy nahlásit jako Mimořádnou událost. 
Dojde-li k napadení personálu, je nutné 
sepsat zápis, případně ošetřit napadené-
ho zaměstnance a posoudit, zda se nejed-
ná o pracovní úraz. Vždy je nutné vše zdo-
kumentovat a zanést zápis do pacientovy 
dokumentace. Je lepší, když tento zápis 
zavedou jak sestry, tak poté i ošetřující či 
sloužící lékař. Pokud dojde k újmě na zdra-
ví zdravotní sestry, musí se k Mimořádné 
události doložit i kopie vyšetření svědčící 
o této události.
Někdy se setkáváme i s agresivním cho-
váním u doprovodu pacienta nebo u jeho 
rodiny. Zde je vždy dobré přivolat lékaře, 
aby dostatečně vysvětlil příbuzným důvod 
vyšetření, hospitalizace či jiného postupu. 
Pokud agrese u rodiny stoupá a dochází 
k ničení zařízení či ohrožování personálu, 
je na místě zavolat policii, aby danou situ-
aci vyřešila. O této události je také nutné 
provést záznam do pacientovi dokumenta-
ce a nahlásit Mimořádnou událost. 
Všechny tyto záznamy by měly být zapsá-
ny ihned po události a podepsány jak 
zapisující osobou (lékařem, sestrou...), 
tak i svědkem události (například druhou 
sloužící sestrou, ošetřovatelkou...).
Agresivita u pacienta může znamenat pou-
ze jeho strach či obavy z vyšetření nebo 
hospitalizace. Je třeba s pacientem komu-
nikovat a snažit se zabránit zhoršení agre-
sivního chování. Když zjistíme, co je spou-
štěčem jeho agresivního chování, měli 
bychom se vyvarovat kontaktu pacienta 
s touto osobou či jevem.
Většina pacientů reaguje na chování zdra-
votnického personálu. Jestliže se bude 
ošetřující personál chovat odměřeně či 
dokonce agresivně k němu nebo jinému 
pacientovi, může tato skutečnost u něj 
vyvolat agresi. Proto bychom měli jít paci-
entům příkladem a chovat se k nim slušně 
a vlídně.

Bc. Zdeňka Vlášková 
Gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Děčín, o. z.



Péče o pacienty v mamologické poradně 
Nemocnice Chomutov

Ženský prs je od pradávných dob vnímán jako symbol ženství a ženské krásy. Tento 
párový orgán vlivem hormonů podléhá změnám od narození přes pubertu ke změ-
nám způsobených graviditou, kojením až k přechodu. Během této doby mění svůj 
tvar, objem i strukturu žlázového parenchymu. Prsní žláza může být postižena řadou 
onemocnění. Mezi časté a jednoznačně nejzávažnější patří karcinom prsu.

Chirurgická léčba bývá zpravidla 
na prvním místě

Zleva Helena Svatková a Mgr. Markéta 
Svobodová

hrudní koš

velký prsní sval

tuková tkáň
podprsní rýha

bradavka

areola 
– dvorec

mlékovody

lalůčky  
mléčné žlázy

Ohlédnutí za seznamovacím 
seminářem o Vojtově metodice 
2. generace
Na konci září se uskutečnil seminář ve školicím centru v Poličanech 
na téma Vojtova metodika 2. generace, pod vedením Mgr. Václava 
Kruckého. Samotný název Vojtova metodika 2. generace (VM2G) 
odráží kompromisní řešení (pravdivě se hlásí k teorii a technice Vojtovy 
metody, kterou respektuje a současně pravdivě a explicitně označuje 
metodické inovace).
Vojtova metoda, často nazývaná jako reflexní lokomoce, je terapeutický 
systém vypracovaný MUDr. Václavem Vojtou. Základy Vojtovy metody 
vycházejí z principů vývojové kineziologie. Jejím základním principem 
je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakó-
dované vrozené pohybové vzory. Tělo se stimuluje k určitým vrozeným 
pohybům tlakem na určitá místa (především na periost kostí a fascie) 
tzv. reflexní zóny, kromě samovolné pohybové aktivity dochází součas-
ně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému 
hlubokému dýchání, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému 
zlepšení aktivity. 
Indikace: existuje celá řada indikací pro Vojtovu metodu. U malých dětí 
jsou to hlavně poruchy motorického vývoje (např. centrální koordinační 
poruchy, poruchy svalového napětí, stavy po porodních zlomeninách 
klíční kosti, pl. brachialis, predilekční držení hlavy). U starších dětí jsou 
časté poruchy držení těla – skoliózy apod. U dospělých se Vojtova me-
toda používá u mnohých poruch pohybového aparátu. 
Kontraindikace: očkování, vysoké dávky kortikoidů, těžké mentální 
stavy, akutní onemocnění, teplota nad 38 °C, průjmová onemocnění, 
zvracení.
Rozdílnosti mezi klasickým prováděním Vojtovy metodiky a terapií 
VM2G: VM2G využívá pro praktickou terapii plochu stolu s náklonem 
v příčné a podélné ose a množství dalších pomůcek – míčky, nafukovací 
disky, podpěrné podložky, různé typy pružných obinadel, protiskluzo-
vé podložky a dále stimulační terapeutický obleček, s jehož pomocí lze 
spouštět reflex s mimořádnou intenzitou, kterou lze dle potřeby elektro-
nicky regulovat.

Šárka Válová, DiS., Rehabilitační oddělení Nemocnice Most, o. z.

Nemocnice Most

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., 
Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu, 

INDIVIDUALIZOVANÁ PÉČE O 
NEDONOŠENÉ DĚTI
Úterý 10. dubna 2018 od 10 h (registrace od 9h)
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. 

Odborný garant:
MUDr. Petr Janec, MHA, 
Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: petr.janec@kzcr.eu.

Účastnické poplatky:
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH. 
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Součástí konference je občerstvení.

www.kzcr.eu/konference/nedonosenedeti
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– Masarykovy nemocnice 
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Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
e-mail: 
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.:  
bez poplatku
Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH

Konference je určena pro nelékaře.
Součástí konference je občerstvení.

www.kzcr.eu/konference/
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Úterý 10. dubna 2018 
od 10 h (registrace od 9 h)
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Vzhledem k tomu, že vlivem hormonů 
se mléčná žláza ojediněle vyskytuje 
i u mužů, tak ani jim se toto onemocně-
ní nevyhýbá a mamologická poradna je 
tedy určena ženám i mužům s onemoc-
něním prsu. Pacienti si mohou sami vy-
brat poradnu i nemocnici, kde chtějí být 
léčeni. Hlavní náplní naší péče je dispen-
zarizace rizikových pacientů a diagnosti-
ka onemocnění. Následně také operační 
léčba a pooperační sledování. 

V chomutovské nemocnici se mamo
logická poradna nachází v budově C, 
na chirurgickém oddělení, v přízemí. 
MUDr. Petr Zapletal a MUDr. Jana Kadle
cová ordinují jednou týdně, každé 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 14.00 hodin. Do poradny není nut né 
se objednávat. 
Telefonní kontakt: 474 447 307. 

TŘI LINIE PÉČE O PRS
A. sama pacientka: 

1.  Samovyšetření prsu začíná pozo-
rováním viditelných změn na kůži, 
vtahování, zarudnutí, sekrece 
z bradavky. Dále krouživými pohy-
by prsty opačné ruky prohmatáme 
nejen prs, ale i jeho nejbližší oko-
lí a podpaží. Ruka na straně prsu 
je zvednutá. Takto se vyšetří oba 
prsy a podpaží. I v dnešní době 
s moderními diagnostickými a lé-
čebnými metodami má samovy-
šetření prsu své místo.

2.  Pravidelná účast na doporučených 
vyšetřeních.

B. ambulance praktického lékaře: 
Mamografický screening – pravidelné 
preventivní vyšetření žen bez jakýchko-
liv příznaků onemocnění, s cílem zachy-
tit počínající stadia zhoubného nádo-
ru. V naší nemocnici máme k dispozici 
nové, nejmodernější mamodiagnostické 
centrum v Ústeckém kraji. Každá žena 
starší 45 let má nárok na opakované pre-
ventivní vyšetření mamografem jednou 
za 2 roky. Nedílnou součástí je klinické 
vyšetření PL jednou ročně.

C. odborná ambulance
Dispenzarizace rizikových pacientek, 
vyšetřování pacientek s klinickým nále-
zem, diagnostika vč. biopsií a následná 
léčba a sledování.

Karcinom prsu představuje v součas-
nosti jeden z nejzávažnějších epidemio-
logických problémů v České republice. 
V naší poradně je o pacientky postaráno 
od okamžiku diagnostiky tumoru přes 
chirurgickou léčbu a následující dispen-
zární péči.

Pokud si žena nahmatá v prsu rezis-
tenci, pošle ji buď praktický lékař nebo 
gynekolog na mamografické vyšetření, 
které je ve většině případů doplněno 
o ultrazvukové vyšetření. Pokud je na-
lezeno podezřelé ložisko, je provedena 
biopsie s odběrem vzorku tkáně z lo-
žiska. Ta je prováděna v naší poradně 
v případě hmatných lézí, u nehmatných 
je provedena pod UZ kontrolou ve scree-
ning. centru. Odebraný vzorek se posílá 
na histologické vyšetření, které trvá asi 
týden. V případě, že je potvrzena dia-
gnóza karcinomu prsu, je pacientka dů-
kladně lékařem poučena a rozjíždí se boj 
o „život“. Každý pátek probíhá na onko-
logickém oddělení tzv. mammární komi-
se. Než přijde žena k mammární komisi, 
má hotová stagingová vyšetření, která 
určí stadium, tedy rozsah a celkovou 
závažnost onemocnění. Jedná se o RTG 
S+P, sono jater a scintigrafii skeletu. 
Na mammární komisi je pak za účas-
ti onkologa, rentgenologa, chirurga 

a psychologa s pacientkou znovu pro-
brán způsob a možnosti následující léč-
by. Pacientka má tedy od pondělí téměř 
pět dní na rozmyšlení. Často pacientkám 
doporučujeme, ať si všechny dotazy za-
pisují na papír, aby nezapomněly, na co 
se chtěly zeptat. Vhodná je účast part-
nera či jiné spřízněné osoby. Pacientka 
po komisi obdrží termín operace, který 
bývá do 2 týdnů.

Zpravidla bývá na prvním místě chirurgic-
ká léčba – operace. Provádí se parciální 
nebo radikální výkon. O typu výkonu roz-
hoduje výsledek histologického vyšetře-
ní, stadium tumoru a v neposlední řadě 
i sama pacientka. Po operaci většinou 
následuje léčba onkologická (chemote-
rapie, radioterapie, biologická nebo hor-
monální léčba – často kombinace).

Je možný i postup opačný. Pacientka 
podstoupí tzv. neoadjuvantní terapii, 
po níž následuje vlastní operace. Samo-
statnou kapitolou jsou paliativní, tedy 
ne plně léčebné výkony, kdy rozsah one-
mocnění radikální výkon nepřipouští.

Obecně vycházíme z předpokladu, že 
onemocnění zachycené v časné fázi je 
snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě 
a délce života pacientek. Léčitelnost ra-
koviny prsu se daří zlepšovat právě díky 
preventivní péči a záchytu onemocnění 
v časném stadiu.

Monika Kernerová, všeobecná sestra 
Mamologická poradna 

Chirurgické oddělení  
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Háčkované chobotničky zpříjemní nedonošeným dětem 
pobyt v nemocnici

Masarykova nemocnice
Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., získalo padesát pletených chobotniček pro nedonošená miminka. Zástupkyně 
Domu dětí a mládeže (DDM) v Ústí nad Labem Helena Svatková je předala Mgr. Markétě 
Svobodové, hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice. 

„Pro nedonošené novorozence mají cho-
botničky velký význam jak z lidského, tak 
z medicínského hlediska. Nejenže děti 
zklidňují, miminka si s chapadýlky hrají, ale 
personál oddělení se mnohem méně setká-
vá s tím, že si vytahují kanyly nebo výživové 
sondy. Chobotnička bývá první hračkou pro 
miminko po jeho narození, kterou si díky 
dárcům odnáší domů,“ uvedla Mgr. Marké-
ta Svobodová. 

Helena Svatková, vedoucí zájmového krouž-
ku ručních prací v ústeckém DDM, doplnila, 

že s nápadem uháčkovat chobotničky pro 
novorozence přišla jedna z žákyň. „Přinesla 
mi ukázat tři chobotničky s tím, že uháčkuje 
další pro ostravskou nemocnici. Řekla jsem 
si, proč by se měly háčkovat v Ústí chobot-
ničky pro Ostravu? Do projektu se zapojily 
seniorky z odborového svazu železničářů. 
Výsledkem je padesát uháčkovaných cho-
botniček během tří týdnů,“ řekla Helena 
Svatková.

Petr Sochůrek



pořízeny ve spolupráci s Dobrovol-
nickým centrem ADRA Chomutov. 

Pokud uvažujete také nad možnos-
tí udělat dobrý skutek, zkuste dob-
rovolnictví. Právě začátek nového 
roku je ta nejvhodnější doba, kdy 
začít. 

Ing. Anna Makarová 
koordinátorka dobrovolníků 
Nemocnice Chomutov, o. z.

Dobrovolníci v chomutovské nemocnici 
Nemocnice Chomutov

Ke konci loňského roku se uskutečni-
lo předvánoční setkání dobrovolnic 
a dobrovolníků působících v chomu-
tovské nemocnici. Zástupci nemocni-
ce poděkovali dobrovolníkům za je-
jich celoroční dobrovolnickou činnost 
a předali jim drobnou pozornost. 
Koordinátorka dobrovolníků všech-
ny seznámila se statistickými údaji. 
V loňském roce se v chomutovské 
nemocnici zapojilo 11 dobrovolníků, 
kteří během 76 návštěv odpracovali 
97 dobrovolnických hodin. Koordiná-
torka dále připomněla úspěch loutko-
vého divadélka na dětském oddělení 
a sdělila, že by byla ráda, kdyby se 
v divadélku pokračovalo i v letošním 
roce. 

Na základě individuálního přístupu 
k zájemcům o dobrovolnictví se poda-
řilo podpořit služebně nejmladšího 
dobrovolníka a vytvořit mu dobrovol-
nickou aktivitu přímo na míru. Dobro-
volník Ivan se i přes své náročné za-
městnání rozhodl věnovat svůj volný 
čas právě pacientům na oddělení ná-
sledné péče. Jak sám při přijímajícím 
pohovoru řekl, rád by pomáhal tam, 
kde bude jeho práce užitečná a bude 
lidem přinášet radost. A vzhledem 
k tomu, že se rád věnuje šachům, roz-
hodli jsme se společně využít jeho 
potenciálu a pacientům na oddělení 
nabídnout novou aktivitu. Pacienti 
na oddělení následné péče si nyní 
mohou s dobrovolníky zahrát šachy 
anebo karty. V současné době probí-
hají na oddělení seznamovací partie. 
Dlouhodobí pacienti mají novou mo-
tivaci a na další setkání s dobrovolní-
kem Ivanem se pečlivě připravují. Vel-
ké magnetické šachy a hrací karty byly 

Předvánoční setkání dobrovolnic a dobrovolníků v chomutovské nemocnici s hlavní sestrou 
Mgr. Annou-Marií Malou

 	
Krajská zdravotní, a.s., sdružující pět nemocnic zajišťuje 
komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči. 
Usiluje o dodržování jednotných standardů poskytované 
zdravotní péče a dalších služeb v celé společnosti a buduje 
špičková zdravotnická centra prosazující se i v  mezinárodní 
konkurenci. Vyznává hodnoty jako profesionalita, vlídnost 
a otevřenost vůči klientům. Chce být moderní, stabilní a vy-
hledávanou zdravotnickou institucí umožňující kontinuální 
rozšiřování znalostí a dovedností svých zaměstnanců. Chce 
být renomovanou zdravotnickou vzdělávací a výzkumnou  
institucí.

Zaměstnanci, kteří jsou zdravotnickými pracovníky,  
respektují etický kodex své profese
◊	 Etický kodex České lékařské komory 
◊	 Etický kodex České stomatologické komory 
◊	 Etický kodex České lékárnické komory 
◊	 Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester
◊	 Etický kodex fyzioterapeuta Unie fyzioterapeutů ČR 
◊	 Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 

Ministerstva zdravotnictví ČR

Zaměstnanci respektují práva pacientů dle
◊	 Kodexu práv pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR
◊	 Charty práv hospitalizovaných dětí Ministerstva zdravotnictví ČR

Zaměstnanci uplatňují prozákaznický přístup
◊	 Součástí léčebného a ošetřovatelského procesu je důvěra. Za-

městnanci, a to zejména ti, kteří jsou zdravotnickými pracov-
níky, respektují při poskytování zdravotní péče v maximálním 
možném rozsahu autonomii a právo na sebeurčení pacientů.
◊	 Zaměstnanci ctí právo pacienta na profesionální přístup při ře-

šení jeho potřeb. 
◊	 Přístup zaměstnanců k pacientům i klientům společnosti je  

rovný, vstřícný, korektní a diskrétní. 
◊	 Zaměstnanci dodržují pravidla slušného a společensky korekt-

ního chování (pozdrav, oslovení, představení se, uvítání), včet-
ně odpovídajícího způsobu oblékání.
◊	 Zaměstnanci jsou si vědomi citlivosti informací o pacientech  

a klientech a zachovávají o nich mlčenlivost. 
◊	 Zaměstnanci se kriticky nevyjadřují k činnosti jiných posky-

tovatelů zdravotní péče a jejich zaměstnanců před pacienty  
a klienty.

Práce v týmu
◊	 Zaměstnanci dbají na dobré interpersonální vztahy mezi kolegy, 

mezi podřízenými a nadřízenými, kladou důraz na profesiona-
litu, včetně profesionality multidisciplinárního týmu při řešení 
svěřených úkolů.

◊	 Zaměstnanci předávají své praktické i odborné zkušenosti svým 
kolegům. 

◊	 Případné výhrady k práci ostatních zaměstnanců a návrhy  
ke zlepšení vyjadřují zaměstnanci vždy v interní diskusi na 
vhodném místě a vhodným způsobem. 
◊	 Zaměstnanci využívají ombudsmana jako garanta objektivity  

řešení interních i externích stížností, návrhů a připomínek.

Závazek managementu společnosti vůči zaměstnancům
◊	 Příkladně naplňovat misi, vizi a strategii společnosti.
◊	 Trvale rozvíjet dialog mezi zaměstnanci a managementem. 
◊	 Respektovat názory zaměstnanců. 
◊	 Aktivně se podílet na zajišťování kvality systému řízení a jeho 

neustálém zlepšování. 
◊	 Nepodporovat a netolerovat podvodné jednání, šíření nepravdi-

vých informací, korupci, klientelismus, střet zájmu a porušování 
pravidel hospodářské soutěže.
◊	 Nepřipouštět jakoukoliv formu diskriminace, přímou či nepří-

mou, obtěžování v jakékoli formě.
◊	 Ctít svobodu sdružování, ochranu soukromí, kolektivní vyjedná-

vání. 
◊	 Nabídnout možnost vznášet opodstatněné podněty a stížnos-

ti způsobem, který zajistí jejich řádné přezkoumání, případně 
účinnou a rychlou nápravu, a to bez jakýchkoliv obav z násled-
ného postihu.

Závazek zaměstnanců vůči společnosti
◊	 Zaměstnanci jsou loajální vůči společnosti. 
◊	 Zaměstnanci dbají o zachování a rozvoj dobrého jména společ-

nosti. 
◊	 Zaměstnanci chrání interní informace a brání jejich úniku či 

zneužití pro získání neoprávněných výhod, současně nezneu-
žívají získané informace pro osobní prospěch a pro jakoukoliv 
činnost, která by byla v rozporu s právním řádem ČR nebo s pra-
vidly a hodnotami obsaženými v tomto kodexu.
◊	 Komunikace s veškerými sdělovacími prostředky probíhá  

výhradně prostřednictvím pověřených osob. 
◊	 Zaměstnanci usilují při plnění pracovních povinností o důsled-

né zachování profesionální integrity a poctivosti.
◊	 Zaměstnanci nepřijímají ani neposkytují žádné neoprávněné 

výhody jakéhokoliv druhu.
◊	 Zaměstnanci aktivně dbají o trvalé uplatňování zásad obsaže-

ných v tomto kodexu, nepřehlížejí jeho porušování a respektují 
veškeré interní směrnice směřující k jeho naplňování.

	 	

Dne 15. 12. 2017 projednalo představenstvo společnosti Etický kodex zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. 
Tento kodex byl vydán s účinností od 1. 2. 2018. 
Etický kodex stanovuje základní principy a pravidla jednání zaměstnanců navenek společnosti, vůči 
pacientům a dalším stranám, ale i vůči sobě navzájem. Všechny tyto principy a pravidla jsou vnímány jako 
stěžejní podpora mise naší společnosti: zajišťovat komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči 
primárně obyvatelům Ústeckého kraje.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

ETICKÝ KODEX 
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Mirror Therapy
Nemocnice Děčín

Mirror Therapy, v překladu terapie zrcadlem, je již několik let široce využívána nejen 
v evropských zemích, ale i ve Spojených státech amerických. Kořeny tohoto přístupu 
v rehabilitaci vznikly právě v USA, a to v roce 1992 na univerzitě v San Diegu, kde se 
profesor Ramachandran zabýval zkoumáním tzv. „zrcadlových neuronů“. Postupem 
času zjistil, že je možné využít zpětné vizuální vazby, aby mohlo dojít k tzv. „okla-
mání mozku“. Tento pojem se v souvislosti s Mirror Therapy zcela běžně používá 
a velice přesně vystihuje principy terapie. 

Jedná se totiž o umělé poskytování vi-
zuálního vjemu správné funkčnosti po-
stižené horní končetiny. Tato informace 
je vedena aferentními vlákny do mozku, 
kde dochází k problému. Řídicí cent-
rum, ať už motorické nebo senzitivní, 
je poškozené, mozek tedy využívá jeho 
plasticitu a opravuje či vytváří nové řídicí 
centrum. Zde je informace vyhodnocena 
a eferentními vlákny je odpověď vedena 
do postižené horní končetiny. Násled-
kem tohoto procesu vedení, vyhodnoce-
ní a odpovědi dochází ke zlepšení moto-
rické a senzitivní informace.

Ramachandran uvedl Mirror Therapy 
jako nefarmakologickou neinvazivní 
neurorehabilitační strategii, kterou lze 
využít k léčbě celé řady neurologických 
poškození, která byla dlouhou dobu 
považována za permanentní a většinou 
neřešitelná, např. fantomová bolest, he-
miparéza po centrální mozkové příhodě 
a komplexní regionální bolestivý syn-
drom (dříve používaný název Sudeckův 
syndrom). Nehledě na důležitost v klini-
ce, zrcadlová vizuální zpětná vazba do-
kázala zásadně změnit přístup k pohlíže-
ní na neurologická onemocnění, jelikož 

dříve platilo dogma o neměnnosti moz-
ku dospělého člověka.

Princip metody je takový, že pacient pro-
vádí pohyby nepostiženou končetinou, 
zatímco v zrcadle, za kterým se nachází 
postižená končetina, sleduje pohyb ne-
postižené končetiny. Tím vytváří vizuál-
ní iluzi o pohybu postižené končetiny, 
a tím i pozitivní zpětnou vazbu jdoucí 
do motorické části kortexu, což může 
přispět k přerušení bolestivého bludné-
ho kruhu a pohybové dysfunkce. Zrca-
dlová terapie dává pacientovi pocit, že 
jeho postižená nebo chybějící končetina 
normálně funguje. Metoda je založena 
na neuroplastickém podkladě, kdy se 
centrální reprezentace těla a jeho částí 
může měnit v závislosti na vzniklém po-
škození. Vizuomotorický trénink obnovu-
je reprezentaci těla v primární motorické 
arey, a tím může přímo ovlivnit fantomo-
vé pocity. Vizuální zpětná vazba vytváří 
dojem pohybu fantomové končetiny, 
tímto může mozek oklamat a nastarto-
vat obnovu původní kortikální repre-
zentace horní končetiny. Efekt zrcadlové 
terapie na mírnění bolestí závisí také 
na druhu bolesti. Uvádí se, že terapie je 

efektivnější u hluboké somatické bolesti 
než u povrchové.

Zrcadlová terapie je velice atraktivní me-
todou v rehabilitaci fantomových bolestí 
po amputacích, poruch motoriky po cév-
ních mozkových příhodách či při chro-
nických bolestivých syndromech právě 
kvůli své jednoduchosti. Konkrétně se 
ukázala jako efektivní forma terapie pro 
mírnění fantomových bolestí, bolestí 
amputačního pahýlu i snížení frekvence 
fantomových bolestí u osob po amputa-
ci. Je vhodnou intervencí u osob s mo-
torickým deficitem po centrální mozkové 
příhodě, kdy se podílí na zvýšení rozsa-
hu pohybu a zlepšení motorických funkcí 
postižených končetin. U pacientů s kom-
plexním regionálním bolestivým syndro-
mem terapie mírní bolest a ztuhlost kon-
četiny a zvyšuje její funkční schopnosti.

KONTRAINDIKACE MIRROR THERAPY
Různá poškození zrakové dráhy, která 
nelze kompenzovat brýlemi – hemia-
nopsie, korová nebo vrozená slepota, 
vizuální agnózie = porucha pojmenová-
ní a rozpoznání atd. Dále poruchy kog-
nitivních funkcí a řeči, špatná schopnost 
koncentrace pacienta. Mezi kontraindi-
kace se také řadí onemocnění, která se 
projevují na obou horních končetinách, 
protože nelze vytvořit správnou vizuální 
iluzi a do mozku by byla vedena špatná 
informace.

HLAVNÍ PRINCIPY TERAPIE
Pacient s dostačujícími kognitivními 
schopnostmi, pozorností, stabilitou 
trupu, motivací, pohybovou pamětí 
a schopností vžít se do iluze v zrcadle, 
ale s vědomým náhledem. Výběr aktivi-
ty a pohybu závisí od aktuální funkční 
úrovně pacienta. Terapie by neměla pro-
bíhat ke konci dne, ale raději ráno.

VYBAVENÍ MÍSTNOSTI
Prostředí nesmí být rušivé, ideální jsou 
bílé stěny, ticho, dostatek světla. Je nut-
né odložení ozdob pacienta, stabilní 
a raději větší zrcadlo, výškově nastavi-
telný stůl pro zajištění správného sedu. 
Pozice terapeuta je buď na postižené 
straně, nebo sedí před pacientem, ale 
tak, aby nebyl vidět v zrcadle.

Bc. Martina Rakovská 
Nemocnice Děčín, o. z.

Druhá část příspěvku, kterou uveřejníme v příštím čísle, se bude věnovat Mirror Therapy u pacientů po centrální mozkové příhodě.

Ilustrační foto



Audiometrické vyšetření
Nemocnice Most

Audiometrie je jeden z oborů audiologie, která se zabývá vyšetřováním sluchu, cho-
robami postiženého ucha, léčbou a rehabilitací sluchově postižených. Audiometrie 
je vlastní vyšetření sluchu pomocí elektroakustického přístroje – audiometru a vyža-
duje speciální prostředí – komoru.

Vyšetření se provádí do sluchátek (pro 
zjištění prahu vzdušného vedení) a přes 
kostní vibrátor (pro zjištění prahu kostní-
ho vedení).

Vlastní audiometrické vyšetření prová-
díme v tiché komoře. Vyšetřovanému 
dáme na uši sluchátka, nejdřív do jedno-
ho (vždy začínáme lépe slyšícím uchem) 
a pak do druhého ucha. Pouštíme tóny, 
které jsou přerušované. Jakmile pacient 
uslyší vyšetřovací tón, zmáčkne vypínač, 
popřípadě kývne, zvedne ruku.

Po vyšetření ve sluchátkách následu-
je vyšetření kostním vibrátorem, který 
je umístěný za vyšetřovaným uchem. 
Do druhého ucha pouštíme šum, aby ne-
došlo k přeslechu z vyšetřovaného ucha. 
Ucho vyšetřované kostním vibrátorem 
je volné, šumu si vyšetřovaný nevšímá 

a věnuje se pouze tónům z kostního 
vibrátoru.

Získané hodnoty se zakreslí do audio-
gramu a podle tvaru křivky určujeme, 
o jaký typ nedoslýchavosti se jedná.

Vyšetření zpřesňuje diagnózu, vyhledá-
vá poruchu sluchu u dětí i dospělých. 
Provádí se u pracujících v riziku hluku 
a u nemocných léčených ototoxiny. Od-
haluje simulaci, informuje o efektu lé-
čebného zákroku a pomáhá při diagnos-
tice některých neurologických chorob či 
traumatologii hlavy.

Sluch je nezbytný pro vývoj řeči a dob-
rou komunikaci. Při poruše nebo vadě je 
komunikace ztížená. Léčbou, rehabilita-
cí sluchu nebo přidělením sluchadel se 
snažíme zařadit nemocného do denního 
života v co nejkratší době a s minimál-
ním postižením.

Ludmila Valešová  
Otorhinolaryngologické oddělení 

Nemocnice Most, o. z.Audiometrická komora

Každému z nás koluje v těle 5,5 až 6 litrů krve. Jaký má vlastně tato tekutina význam? Jednou 
z nejdůležitějších funkcí krve je přenášet kyslík, který je nezbytný pro fungování celého těla. 
Přenos se uskutečňuje z plic do všech buněk a tkání lidského těla. Kyslík je transportován po-
mocí červených krvinek, v nichž se váže na červené krevní barvivo = hemoglobin.

Pokud v tomto procesu dojde k poruše, nej-
častěji k poklesu počtu červených krvinek 
a hladiny hemoglobinu, pak se do svalů a dal-
ších orgánů dostává méně kyslíku. Zároveň se 
v nich hromadí velké množství oxidu uhličité-
ho. Na nedostatek kyslíku lidské tělo začne 
odpovídat. Srdce pracuje s rychlejší frekvencí 
a zrychlí se i dýchání. Výsledkem je, že se 
po čase začnete cítit unavení a vyčerpaní.
Anémie neboli chudokrevnost je soubor pří-
znaků, při kterém je v krvi snížený počet čer-
vených krvinek – erytrocytů (Ery) a množství 
krevního barviva – hemoglobinu (HGB). Sní-
žený bývá také poměr objemu krvinek k tekuté 
části krve – plazmě, který nazýváme hemato-
krit (HTC).
1) SIDEROPENICKÁ ANÉMIE
Sideropenická anémie je jedna z nejčastěj-
ších a je způsobena z nedostatku železa. Že-
lezo (Fe) je důležité k tvorbě hemoglobinu, 
který přenáší kyslík v erytrocytech. Vstřebává 
se v tenkém střevě. Zdroj železa je např. v ze-
lenině, mléku, masu, vejcích.
 » Příčiny = Nedostatek Fe, chronické krvá-

cení, zvýšená spotřeba Fe (v těhotenství, 
v období dospívání). Porucha vstřebávání 
Fe, např. po resekci tenkého střeva či něja-
kém chronickém krvácení.

 » Příznaky = Únava, slabost, závratě, duš-
nost při námaze, podrážděnost, tachy-
kardie, vypadávání vlasů, třepení nehtů, 
trhlinky v koutcích úst, defekty na kůži, 
bledost, dyspepsie (trávicí potíže), bolest 

na hrudi, pokles libida a potence, snížená 
hodnota ERY, HTC, HGB.

 » Vyšetřovací metody = Anamnéza, vyšet-
ření krve (kontrola resorpce Fe, vyšetření 
nádorových markerů), vyšetření kostní 
dřeně.

 » Léčba = Zjistit příčinu nedostatku Fe a od-
stranit ji, doplnění Fe (Aktiferin, Sorbifer, 
Tardejferon), podávání transfuzí.

2) MEGALOBLASTICKÁ ANÉMIE
Onemocnění z nedostatku vitaminu B12, ky-
seliny listové, nebo obou, nástup onemocnění 
pozvolný, nemocný nereaguje na léčbu ané-
mie železem.
 » Příčiny = Nedostatek vitaminu B12, kyse-

liny listové, onemocnění zažívacího systé-
mu (špatná absorpce vitaminů), maligní 
onemocnění, reakce na léky, chronický 
alkoholismus, operační výkony (resekce 
střeva apod.).

 » Příznaky = Pomalý nástup příznaků, úna-
va, porucha koncentrace, deprese, ble-
dost kůže, mírná žloutenka, časté pálení 
jazyka, nechutenství, zvracení, průjem.

 » Vyšetřovací metody = Anamnéza, vyšet-
ření krve, vyšetření kostní dřeně (ster-
nální punkce), SONO sleziny (jestli není 
zvětšená), fibroskopie + odběr žaludeční 
sliznice.

 » Schillingův test = Vyšetřuje se vstřebává-
ní vitaminu B12. Příprava a postup na vy-
šetření záleží na domluvě s laboratoří. 

 » Gamagrafie sleziny = Slezina může být 
příčinou zvýšeného odbourávání ERY, po-
suzuje se tvar, velikost, uložení sleziny. 
Pacient je na vyšetření lačný.

 » Léčba = Podávání vitaminu B12, Acidum 
Folicum drg., transfuze.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Klient je přijímán většinou na standardní ošet-
řovatelskou jednotku.
POLOHA, POHYB, REHABILITACE 
Malý, klidný pokoj. Důležitý je dohled nad veš-
kerou činností pacienta.
Fowlerova poloha (zvýšená pod hlavou). 
Prevence imobilizačního syndromu.
HYGIENA
Zhodnocení soběstačnosti, dopomoc. Zvýše-
ná péče o dutinu ústní.
VÝŽIVA A VYPRAZDŇOVÁNÍ
Dieta č. 3 (racionální), strava bohatá na vita-
min C, Fe, Cu (játra, ryby, pšeničné klíčky, su-
šené meruňky a švestky). Nutno kontrolovat 
množství snědené stravy. Zajistit dostatečný 
pitný režim. 
Prevence zácpy (léky s Fe mohou způsobovat 
zácpu) a poučit klienta o možné tmavé stolici.
SLEDOVÁNÍ
Sledujeme fyziologické funkce, příznaky one-
mocnění, výsledky laboratorních vyšetření, 
účinky léků, příjem a výdej pacienta, popř. 
kožní defekty.
Důležitá je psychosociální pomoc. Pacient do-
chází do hematologické poradny.

Anna Tesařová 
Interní oddělení – stanice Ošetřovatelská lůžka 

Nemocnice Děčín, o. z.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
OČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE DĚČÍN, O. Z.

DNE OD 13.00 DO 17.00 HODIN

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., 
Vás srdečně zve na

• Na této akci nabízíme vyšetření zraku, měření nitroočního tlaku.
• Zájemce seznámíme s přístrojovým vybavením celého oddělení 

a spektrem poskytovaných výkonů.
• Můžete se seznámit i s bonusovými programy VZP, 

nechat si změřit krevní tlak či množství tuku v těle.
• Protectum poskytuje kombinaci vitaminů, 

karotenoidů a minerálů – pro udržení dobré kvality zraku.
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás..

KONTAKT:
MUDr. Milan Šafařík,  
e-mail: Milan.Safarik@kzcr.eu, tel.: 412 705 348.
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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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Anémie
Nemocnice Děčín 
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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 – zelená aula, Ústí nad Labem
10. 4. 2018 Individualizovaná péče o nedonošené děti Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, 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
19. 4. 2018 Ústecký hematologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
25. 4. 2018 Krajská konference sester 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
27. 4. 2018 Krajská dermatovenerologická konference Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
16. 5. 2018 Krajský seminář anestezie a intenzivní péče pro NLZP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, 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, III
11. 6. 2018 Workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebny č. I–VI

14.–15. 6. 2018 Kurz chirurgie periferních nervů Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, 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 Hotel Větruše, Ústí nad Labem

11. 10. 2018 Výroční vědecká konference KZ, a. s. Hotel 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, 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, 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, III
prosinec 2018 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL 

6. 12. 2018 58. Otologický den Hotel Větruše, Ústí nad Labem
6. 12. 2018 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, 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

 6. 3. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
 7. 3. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

12. 3. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 3. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 3. 2018 Základy první pomoci pro nezdravotníky Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
14. 3. 2018 Problematika vztahů na pracovišti Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
14. 3. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře = JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
19. 3. 2018 Dějiny a současnost medicíny II Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
19. 3. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
20. 3. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
20. 3. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 3. 2018 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
21. 3. 2018 Obrana proti agresivnímu pacientovi Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. I
26. 3. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
27. 3. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
27. 3. 2018 Bezpečné podání intravenózního léčiva Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

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

Lenka Kocmanová Taussigová 
ve spolupráci s Ústeckým krajem 
pořádají

Lenka Kocmanová TaussigováLenka Kocmanová Taussigová
ve spolupráci s Ústeckým krajem ve spolupráci s Ústeckým krajem
pořádajípořádají

j

MÓDNÍ SHOW
13. ROČNÍK

Moderátoři večera: 
Eva Perkausová 
a Mirek Šimůnek

Speciální hosté: 
Václav NOID Bártaa 
Trampolínyy PPrraahhhaa

R
A

D

OST i  POHLAZEN
Í

Generální partneři Hlavní partneři Mediální partneři Další poděkování Módní přehlídky

Petr
Kalouda

STUDIO 
HOLLYWOOD 
Teplice 

Partneři

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Výtěžek z akce bude věnován dětským oddělením nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Účinkují: Inna Puhajková, Nikol Švantnerová, Lucie Kovandová, Veronika Chmelířová, 
Radka Rosická, Lucie Šlégr, Muži roku – Tomáš Martinka, Josef Kůrka, Matyáš Hložek a další

Choreografi e: Lenka Vinická

15. března 2018, 20.00 hod.
Sportcentrum SLUNETA Ústí nad Labem

VSTUPNÉ 
199 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – Ústí nad Labem: Dům kultury, Informační středisko (Palác Zdar) 

a další prodejní místa sítě www.vstupenkyusti.cz, Teplice: OC Olympia Teplice – info stánek
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Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ,  a.  s., k  zasílání příspěvků a  zajímavých námětů do  tohoto 
časopisu. O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou 
a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

NOVĚ OTEVŘENÁ 
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA

V PODHÁJÍ

V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem

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


