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Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. V loňském 
roce zahájila budování objektu nízkoprahového urgentního příjmu s obratištěm sanitek jako 
přístavby ke stávajícímu pavilonu F. S pracovištěm, které je od 1. 11. 2018 v provozu, se v úte-
rý 6. listopadu seznámili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti a náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Milí čtenáři,

dostalo se mi cti úvodního slova aktuálního vydání měsíční-
ku Infolisty, časopisu Krajské zdravotní, a. s., se kterou roz-
víjí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem již několik let 
velmi dobrou spolupráci. 

Ústecká univerzita, honosící se jménem významného míst-
ního rodáka J. E. Purkyně, oslavila v letošním roce krásné 
osmadvacetiny. Je to mladá vysoká škola, která má již mno-

hé za sebou a zároveň energii bojovat s nepřízní mnoha aspektů našeho regionu. 
Není žádným tajemství, že Ústecký kraj je místem, který nikomu nic nedá zadarmo. Je 
od nás třeba více energie, více sil, více invence a přesvědčování. Proto je velmi důležité 
nebýt v tomto prostoru sám, spojit se s dalšími, kteří v našem kraji o něco usilují a mají 
energii i potenciál mu ulehčit, měnit ho k lepšímu. Takovým partnerem pro UJEP je Kraj-
ská zdravotní, a. s., potažmo Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. 

V předchozím úvodníku jste si mohli přečíst příspěvek děkana naší fakulty zdravot-
nických studií, který velmi dobře vystihl praktickou podstatu naší spolupráce a pro-
spěšnosti jeden druhému. Dovolte mi nyní, z pozice rektora Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, podělit se o svoje zkušenosti, které jsem získal v průběhu prvního 
čtyřletého funkčního období. UJEP je jediná veřejná vysoká škola sídlící v našem kraji. 
Od roku 1991, kdy byla založena, prošla skutečně obrovským vývojem a z původně 
tří zakladatelských fakult ji nyní tvoří osm fakult, na kterých v letošním roce studuje 
přibližně 8 000 studentů v prezenční i kombinované formě. Kromě toho se do každého 
semestru Univerzity třetího věku hlásí bezmála další tisícovka nadšených posluchačů. 
Na UJEP pracuje přes 900 zaměstnanců, čímž se řadí mezi největší zaměstnavatele 
v našem kraji. To je jen několik čísel o UJEP, která ji rámcově představují. Její význam 
v tomto kraji je však zásadní, hraje zde nezastupitelnou roli, kterou lze do čísel jen 
obtížně vtisknout. Jsme, podle mého názoru, klíčovým společenským aktérem, který 
sehrává podstatnou úlohu při stabilizaci a pozitivním rozvoji společnosti v historii tak 
těžko zkoušeného regionu.

Jsem velmi rád, že s dalšími obdobnými klíčovými aktéry našeho kraje, mezi které jed-
noznačně patří Krajská zdravotní, a. s., a Ústecký kraj, jsme velmi rychle našli společ-
nou řeč a úspěšně se nám daří rozvíjet vzájemnou spolupráci. Dokladem toho nejsou 
jen nově založené kliniky, ale také společný investiční projekt výstavby Fakulty zdra-
votnických studií UJEP přímo v areálu Masarykovy nemocnice. Jsem přesvědčen, že 
může pozitivně přispět ke zlepšení problému nedostatku zdravotnického personálu 
v nemocnicích u nás na severu. Stejně tak si velmi vážím finanční podpory Ústeckého 
kraje naší univerzitě, ze které jde opět významná část na podporu přijetí většího počtu 
studentů do zdravotnických oborů. 

V závěru bych tedy chtěl ze srdce poděkovat za podporu a pozitivní náklonnost univer-
zitě jak vedení Krajské zdravotní, a. s., tak Ústeckému kraji. Velmi si jí vážíme a díky ní 
cítíme, že nad tak často kritizovaným Ústeckým krajem lámat hůl opravdu nemusíme 
a nebudeme.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie poří-
zeny zaměstnanci KZ, a. s.,
a použity z archivů jednotlivých nemocnic 
společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Krajská zdravotní vybudovala v teplické nemocnici urgentní 
příjem, pacientům jsou nepřetržitě k dispozici specialisté 
chirurgie, interny a neurologie Nemocnice Teplice

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák na prohlídce urgentního příjmu 
v Nemocnici Teplice, o. z., a vrchní sestra Dita Freibergová

Expektační lůžka na novém urgentním příjmu v Nemocnici Teplice

„Budeme se snažit, abychom v rámci Krajské 
zdravotní urgentní příjmy, které jsou v sou-
časnosti velmi důležitou součástí každé ne-
mocnice, ve všech nemocnicích měli. Je to 
bezesporu velmi náročný úkol. Provoz tady 
v Teplicích časem ukáže, jestli je počet lůžek 
dostatečný. Lékařům a ostatnímu personálu 
na novém pracovišti přeji hodně úspěchů 
a spokojenost z výsledků jejich nelehké prá-
ce,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

K přání se připojila členka představenstva KZ 
Jitka Hanousková. „Zahájení provozu urgent-
ního příjmu je velkým přínosem nejen pro 
teplickou nemocnici, ale i pro celou Krajskou 
zdravotní. A samozřejmě pro pacienty z Tep-
lic a okolí. Přeji vám, aby se práce dařila a pa-
cienti byli spokojeni,“ řekla. 

„Poděkování patří představenstvu, které vel-
mi intenzivně myslí na obnovu a rozvoj každé 
z pěti nemocnic Krajské zdravotní a dokáže 
zajistit investiční prostředky, v poslední době 
zejména od našeho jediného akcionáře – Ús-
teckého kraje. V letošním roce je to na úrov-
ni půl miliardy korun. V případě urgentního 
příjmu jde určitě o rozvoj. Hodláme takto 
pokračovat i v dalších nemocnicích. Máme 
obdobné projekty pro Děčín a Chomutov,“ 
upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Vybudováním nízkoprahového urgentního 
příjmu dochází ke sloučení pracovišť více 

oborů a ke 24hodinovému zajištění péče 
v oborech chirurgie, interna, neurologie. Je 
zajištěna 24hodinová přítomnost lékaře 
těchto odborností. V době provozu ústavní 
pohotovostní služby je také zajištěna péče 
odborností oční, urologie a ortopedie. Tři od-
borné chirurgické ambulance jsou v denním 
provozu. Pracoviště urgentního příjmu je zá-
roveň místem poskytovatele zdravotní služby 
pro kontakt s operačním střediskem Zdra-
votnické záchranné služby Ústeckého kraje, 
p. o., (ZZS) a koordinuje převzetí pacienta 
mezi ZZS a zdravotnickým zařízením. Součás-
tí oddělení je expektační část se třemi lůžky, 

která slouží ke krátkodobé observaci a k dia-
gnosticko-terapeutickému procesu a násled-
nému rozhodnutí o dalším postupu léčby.

„Cílem není pouze sloučit tato pracoviště 
pod jednu střechu, smyslem je centralizace 
akutních příjmů pacientů, zlepšení orga-
nizace práce a směřování zdravotní péče 
více k pacientovi, protože ten bude ošetřen 
na jednom místě včetně konziliárních vyšet-
ření, bez zbytečných převozů a ztráty času. 
Urgentní příjem se stane jedním z klíčových 
provozů v nemocnici,“ vysvětlil MUDr. Tomáš 
Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., který zá-
roveň poděkoval za podporu, které se vedení 
nemocnice od Ústeckého kraje a současného 
vedení společnosti v čele s předsedou před-
stavenstva Ing. Jiřím Novákem dostává. 

Vedle již fungující Emergency v ústecké Ma-
sarykově nemocnici je právě zprovozněný 
urgentní příjem v Teplicích ze čtyř dalších 
plánovaných prvním realizovaným. Nová 
budova nízkoprahového urgentního pří-
jmu pacientům poskytuje ambulantní péči 
v oblasti interny, neurologie a chirurgických 
oborů. Kromě expektačního pokoje se třemi 
lůžky je zde i potřebné zázemí pro pacienty 

a personál. Pacienti vstupují stávajícím vstu-
pem pavilonu F a využívají stávající kartoté-
ku. Pro pacienty přivezené sanitním vozem je 
určen vstup ze západní části objektu. Vstup 
je zastřešený. Budova je řešena jako troj-
traktová, prostřední trakt chodby navazuje 
na chodbu stávajícího objektu, což umožňuje 
plynulý provoz potřebný zejména pro pacien-
ty na lůžku.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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V prvním letošním vydání Infolistů jsme 
hovořili o otevření nového pracoviště 
vedle kardiologické kliniky, kterým 
je kardiochirurgie. Bavili jsme se 
o personálním a technickém vybavení 
nového oddělení. Nyní už má tým primáře 
MUDr. Miroslava Kolesára za sebou desítky 
kardiochirurgických operací. Připomeňme, 
proč je nutné, aby v Ústeckém kraji vzniklo 
komplexní kardiovaskulární centrum.
V České republice je v současné době 12 kom-
plexních center kardiovaskulární péče. Jejich 
regionální umístění je však naprosto dispro-
porciální, pět jich je v Praze. Na kardiologické 
klinice provádíme prakticky veškeré spekt-
rum výkonů perkutánní cestou (přes tepny, 
třeba v třísle nebo na zápěstí). Někteří ne-
mocní však vyžadují klasické operační řešení, 
jako je našití bypassu, výměna chlopně a dal-
ší, a proto musí být k těmto výkonům odesí-
láni na jiná, převážně pražská, pracoviště. 
Na rozdíl od zbytku republiky nebylo doposud 
kardiochirurgické pracoviště na území Ústec-
kého kraje, ani na území sousedních krajů 
Libereckého a Karlovarského vybudováno. 
Navíc, k získání statutu komplexního kardio-
vaskulárního centra je kardiochirurgie nutná. 
Proto nové oddělení po několikaleté přípravě 
letos v ústecké Masarykově nemocnici vznik-
lo a nyní již úspěšně pracuje.

Komplexní kardiovaskulární centrum musí 
samozřejmě splňovat předem stanovené 
parametry. Podařilo se to ústeckému 
kardiocentru? 
V současné době již splňujeme jak materiálo-
vé, tak personální požadavky stanovené pro 
tento typ kardiocentra. Máme kardiochirurgy, 
kardioanesteziology i perfuzionisty. Splňu-
jeme počty lůžek jednotky intenzivní péče 
a dobudujeme standardní lůžkovou základ-
nu pro kardiochirurgické nemocné.

intermediární péče, která je vytvořena z části 
standardního kardiologického oddělení. Po-
čty kardiochirurgických operantů se zcela jis-
tě navýší v příštím roce po dobudování stan-
dardního kardiochirurgického oddělení a čtyř 
lůžek intenzivní pooperační péče pro potřeby 
kardiochirurgie. 

Co bude pro další období nejdůležitější?
Udržet operativu a udržet a navýšit počty 
středního zdravotnického personálu. V tom-
to jsem optimista. Domnívám se, že po na-
výšení platů se do zdravotnictví vrátí část 
sestřiček, která z těchto důvodů zdravotnic-
tví opustila. Musíme však také posílit tým 
kardiologie minimálně o dva lékaře. A jak 
jsem již uvedl, prioritou je i zvýšení počtu 
kardiochirurgických výkonů. Samozřejmě se 
všichni moc těšíme, až bude postaven nový 
pavilon kardiocentra a my se tam přemístíme. 

Každým rokem je na kardiologické klinice 
katetrizováno 2 300 až 2 500 nemocných 
a provedeno okolo 1 000 léčebných zákro-
ků perkutánní cestou (přes tepnu na zápěs-
tí nebo v třísle). Část nemocných – číslo 
se pohybuje mezi 340 až 420 ročně – byla 
odesílána každo ročně na pražská pracoviště 
k různým typům kardiochirurgických výko-
nů, nejčastěji k revaskularizaci myokardu, 
tedy našití bypassu – přemostění nemocné 
tepny. Za období 2005–2015 to bylo 4 294 
nemocných. Nutno podotknout, že ve větši-
ně případů se jedná o elektivní, plánované 
výkony. Pět až deset akutních nemocných 
však každým rokem umíralo ještě před 
transportem.

ptal se Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

intenzivistu, radiologa, anesteziologa, sto-
matologa, lékaře ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie či ORL. Postižení na dětském těle je 
nepřeberné množství, a ne vždy spadá pod 
chirurgii. Traumatologie se zabývá v první 
řadě kostním traumatem,“ říká MUDr. Petr 
Polák.

Traumatologie je přitom jen částí dětské chi-
rurgie, lékaři často operují i novorozence. 
Nejmenší operované dítě tu vážilo 460 gra-
mů, některé děti ale váží i přes 100 kg, takže 
věkový i váhový rozptyl pacientů je obrov-
ský. „V oblasti břicha děláme všechny ope-
race novorozeneckých vad kromě vad v ob-
lasti konečníku a jícnu, ty jsou tak vzácné, 
že se centralizují na jedno pracoviště v Pra-
ze Motole. Tyto diagnózy se tu ale vyskytují 
v průměru jednou za tři až pět let. Z důvodu 
absence dětské onkologie tu neoperujeme 
ani nádory. 

Oddělení dětské chirurgie bylo v roce 1994 
spolu s brněnskou klinikou první, které za-
vedlo laparoskopickou operativu. Je také 

Na ambulanci bylo v roce 2017 ošetřeno cel-
kem 12 808 pacientů, z toho 4 330 pro úraz. 
Průměrná doba hospitalizace byla 2,6 dne. 
A jakých úrazů řeší traumacentrum nejvíce? 
Nejčastěji jsou to úrazy z oblíbených tram-
polín. Ve velkém jsou pak zastoupeny také 
pády z koně, především u dívek. Chlapci si 
zranění častěji způsobí při v poslední době 
velmi oblíbeném parkuru, tedy skákání přes 
překážky. 

Úrazové centrum ale zdaleka není jen 
o dětské chirurgii. „Spolupráce je velmi 
významně propojená a pacienti potřebují 
péči více oddělení. Dětský chirurg potřebuje 

Snaha se vyplatila a v České republice 
vzniklo osm center. Kromě Ústí nad Labem 
jsou dětská traumacentra v Českých Budě-
jovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostra-
vě a dvě v Praze (Thomayerova nemocnice 
a Motol). České Budějovice, Plzeň a Ostrava 
přitom nemají samostatné oddělení dět-
ské chirurgie. Ústí nad Labem je tak jedním 
z pěti unikátních pracovišť v celé republice. 
„V počtu operací nás překonává jen Brno 
a Thomayerova nemocnice, ale otázkou vždy 
je, jak daná nemocnice počítá statistiky. 
Některé totiž do statistik počítají i pacienty 
od 15 do 18 let, které často operují na oddě-
leních pro dospělé. Masarykova nemocnice 
tyto pacienty nezapočítává,“ vysvětluje pri-
mář MUDr. Petr Polák.

Zatímco v minulosti měli lékaři v ústeckém 
traumacentru pro děti oficiálně na starost 
i pacienty z Karlovarského a Libereckého 
kraje, dnes je situace jiná. O malé pacienty 
z Karlovarského kraje se nyní starají lékaři 
z Plzně, pacienty z Libereckého kraje mají 
na starost lékaři z Prahy a Hradce Králové. 
„Oblast České Lípy jde ale stále z velké části 
k nám. Opakovaně jsme tu dělali i poměrně 
komplikovaná traumata z Liberce i Jablon-
ce,“ dodává MUDr. Petr Polák.

Nejvýraznější částí ústeckého centra vysoce 
specializované traumatologické péče o děti 
je oddělení dětské chirurgie, kde bylo v roce 
2017 hospitalizováno 2 064 pacientů. Ope-
račních výkonů lékaři provedli 1 751. Z toho-
to počtu bylo 604 operací traumatologických. 

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Centrum vysoce specializované traumatologické péče o děti 

Masarykova nemocnice

Primář oddělení dětské chirurgie 
– dětského úrazového centra MUDr. Petr Polák Ambulance oddělení dětské chirurgie

V loňském roce lékaři provedli 1 751 operačních výkonů, z toho 604 operací bylo traumatologických

Vedoucím centra vysoce specializované traumatologické péče o děti je MUDr. Petr Polák, 
primář Dětské chirurgie Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. Právě on byl jedním z těch, kteří před lety bojovali za to, aby dětská chirurgie 
v Ústí nad Labem byla součástí nově budovaného systému úrazových center. 

výukovým centrem České pediatricko-chi-
rurgické společnosti pro dětskou laparosko-
pii. Probíhá tu výuka mediků a stáže v rámci 
postgraduální výuky lékařů. 

A co centrum vysoce specializované trauma-
tologické péče o děti v současné době trápí? 
„Je to především nízký stav personálu. Léka-
řů je pět, sester by také mělo být více. Jejich 
věkový průměr je navíc 50 let a nové nepři-
cházejí. V pěti lidech a s klesajícím počtem 
sester je to někdy těžko zvladatelné. Často 
chybí také sálové kapacity,“ dodává primář.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

ROZHOVOR S...
Profesorem MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, FSCAI

Masarykova nemocnicePŘEDNOSTA KARDIOLOGICKÉ KLINIKY FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
Tým Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod vedením 
prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI, ošetří ročně více než čtyři tisíce pacientů. Pra-
coviště má statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče. Vedení Krajské zdra-
votní, a. s., dlouhodobě směřuje své aktivity k tomu, aby pro Masarykovu nemocnici získalo 
od Ministerstva zdravotnictví ČR statut komplexního kardiovaskulárního centra. K dosažení 
tohoto cíle v letošním roce podniklo zásadní kroky. V ústecké Masarykově nemocnici začalo 
vedle kardiologické kliniky pracovat kardiochirurgické oddělení, které již má za sebou desítky 
úspěšných operací srdce, v návaznosti na ně bylo k 1. listopadu ustaveno kardioanestezio-
logické oddělení. V čele ústeckého kardiocentra, které tak v největší nemocnici Krajské zdra-
votní, a. s., vzniklo, a jehož součástí je také ještě pracoviště cévní angiologie, stojí profesor 
Pavel Červinka. 

Přednosta kardiologické kliniky 
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

V příštím čísle Infolistů probereme téma kardiochirurgie s primářem oddělení centrálních operačních sálů MUDr. Ivanem Humhejem, Ph.D.

Jak hodnotíte dosavadní činnost 
kardiochirurgie?
Myslím si, že funguje velice dobře. Doposud 
jsme odoperovali více než 30 nemocných. 
Péče na jednotce intenzivní péče a kardioa-
nesteziologická péče jsou špičkové. Zatím 
se nevyskytly žádné závažné komplikace, 
všichni pacienti byli propuštěni do domácí 
péče bez jakýchkoliv problémů. Přítomnost 
kardiochirurga na pracovišti obohacuje i nás 
kardiology a samozřejmě zlepšuje péči o ne-
mocné. Pacienta s jeho nálezem můžeme 
ihned řešit s kardiochirurgem na ranním hlá-
šení a urychleně můžeme rozhodnout o způ-
sobu jeho léčby. Z logistických a provozních 
důvodů zatím probíhá provoz kardiochirurgie 
v omezeném rozsahu. Počty operantů po-
stupně budeme navyšovat až do cílového 
počtu 500 za rok, jak je požadováno pro kom-
plexní centrum. V současné době se operuje 
dva dny v týdnu a od příštího měsíce bychom 
rádi navýšili počet na tři dny v týdnu. 

V novém pavilonu v ústecké Masarykově 
nemocnici získáte další nutné prostory 
a kapacity pro kardiochirurgické oddělení. 
Při dodržení všech zákonných lhůt a při 
ideálním průběhu výběrového řízení 
na zhotovitele veřejné zakázky vedení 
Krajské zdravotní předpokládá zahájení 
stavebních prací v roce 2019. Hotovo 
by pak mělo být zhruba za dva roky. 
Jak jste nedostatečnou kapacitu pro 
kardiochirurgické oddělení vyřešili?
Jak jsem uvedl výše, provoz kardiochirurgie je 
zatím z těchto důvodů omezen. Pacienti jsou 
před plánovanou operací zatím hospitalizo-
váni na standardním kardiologickém odděle-
ní. Bezprostředně po operaci o ně pečuje kar-
dioanesteziolog na koronární jednotce, kde 
jsme pro potřeby kardiochirurgie vyčlenili 
dvě intenzivní lůžka. Po stabilizaci stavu jsou 
následně nemocní překládáni na standard-
ní lůžko koronární jednotky nebo na stanici 
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MUDR. ŠÁRKA MEJSTŘÍKOVÁ
INTERNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE MOST, o. z.

Každý rok nastupují do nemocnic Krajské zdravotní, a. s., mladí lékaři a lékařky, kte-
ří během vysokoškolského studia využili podporu Nadačního fondu Krajské zdravot-
ní, a. s., (NFKZ) ve formě stipendia. S jakými ambicemi, cíli a očekáváními přicházejí 
na své první pracoviště? I to prozradili v rozhovoru pro Infolisty.

Připomínáme nová pracoviště – Mamodiagnostické centrum
Nemocnice Chomutov

MUDr. Dagmar Kollertová u mamografu

Stipendisté Nadačního fondu Krajské zdravotní nastupují
Nemocnice Most

MAMODIAGNOSTICKÉ 
CENTRUM
Mamodiagnostické centrum pro-
vádí diagnostickou mamografii, 
screeningovou mamografii, cíle-
nou biopsii a ultrazvukové (sono-
grafické) vyšetření prsu.

Vedoucí pracoviště: MUDr. Eva Mašínová
Sestra: Ilona Matoušová
Telefon: 474 447 687
E-mail: ilona.matousova@kzcr.eu

ORDINAČNÍ HODINY
pondělí až pátek 
7.00–11.30, 12.00–14.30 hodin
Možnost internetového objednání: 
www.kzcr.eu/cv/
mamodiagnosticke-centrum

V červnu loňského roku představila Krajská zdravotní, a. s., v chomutovské nemocnici 
činnost nejnovějšího a nejmodernějšího mamodiagnostického centra v Ústeckém kraji, 
které vzniklo po rekonstrukci a rozšíření prostor při Radiodiagnostickém oddělení Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Stavební úpravy mamodiagnostického 
centra a nákup mamografu vyšly Krajskou 
zdravotní na 12,05 milionu Kč. Ústecký 
kraj stavební úpravy podpořil 6 miliony Kč, 
na pořízení mamografu v hodnotě 
3,69 milionu Kč získala Krajská zdravotní 
dotaci ze státního rozpočtu od Minister-
stva zdravotnictví České republiky ve výši 
2,95 milionu Kč. Dalších 400 tisíc Kč za vy-
bavení zaplatila Krajská zdravotní.

Po více než roce fungování mamodiagnos-
tického centra jsme se zeptali primářky Ra-
diodiagnostického oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., 
MUDr. Dagmar Kollertové, jak se centru 
daří.

Jak se nyní daří mamodiagnostickému 
centru v chomutovské nemocnici?
Z našeho pohledu myslíme, že dobře. Nové 
centrum má ze strany klientek velmi pozi-
tivní ohlas, zejména nové, moderní prosto-
ry a vstřícnost personálu, zkrátila se objed-
nací doba, objednání je dostupné osobně 
v recepci, telefonicky nebo on-line přes 
internetové objednávání (web diář).

Jak se osvědčilo objednávání přes 
webdiar.cz?
Osvědčilo, ženy se přes WD objednávají, 
rádi bychom, kdyby se jich elektronicky za-
čalo objednávat ještě více.

V červnu loňského roku jsme psali, 
že ročně registrujete čtrnáct tisíc 

mamogra� ckých vyšetření. Změnilo se 
toto číslo?
Toto číslo se bohužel nezměnilo, koncem 
loňského roku 2017 a počátkem roku 
2018 jsme zaznamenali dokonce snížený 
zájem klientek o preventivní mamografic-
ké vyšetření (objednací doba tehdy činila 
pouze 3–7 dní). Nyní se zdá, že se situa-
ce zlepšila. Do konce listopadu probíhá 
AVON akce (příspěvek pro klientky jakého-
koli věku 200 Kč na mamografické či ultra-
zvukové vyšetření) a akce VZP pro klientky 
mladší 45 let, kterým pojišťovna vyšetření 
proplácí.

Konkurujete si například s mamocentrem 
v Bílině? Je potřeba o pacientky 
„bojovat“?
Nemyslím si, že bychom si s mamocentrem 
v Bílině konkurovali, i nadále k nám jezdí 
klientky z Litvínova či Mostu. Vzhledem 
k tomu, že v Severočeském kraji není tak 
hustá síť center jako např. v Praze, není 
zapotřebí „boje“ o klientky. Navíc je to 
svobodná volba žen, jaké mamocentrum si 
zvolí pro vyšetření, vybrat si mohou jaké-
koli v ČR.

Řada lidí se dnes k ozařování staví 
negativně, internetem často kolují 
zkreslené informace a polopravdy. 
Zaznamenali jste tento trend?
Ano i my jsme zaznamenali tento trend, 
kolující neodborné články po internetu 

a sociálních sítích byly, myslím si, i příči-
nou odlivu žen na konci roku 2017 a v roce 
2018. S negativním postojem jsem se 
bohužel setkala i ze strany odborníků – 
klientek lékařek – které upřednostňují ul-
trazvukové vyšetření před vyšetřením ma-
mografickým. Každá metoda má svá pro 
a proti, záleží i na věku, genetice… Myslím, 
že se málo v povědomí šíří, že každý z nás 
je denně vystaven běžnému záření z pro-
středí, při cestování letadlem, pokud byty 
obsahují radon. Dávka záření obdržená při 
mamografickém vyšetření se rovná dávce, 
kterou žena obdrží z přirozeného prostře-
dí za 14 dní. Vyšetření se podstupuje 1x 
za 24 měsíců. Ale zdraví má každý ve svých 
rukách a záleží jen na něm, jak se k němu 
postaví a co pro něj udělá.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

MUDr. Šárka Mejstříková

cesty k nastavení optimálního léčebného 
postupu mě naplňuje. Ač je to mnohdy spíše 
kancelářská práce, neměnila bych. V mos-
tecké nemocnici jsem absolvovala před-
státnicovou praxi z vnitřního lékařství. Líbil 
se mi jak způsob práce a vedení oddělení, 
tak i kolegialita a přátelská atmosféra mezi 
zaměstnanci. V rámci praxe jsem se mnohé 
naučila a snad poprvé jsem měla pocit, že 
jsem součástí kolektivu a ne jen „zeď pod-
pírající“ medik. 

Jaký cíl jste si dala na začátku svého 
působení v mostecké nemocnici?
Mým cílem je být lékařkou, která bude mít 
schopnost se správně rozhodovat za jakéko-
li situace. K tomu je potřeba mít vědomosti, 
zkušenosti, zdravé sebevědomí a jistý nad-
hled – to vše snad přijde časem. Z každého 
dne si vždy odnáším mnoho nových poznat-
ků, které jistě zúročím i v budoucnu. Ráda 
budu plnohodnotnou a nápomocnou sou-
částí dobře fungujícího týmu. 

ptal se Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Kterou z fakult jste absolvovala a jak 
dlouho jste stipendium NFKZ využívala? 
Původně jsem z Teplic, ale poslední půl-
rok žiji v Bílině. Absolvovala jsem Lékař-
skou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové. Stipendium NFKZ jsem pobírala 
od 4. do 6. ročníku studia, tedy po dobu tří 
let. V posledním ročníku jsem si současně 
zažádala i o stipendium Ústeckého kraje 
určené vysokoškolským studentům.

V čem vám stipendium nejvíce ulehčilo?
Stipendium jsem využívala k pokrytí ná-
kladů spojených s dojížděním do 200 km 
vzdáleného Hradce Králové, dále za úče-
lem placení ubytování na tamní koleji či 
jízdného MHD po městě. Samozřejmostí 
bylo financování živobytí zahrnující stravu 
a čas od času i to sportovní a kulturní vyži-
tí, které mladý člověk potřebuje.

Proč jste se rozhodla pro tuto lékařskou 
specializaci a pro nástup právě v této 
nemocnici Krajské zdravotní?
Vnitřní lékařství vnímám jako velmi zajíma-
vý a rozmanitý obor, který jsem si oblíbi-
la již na fakultě. Samozřejmě ruku v ruce 
s rozmanitostí jde i potřeba stále se učit 
novým věcem. A to mě zatím baví. Každo-
denní kontakt s pacienty, bádání po příči-
nách jejich obtíží a nacházení té správné 

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

10. Mostecké Oftalmologické Setkání 
tradiční – MOSt 2018
pátek  7. prosince 2018 od 9 h (registrace od 8 h), kinosál Nemocnice Most

Odborný garant:
MUDr. Radomír Mach, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Účastnické poplatky: zaměstnanci KZ, a.s. – bez poplatku, ostatní účastníci – 200 Kč včetně DPH

www.kzcr.eu/konference/most2018

Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.sAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s., Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s Ing. Jiřího NovákaAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s
a ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s
Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s
a ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.sa ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. 
Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s
a ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.sa ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. –
Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.sAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.sAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.sAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s

. – Nemocnice 
Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.sAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s

Nemocnice Most, 
Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s

Most, Most, o.z
Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s

o.z., 
., Ing. Jiřího NovákaIng. Jiřího NovákaAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.sAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s., Akce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.sAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.sAkce probíhá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s

o.zo.z., ., ., MUDr. 
Ing. Jiřího NovákaIng. Jiřího NovákaIng. Jiřího Nováka

MUDr. MUDr. Petra 
Ing. Jiřího NovákaIng. Jiřího Nováka

Petra Najmana. 

HOSTÉ SEMINÁŘE: 
as. MUDr. J. Cendelín, CSc. (FN Motol) prim. MUDr. D. Jílek, CSc. (Masarykova nemocnice v ÚL)  
prim. MUDr. E. Tihelková (Gemini Praha) as. MUDr. Z. Kasl (FN Plzeň)
prim. MUDr. V. Flemrová (Lexum Praha)  prim. MUDr. J. Ernest, Ph.D. (ÚVN Praha)

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 16 h proběhne v hotelu Širák v Mostě doškolovací 
setkání pro mladé oftalmology před atestací MOdoMO, 
účast potvrďte na e-mail: radomir.mach@kzcr.eu
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Na Neurochirurgické klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., byly v říjnu provedeny historicky první endoskopické operace výhřezu bederních meziobratlových plotének.

Celkem byli operováni tři pacienti tzv. uniportální, čistě endoskopic-
kou, technikou, kdy se do páteřního kanálu proniká pouze jediným 
vpichem a zavedením oválného pracovního portu o maximálním prů-
měru 6,9 mm. Výhodou je skutečně minimální invazivita, kdy vlastní 
vstup ošetřujeme na konci operace pouze jedním stehem. Součas-
ně, a to je nejdůležitější, není poškozena ani minimálním způso-
bem paravertebrální svalovina, jako je tomu i u běžně prováděných 
mikrodiskektomií.

Když jsem před dvaceti lety nastoupil na neurochirurgii, operovali 
jsme ploténky bez mikroskopu a rentgenu z poměrně velké jizvy. Cí-
lem bylo odstranit pokud možno co největší množství meziobratlo-
vé ploténky včetně přilehlých krycích desek. Během let jsme změnili 

přístup na mikrodiskektomie prováděné pod kontrolou operačního 
mikroskopu a RTG zesilovače s cílem minimalizovat trauma měkkých 
paravertebrálních tkání. Publikované práce poukázali v mezidobí 
na fakt, že příliš agresivní odstranění meziobratlového disku může 
vést k akceleraci degenerace operovaného segmentu s významněj-
ší alterací jeho fyziologických pohybových vlastností. V souvislosti 
s tímto zjištěním jsme i my začali propagovat méně agresivnější pří-
stupy k výhřezu ploténky, jako je v některých indikovaných případech 
například prostá mikrosekvestrektomie. Čistě endoskopická opera-
ce, která prožívá nyní celosvětový boom, je pak logickým pokračo-
váním těchto mininvazivních technik. Z dosud publikovaných prací 
není spojena endoskopická technika s horšími výsledky. Naopak je 
spojena s minimálními krevními ztrátami, menší pooperační bolestí 
a kratší dobou hospitalizace, dokonce i formou jednodenní chirurgie. 
Výhodou je i to, že v případě eventuálních recidiv herniace je terén 
minimálně změněn.

Člen operačního týmu MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D., doplňuje, že 
jako každá nová technika je i tato spojena s určitou nezbytnou učební 
křivkou a řadou úskalí. My jsme měli možnost vidět operace pacientů 
na klinice v německém Herne. Následně jsme si mohli také vše osa-
hat a vyzkoušet na kadaverózních modelech v Düsseldorfu. Při našich 
prvních výkonech jsme samozřejmě využili cennou nabídku němec-
kých kolegů na jejich přítomnost a eventuální pomoc při zavádění 
této techniky.

Přednosta kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., dodává, že trvalým 
cílem pracoviště je nabízet indikovaným pacientům vždy nejmoder-
nější terapeutické postupy v oboru neurochirurgie a spondylochirur-
gie. Naše klinika zařadila tyto výkony do svého armamentaria jako 
třetí v naší republice po Hradci Králové a Brnu, kde kolegové provedli 
již několik operací tohoto typu před námi. Doufáme, že se i nám po-
daří získat finanční podporu pro získání vlastního instrumentária pro 
tyto časté výkony, dodává závěrem prof. Sameš.

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, vedoucí operačního týmu, 
Neurochirurgická klinika MNUL

Vertigo
Nemocnice Děčín

Závrať je symptom a objevuje se tehdy, když mozek nemá jasno o orientaci a poloze těla 
v prostoru. Zhruba každý desátý z nás má občas závrať. Zvláště si pak na závratě stěžují 
lidé starší 65 let. Po bolestech hlavy je závrať druhou nejčastější příčinou návštěvy léka-
ře. Vyskytuje se u více než 100 nemocí jako průvodní příznak.

O poloze těla informuje statokinetické 
ústrojí umístěné v lebce náš mozek pro-
střednictvím osmého hlavového nervu. 
Svůj podíl má však i zrak a další informace 
z čidel ve svalech, kostech i šlachách. Zá-
vrať neboli vertigo definujeme jako stav, 
při němž je zdánlivý pohyb okolí vnímán 
vůči postiženému jedinci v různých smě-
rech. Postižený nedokáže přesně rozeznat 
polohu těla v prostoru, čímž dochází k vrá-
vorání, hledání opory či k pádu. Spolu se 
závratí se objevuje také nutkání na zvrace-
ní či samotné zvracení.

Na vině může být zánět statokinetického 
ústrojí a osmého hlavového nervu, roz-
troušená skleróza, nedostatečnost mozko-
vých tepen, nádory nebo poruchy cirkulace 
endolymfy v lebečních prostorech. Závrať 
se může vyskytovat také při otravě niko-
tinem či dalšími drogami, po úrazu hlavy, 
při selhávání krevního oběhu a rozvratu 
vnitřního prostředí organismu. Není-li pří-
čina závrati zřejmá, je potřeba obrátit se co 
možná nejdříve na neurologa. V případě, že 
se spolu se závratí objeví i zvracení nebo 
bolest hlavy, voláme sanitku. Objeví-li se 
závrať po tupém nárazu, doporučujeme vy-
šetření na chirurgii či traumatologii.

PŘÍČINY
Příčiny závratě jsou neobyčejně různorodé, 
právě proto, že se často jedná o průvodní 
jev mnoha různých nemocí. Podle místa 
původní poruchy rozlišujeme závratě peri-
ferní a centrální. 
Periferní závrať je také nazývána ušní, 
labyrintová nebo vestibulární. Porucha 
leží uvnitř vnitřního ucha, nejčastěji jde 
o nedostatečné prokrvování, které může 
souviset s celkovými poruchami krevního 
oběhu, ale také s poškozením některými 
léky, například antibiotikem streptomy-
cinem nebo kyselinou acetylsalicylovou 
(aspirin), případně s infekcemi způsobe-
nými viry nebo bakteriemi. Dochází k po-
ruchám vestibulárního aparátu (orgán 
ve vnitřním uchu, který zajišťuje udržování 
rovnováhy), případně k jeho úplnému vyřa-
zení. Příčina periferní závratě může ovšem 
ležet také v mozkovém kmeni, v některém 
mozkovém nervu nebo v mozečku. Velice 
často se vyskytuje takzvaná nezhoubná 
polohová závrať. K té nejčastěji dochází 
i při určitých pohybech a držení hlavy nebo 

těla: projevuje se jako závrať z otáčivé-
ho pohybu, která trvá asi 1 minutu. Vinu 
na tom nesou částice uhličitanu vápenaté-
ho, které se uvolní z otolitů (nerostné kry-
stalky), které se zachytnou v polokruhovité 
chodbičce labyrintu. Tam dráždí smyslové 
buňky, čímž přestane fungovat koordinace 
mezi vestibulárním aparátem (ten reaguje 
na změny polohy a rychlosti) a optickými 
a hmatovými vjemy. 
Centrální závrať je způsobena poruchami 
v mozku, a proto je také označována jako 
mozková závrať. U starých lidí je často její 
příčinou porucha prokrvování mozku, způ-
sobená kornatěním tepen. Často si také 
staří pacienti stěžují na závrať vyvolanou 
pohledem očí do výšky. V tomto případě je 
příčinou zvápenatění zadní, spodní malé 
mozkové arterie. U mladých lidí je v mnoha 
případech příčinou závratě nízký tlak krve, 
při kterém také vzniká nedostatek kyslíku 
v mozku. Podobně působí i příliš vysoký 
nebo kolísavý krevní tlak. Dále mohou zá-
vrať vyvolat různá poškození krční páteře, 
kdy také dochází ke špatnému prokrvová-
ní mozkové tkáně. K takovým poškozením 
dochází například při osteoporóze obratlů 
nebo artróze kloubů páteře. Podobné ná-
sledky mohou mít některé poruchy srdeční 
činnosti. Také psychické vlivy (strach, fo-
bie) mohou vyvolat závratě, podobně jako 
nadměrné pití alkoholu a kávy. Vzácnou 
příčinou závratí jsou mozkové nádory.

PRŮBĚH
Projevy závratě jsou velice rozdílné. Peri-
ferní závrať se projevuje jako závrať z otá-
čivého pohybu, polohová závrať nebo po-
cit snění. Hodiny nebo dny dlouhá závrať 
je typická pro Meniérovu chorobu, záněty 
sluchového nervu nebo poškození vnitřní-
ho ucha. Tyto formy závratě jsou často do-
provázeny náhlou nevolností a zvracením. 
Centrální závrať se projevuje jako pocit 
snění, nejistota nebo omámení a případ-
nou tmou před očima. Nápadně často se 
společně vyskytují projevy závratě, nedo-
slýchavosti a tinitu.

VYŠETŘENÍ
Nejdříve musí být rozpoznáno původní 
onemocnění, jehož průvodním jevem zá-
vrať je. Proto je velice důležité, abyste léka-
ři naprosto přesně popsali své potíže. Tím 
mu dodáte potřebné informace k tomu, aby 

mohl určit, kde je hlavní příčina problémů. 
Měření tlaku krve nebo EKG (elektrokardio-
gram) pomůže objasnit, zda jde o poruchy 
prokrvování, srdeční potíže aj. Pro určení, 
zda se jedná o centrální nebo periferní zá-
vrať, se provádí jednoduchý test: pacient 
zavře oči, natáhne paže před sebe a jednu 
minutu pochoduje na místě. Leží-li poru-
cha ve vnitřním uchu, otáčí se pacient při 
testu na místě okolo vlastní osy. Otočení 
se o více než 45° se považuje za nemoc. 
Zůstane-li pacient po ukončení testu stát 
na místě a zvětšuje-li se přitom jeho vrávo-
ravost, jedná se o centrální závrať. 

LÉČBA
Je-li to možné, je snaha léčit nejprve pri-
mární onemocnění. Není-li to možné, nebo 
nedochází-li při léčbě původní nemoci 
(např. arterioskleróze) k žádnému zlepše-
ní, jsou ošetřovány pouze projevy při akut-
ních potížích. Jedním z cílů léčby je uklid-
nit vestibulární aparát. K tomu se používají 
sedativní antihistaminika. K preventivní-
mu boji proti závrati, zvracení, nevolnosti 
ve spojení s cestovní horečkou je často 
používán dimenhydrinat nebo embramin. 
Protože všechny tyto preparáty mají za ná-
sledek únavu a celkový útlum, mělo by být 
jejich použití velice dobře uváženo. K zmír-
nění silných závratí je vhodný diazepam, 
který snižuje dráždivost vestibulárního 
aparátu. 

TRÉNINK
Důležitou úlohu při léčbě závratě hrají cvi-
čení na udržení rovnováhy a zlepšení koor-
dinace. Tento trénink se hodí pro každého 
pacienta, bez ohledu na to, jakým typem 
závratě trpí. Částečně doplňuje medika-
mentózní léčbu, zkracuje akutní potíže a je 
dobrý jako preventivní opatření. 

PREVENCE
Omezte pití kávy, černého čaje, alkoholu. 
Snažte se omezit spotřebu cukru a soli. 
Dříve než ráno vstanete, zůstaňte ještě 
nějakou chvíli ležet nebo sedět na posteli. 
Vždy dodržujte pravidlo „vstávat pomalu“ 
– hlavně po jídle. Cítíte-li se při chůzi ne-
jistí, snažte se co nejvíce přidržovat part-
nera, případně noste hůl. Velice důležitý je 
pravidelný pohyb. Pijte dostatek tekutin – 
zlepšuje se tím tekutost krve a prokrvování 
orgánů.

Marek Milata, praktická sestra 
Neurologické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

První endoskopické operace výhřezů plotének
Masarykova nemocnice

Obraz z endoskopu zachycující postupné odstranění sekvestrujícího 
výhřezu s uvolněním kořene S1 (označen hvězdičkou)

Rozdíl mezi jizvou po klasické mikrodiskektomii (vlevo) a endoskopické 
uniportální sekvestrektomii (vpravo)

Bolest pravé nohy postihla Miroslava Ptáčka z Ústí nad Labem poprvé v květnu letošního 
roku. Po měsíci bolest ustoupila, aby v srpnu udeřila znovu. Nepomohly léky, injekce ani 
obstřik. Praktický lékař mu proto doporučil návštěvu fyzioterapeutky. „Ta, když viděla, že 
se nemůžu ani narovnat, řekla, že se mnou nic dělat nemůže,“ popisuje své potíže Miro-
slav Ptáček. Dostal proto další obstřik, léky a doporučení k vyšetření v nemocnici.

Po vyšetření na Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., lékaři zjistili, že se jedná o výhřez ploténky. Absolvoval tak obstřik 
pod CT, který mu umožnil alespoň chůzi. Termín operace byl stanoven na 25. ledna. „V říj-
nu se mi ale ozval lékař, že jsem byl vytipován na operaci, která se tu tímto způsobem 
zatím nedělá a jestli bych do toho šel,“ pokračuje pacient, který v ústecké nemocnici jako 
první absolvoval endoskopickou operaci výhřezu bederních meziobratlových plotének. 

V pondělí, jen týden po telefonátu, nastoupil Miroslav Ptáček do nemocnice. Operace se uskutečnila hned v úterý a od středy pacient 
chodí. „Pána vedle mě, který byl operován klasicky, rehabilitační sestra učila vstávat a poučovala ho o zákazech. Mě pak šokovalo, když 
mi sdělila, že můžu sedět i vstávat, jak chci. Když jsem se ve středu postavil na nohy, zjistil jsem, že noha nebolí. Byla to opravdu oka-
mžitá úleva,“ pochvaluje si Miroslav Ptáček, který by tak bezproblémový zákrok přál všem, kteří ho potřebují. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala 
ve čtvrtek 1. listopadu 2018 nadregionální odbornou konferenci Den Kardiocentra. Záštitu 
nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého v úvodním slově za-
stoupil náměstek pro zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák. Záštitu poskytl také předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. Akce se zúčastnilo více než dvě stě 
zdravotníků z celé České republiky.

Den Kardiocentra Krajské zdravotní navázal na úspěšné 
Kardiologické dny

Členka představenstva Krajské zdravotní ocenila držitele 
Zlatého kříže za bezpříspěvkové darování krve

Krajská zdravotní, a. s.

Téměř čtyřicet bezpříspěvkových dárců krve ocenila členka představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., Jitka Hanousková spolu se zástupci Ústeckého kraje a Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže Teplice. Slavnostní akce, při které získali dárci Zlaté kříže 2. třídy 
za 120 a více odběrů, proběhla v sobotu 20. října 2018 v areálu Benedikt v Mostě.

„Krajská zdravotní má dvě transfuzní od-
dělení – v ústecké Masarykově nemocnici 
a v chomutovské nemocnici. V nemocni-
cích v Teplicích a Mostě jsou pouze od-
běrové prostory, které jsou detašovanými 
zdravotnickými pracovišti těchto transfuz-
ních oddělení. V děčínské nemocnici se 
provádějí odběry krve v samostatném 
odběrovém středisku, odebranou krev 
a plazmu zpracovává ústecké transfuzní 
oddělení. Transfuzní oddělení jak v ústec-
ké Masarykově nemocnici, tak v chomu-
tovské nemocnici jsou plnohodnotnými 
zdravotnickými pracovišti na stejné úrovni. 
Na každém z těchto oddělení disponují 
šesti odběrovými křesly. Ústecké trans-
fuzní oddělení eviduje téměř 7 200 dárců 
krve a krevních složek. Jedná se o dárce 

z okresů Ústí nad Labem, Teplice a Lito-
měřice. V chomutovské nemocnici evidují 
6 300 dárců krve a krevních destiček. Zde 
se jedná o dárce z okresů Most a Chomu-
tov,“ uvedla v úvodu Jitka Hanousková.

„Všem vám rozhodně patří velké poděko-
vání a ocenění. Já osobně jsem v mládí 
dosáhla na bronzovou Janského plaketu, 
na kterou jsem velmi pyšná, a o to víc obdi-
vuji vás, kteří jste dosáhli tak úctyhodného 
čísla v počtu odběrů,“ poděkovala dárcům 
Jitka Hanousková.

Ocenění za největší počet bezpříspěvko-
vých odběrů krve (141) obdržel Stanislav 
Zemek z Jirkova. „Pravidelně docházím 
na chomutovské transfuzní oddělení, kte-
ré spadá pod Krajskou zdravotní. Darovat 

krev jsem začal ještě před vojnou. Tehdy 
jako člen Socialistického svazu mládeže 
jsem zareagoval spolu s kamarády na vý-
zvu, že se hledají noví dárci krve,“ řekl Sta-
nislav Zemek.

Zlatý kříž 2. třídy si odnesl z Benediktu také 
Kamil Kováč, sanitář Oddělení centrálních 
operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Most, o. z., který má na svém 
kontě 138 bezpříspěvkových odběrů. 
„Krev jsem začal darovat zhruba před dva-
ceti lety. Tehdy manželka projevila zájem 
o dárcovství krve. Ona omdlela, já se stal 
bezpříspěvkovým dárcem krve a zůstalo 
mi to. Jako zdravotník každý den vidím, jak 
je krev potřebná,“ doplnil Kamil Kováč.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Masarykova nemocnice

Prezentace vrchní sestry kardiochirurgického oddělení Mgr. Regíny Gavlasové, DiS., v první řadě 
zleva: Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Fiala, RSDr. Stanislav Rybák a MUDr. Miroslav Kolesár

Odborný garant akce prof. MUDr. Pavel 
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

mimotělního oběhu. „Musím poděkovat vedení společnosti 
Krajská zdravotní za úsilí, které celému projektu věnuje. Jme-
novitě Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva Kraj-
ské zdravotní, Ing. Petru Fialovi, generálnímu řediteli Krajské 
zdravotní, MUDr. Josefu Liehnemu, řediteli zdravotní péče 
Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Pavlu 
Červinkovi, Ph.D., FESC, FSCAI, přednostovi ústecké kardiolo-
gické kliniky. Poděkování patří i všem mým kolegům a kolegy-
ním, kteří se podíleli na přípravě projektu kardiochirurgického 
oddělení v Ústí nad Labem, ale i těm, kteří do tohoto projektu 
vstoupili později a v současné době s láskou pečují o naše 
pacienty,“ dodal závěrem MUDr. Miroslav Kolesár.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

V úvodu všechny přítomné pozdravil jménem 
předsedy představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Jiřího Nováka generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Den 
Kardiocentra navázal na konferenci Kardio-
logické dny se čtrnáctiletou tradicí, takže 
se dnešní akce dá považovat za jubilejní. 
Důvodem změny názvu této nadregionální 
konference je, že nově k ústecké kardiolo-
gické klinice přibyla dvě další zdravotnická 
pracoviště – od 1. ledna letošního roku od-
dělení kardiochirurgie a od 1. listopadu do-
plnilo celek Kardiocentra Krajské zdravotní 
při ústecké Masarykově nemocnici odděle-
ní kardioanesteziologické. Chci poděkovat 
vedení Ústeckého kraje a představenstvu 
Krajské zdravotní za vytvoření podmínek pro 
vybudování těchto dvou zmiňovaných zdra-
votnických pracovišť. Jsme personálně i ma-
teriálně připraveni na splnění podmínek 
výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví 
České republiky, které bylo vypsáno na naši 
žádost na zajištění kardiochirurgické péče 
pro Ústecký kraj. Samozřejmě i nadále je 
pro nás cílovým stavem získání statutu Cen-
tra komplexní kardiovaskulární péče Krajské 
zdravotní v ústecké Masarykově nemocni-
ci,“ řekl Ing. Petr Fiala.

První ročník nadregionální konference Den 
Kardiocentra byl rozdělen do několika blo-
ků. První dopolední blok představil nově 

uvedl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI, odborný garant akce Den 
Kardiocentra.

Kardiochirurgické oddělení představil pri-
mář MUDr. Miroslav Kolesár. „Možnost po-
dílet se na vybudování nového kardiochi-
rurgického oddělení byla pro mne velká 
výzva. Přípravné práce na tomto projektu 
začaly již v roce 2017, když v říjnu Krajská 
zdravotní získala pro ústeckou Masarykovu 
nemocnici rozhodnutí o udělení oprávnění 
k poskytnutí zdravotnických služeb v oboru 
kardiochirurgie. V letošním roce, 1. ledna, 
bylo založeno kardiochirurgické oddělení, 
přípravná fáze se překlenula do fáze budo-
vání. Cesta to nebyla ani jednoduchá, ani 
levná. Pilířem oddělení je zkušený lékařský 
i nelékařský personál, který má letité zkuše-
nosti z jiných kardiochirurgických pracovišť. 
V současné době operace provádí dva kar-
diochirurgové. Kromě mé osoby ještě můj 
zástupce MUDr. Dalibor Ticháček, MBA. Kar-
dioanestezie probíhá pod vedením primáře 
MUDr. Štěpána Ruperta, mimotělní oběh má 
na starosti Marek Šnejdar, instrumentářky, 

Kardiochirurgická operace v Masarykově nemocnici

vzniklé Kardiochirurgické oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. Na něj navázal přímý 
přenos zákroku TAVI (implantování chlopně 
do chlopně) z katetrizačního sálku. Druhý 
blok upozornil na srdeční selhání a získané 
vady, ve třetím se účastníci konference věno-
vali ischemické chorobě srdeční. Odpolední 
část konference odstartoval přímý přenos 
operace chirurgické revaskularizace (by-
pass) z kardiochirurgického sálu a po něm 
následoval blok na téma nová doporučení 
ESC (European Society of Cardiology) pro 
rok 2018. 

„První ročník akce Den Kardiocentra hod-
notím jako velice úspěšný. Širší lékařská 
společnost se měla možnost seznámit s no-
vinkami v kardiologii jak po teoretické, tak 

po praktické stránce. Vůbec poprvé jsme 
setkání pořádali společně s nově otevře-
ným oddělením kardiochirurgie, a proto 
jsme celou akci nově nazvali Den Kardio-
centra. Inovace proběhla i v rámci živých 
přenosů. Nově byl do programu zařazen 
přímý přenos z kardiochirurgické operace. 
Posluchači měli možnost v přímém přenosu 
spatřit, jak probíhá kardiochirurgický výkon 
včetně našití bypassů – přemostění zúžení 
srdeční tepny. Kardiocentrum vzniklo v le-
tošním roce a sestává se z kardiologické 
kliniky, kardiochirurgického a kardioanes-
teziologického oddělení. V současné době 
je naším hlavním cílem získání statutu 
komplexního kardiovaskulárního centra,“ 

sálová staniční sestra Bc. Henrieta Morgo-
šová. Vrchní sestrou ústeckého kardiochi-
rurgického oddělení je Mgr. Regína Gavla-
sová, DiS.,“ seznámil všechny přítomné 
s personálním obsazením svého zdravotnic-
kého pracoviště MUDr. Miroslav Kolesár.

Od začátku roku na Kardiochirurgickém 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
provedl tým kardiocentra desítky kardiochi-
rurgických operací. Jednalo se aortokoro-
nární bypassy, náhrady aortální chlopně 
a kombinované výkony. Většina operací byla 
provedena s použitím mimotělního oběhu, 
některé aortokoronární bypassy však ús-
tečtí kardiochirurgové provedli bez použití 
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Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila v areálu Nemocnice Chomutov, o. z., dalších 
deset nově pořízených sanitních vozidel v rámci postupné obnovy autoparku své vlastní 
zdravotnické dopravní služby. Sanitky nahradí vozy, které již přestávají vyhovovat sou-
časným potřebám pro přepravu nemocných osob a provozu na pozemních komunikacích. 
Akce se ve středu 7. 11. 2018 zúčastnili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. – Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva, generální ředitel Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení 
zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki, které doprovodila MUDr. Irena Voříšková, ředitelka 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
PŘEDSTAVITELÉ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PŘEVZALI PRESTIŽNÍ 
CERTIFIKÁT OCEŇUJÍCÍ STABILITU FIRMY

Předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák (vlevo) a generální ředitel Ing. Petr Fiala

 

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627

19. 10. 2018

„Ze skutečnosti, že Krajská zdravotní je 
ve společnosti nejstabilnějších firem 
v České republice, máme velkou radost 
a zisk certifikátu vnímáme i jako odměnu 
za systematickou práci představenstva, 
kterému se od roku 2014 daří naplňovat 
stanovené cíle. Patří mezi ně celková sta-
bilizace ekonomiky firmy, systematický 
rozvoj všech jejích nemocnic a postup-
ná modernizace zdravotnické techniky. 
Společnosti se daří i díky významné in-
vestiční finanční podpoře ze strany Ús-
teckého kraje, jejího jediného akcionáře, 
a také díky dlouhodobému důslednému 
využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz 
klademe v závislosti na hospodářském 
výsledku na odměňování zaměstnan-
ců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl 
možný, nepodceňujeme význam sociál-
ního dialogu. Dostat se mezi stovku fi-
rem v Česku proto bereme jako závazek 
a cítíme za další směřování společnosti 
velkou odpovědnost,“ zdůraznil Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., který certifikát převzal 
společně s generálním ředitelem Ing. Pe-
trem Fialou.

„Umístění ve stovce si velmi vážíme také 
proto, že jsme je získali jako jediný z vel-
kých poskytovatelů zdravotní péče. Sluší 
se poděkovat Ústeckému kraji především 
za dlouhodobou investiční finanční pod-
poru, která společnosti umožňuje dosa-
hovat takových výsledků, že je ocenili 
i hodnotitelé při výběru TOP 100 nejsta-
bilnějších firem v ČR,“ řekl Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky hodnocení samostatné kate-
gorie žebříčku CZECH TOP 100 vycházejí 
z metodiky skóringového modelu Bis-
node, který měří stabilitu jednotlivých 
společností. Model zároveň poskytuje 
nezávislý pohled na současný stav fi-
rem, jejich finanční situaci, a to včetně 
predikce rizika úpadku firmy v následu-
jících dvanácti měsících, což zákazní-
kům Bisnode pomáhá omezovat rizika 
v podnikání.

Skóringový model Bisnode je založen 
na ekonometrických technikách, exakt-
ní statistické analýze a principech data 
miningu. Do analýzy vstupuje množ-
ství ukazatelů z oblasti individuálních 

charakteristik firmy (demografická data, 
informace o platebních zkušenostech, 
finanční údaje, vazby mezi subjekty 
i negativní informace) a makroekono-
mická data. Model je vyvíjen tak, aby 
bylo dosaženo maximální výkonnosti, 
která je dána především kvalitou a roz-
sahem dat z databází Bisnode.

Díky silnému zázemí nadnárodní sku-
piny, působící v 17 evropských zemích, 
a strategickému partnerství se společ-
ností Dun & Bradstreet, specializující se 
na mezinárodní data a služby, poskytuje 
Bisnode informace z více než 190 zemí 
celého světa. Jeho databáze zahrnují in-
formace o více než 230 milionech firem.

Krajská zdravotní, a. s., je největším 
poskytovatelem zdravotní péče v Ús-
teckém kraji, kde je se 6 900 zaměst-
nanci i největším zaměstnavatelem, 
a patří mezi největší zdravotnická za-
řízení v České republice. V loňském 
roce měla společnost obrat 6 miliard 
760 milionů korun, při kladném hos-
podaření. S ohledem na geografické 
rozmístění v regionu tvoří nemocnice 
Krajské zdravotní jednu páteřní osu 
zdravotnických zařízení pro celý Ústec-
ký kraj, který prostřednictvím Krajské 
zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic 
– v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostě a Chomutově.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Představitelé Krajské zdravotní, a. s., převzali v úterý 23. října v Praze certifikát od vý-
znamné společnosti Bisnode. Společnost Bisnode zveřejnila v červnu v rámci samo-
statné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 přehled TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR 
za rok 2018 dle CZECH Stability Rating, v němž Krajská zdravotní, a. s., figuruje jako 
jeden ze tří takto oceněných poskytovatelů zdravotní péče.

Krajská zdravotní v chomutovské nemocnici představila 
dalších deset nových sanitek Nemocnice Chomutov

Křest sanitek proběhl nealkoholickým sektem – zleva Ing. Petr Fiala, řidiči dopravní služby, Ing. Jiří Novák, MUDr. Irena Voříšková a MUDr. Miroslav Šofr

„Ve zdravotnické dopravní službě máme 
během dvou let vyměněno 29 vozidel, 
podle rámcové smlouvy jich převezme-
me ještě dvakrát po deseti. Jestliže řidiči 
najedou při přepravě pacientů v průměru 
na jedno auto 2 600 kilometrů za měsíc, 
určitě s obnovou autoparku neskončíme. 
Do budoucna budeme muset v každém 
ročním investičním plánu počítat s výmě-
nou nejméně pěti sanitek. To je důležité, 
ale rozhodně to nebude jednoduché. Mu-
síme v co nejkratší době přijmout opatře-
ní, abychom šli cestou ještě větších úspor 
a hledali další rezervy,“ zdůraznil Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva KZ.

„Jestliže prezentujeme dokončené inves-
tiční akce, je třeba poděkovat za podporu 
současnému představenstvu a za význam-
nou investiční finanční podporu naše-
mu jedinému akcionáři Ústeckému kraji. 
V tomto období po desetiletích uvádíme 
nemocnice a jejich vybavení do kondice, 
ve které by měly podle současných měří-
tek být. To se týká i zdravotnické dopravní 
služby a jejího vozového parku, jehož ob-
novu Krajská zdravotní realizuje z vlastních 
zdrojů,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředi-
tel KZ. 

„Například zde v Chomutově nyní vyřadí-
me tři sanitní vozy pořízené v letech 1997 
až 1999, z nichž jeden je benzinový. Po-
řízení nových strojů bude dalším krokem 
k vylepšení ekonomiky naší zdravotnické 
dopravní služby. Je třeba také připome-
nout, že v Lounech probíhá rozšiřování 
pracoviště dialýzy, které přinese zvýšené 
nároky na přepravování pacientů,“ připo-
mněl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro 
řízení zdravotní péče KZ. 

„Já, zaměstnanci i pacienti vnímáme pozi-
tivně změny, které přicházejí a jsou velmi 
vidět. Dokončuje se projekt Emergency 
a zahájení stavby příští rok bychom uvítali 
jako veliký počin. Je patrné, že podmínky 
se tu zlepšují, což je velice důležité, pro-
tože díky dobrým podmínkám a dobrým 
pracovištím se nám bude dařit oslovovat 
nové kvalitní lékaře. Proto panu předse-
dovi představenstva, generálnímu ředi-
teli a managementu společnosti děkuji 
za podporu naší nemocnice,“ uvedla 
MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z.

Krajská zdravotní uzavřela rámcovou 
smlouvu na dodávku celkem 40 sanit-
ních vozů za období čtyř let. Celková cena 
10 sanitních vozů Fiat Ducato Light, vzešlá 
z veřejné soutěže, činí 11 355 050 Kč včet-
ně DPH, kdy jeden vůz stál 1 135 505 Kč. 
V ceně je rovněž zahrnuta zdravotnická vý-
bava, jako jsou například nosítka Medirol, 

infarktové křeslo Medirol Clubman nebo 
tři sedačky s tříbodovým bezpečnostním 
pásem. Nové sanitky se od současných liší 
tím, že mohou převézt až pět osob najed-
nou. Větší počet sedadel je výhodou pro 
doprovod převážených nemocných, úhra-
da za převoz od pojišťoven je pouze pro 
čtyři přepravované osoby v jednom sanit-
ním vozidle. Čtyři auta dostane zdravotnic-
ká dopravní služba v Děčíně, tři v Chomu-
tově, dvě v Teplicích a jeden vůz bude pro 
stanoviště zdravotnické dopravní služby 
v Lounech, kde tuto službu zajišťuje KZ 
od 1. 4. 2013. Prvních devět sanitních vo-
zidel v rámci obnovy autoparku KZ zakou-
pila již před dvěma lety. Šlo o sedm vozů 
Fiat Ducato a dva automobily Volkswagen 
Transporter se zástavbou upravenou pro 
přepravu nedonošených a patologických 
novorozenců. Společnost je představila 
8. 7. 2016, rovněž v chomutovské nemoc-
nici. Prvních deset vozidel, pořízených 
na základě čtyřleté rámcové smlouvy, KZ 
v Chomutově představila letos 22. února. 
V období od června 2016 do listopadu 
2018 bylo vyměněno celkem 29 sanitních 
vozidel.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Ke sto letům vzniku samostatného Československa byla 
v chomutovské nemocnici vysazena lípa
Studenti Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, p. o., u příležitosti 
100. výročí vzniku samostatného Československa v parku Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., vysadili 26. října 2018 lípu. 
Národní strom s listy připomínajícími tvarem srdce je považován za symbol svobody.

Canisterapie v Ryjicích – pacienti se už nyní těší, až je pejsci navštíví 
znovu

Místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek 
Scherfer u mikrofonu

V úvodu všechny přítomné pozdravil místopředseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer. „Vysazením lípy si při-
pomínáme 100 let od vzniku Československa. Letos byly v této ne-
mocnici, která spadá pod Krajskou zdravotní, realizovány investice 
za více jak sto milionů korun, ať už jde o nové pracoviště magnetické 
rezonance, nový stravovací provoz nebo zmodernizované zdravotnic-
ké pracoviště nukleární medicíny. Při této příležitosti musím podě-
kovat všem zaměstnancům chomutovské nemocnice a také místní 
zdravotnické škole za bezmála padesátiletou spolupráci s našimi 
zdravotnickými pracovišti. Nové představenstvo pod vedením Ing. Ji-
řího Nováka nastartovalo etapu rozvoje celé Krajské zdravotní. Podě-
kování rovněž patří našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký 
kraj,“ zmínil ve svém úvodním slově Mgr. Radek Scherfer.

Ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena 
Voříšková doplnila, že s chomutovskou střední školou dlouhodobě 
spolupracují. „Vychováváte nám budoucí zdravotní sestry. V letoš-
ním roce tomu bude již padesát let. Navíc tento park byl před ně-
kolika lety dán do správy vašim studentům, aby se na zdejší zeleni 
učili parkové úpravy. Poděkování patří hlavně Krajské zdravotní, kte-
rá vytváří takové podmínky, aby se v chomutovské nemocnici mohli 
školit budoucí zdravotníci a jednotlivá oddělení odpovídala trendům 
medicíny 21. století,“ řekla MUDr. Irena Voříšková.

Ředitel Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, p. o., Mgr. Jan Mareš 
uvedl, že celá akce je aktivitou žákovského parlamentu. „Vy studenti 
jste ti, kteří vytváří spolupráci mezi naší školou a nemocnicí. Vy zde 
budete po dokončení studia případně pracovat. Samozřejmě podě-
kování patří vedení Krajské zdravotní za spolupráci s námi,“ dodal 
Mgr. Jan Mareš. 

Studenti žákovského parlamentu ke kořenům stromu položili arte-
fakty dnešní doby, jako mince, listiny školy, firemní časopis Krajské 
zdravotní, a. s., Infolisty a další. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Nemocnice Chomutov

OSOBNOSTI ČESKÉ MEDICÍNY 
Pplk. MUDr. Martin Oberreiter

Dobrovolníci pomáhají na Oddělení následné péče v Ryjicích
Masarykova nemocnice

Nemoc sama o sobě je pro každého člověka velmi stresující záležitostí. Pokud je člověk v domácím prostředí a v okruhu svých nej-
bližších, pak tuto náročnou životní situaci zvládá lépe než v nemocničním prostředí. Pobyt pacientů v nemocnici se snaží zpříjemnit 
dobrovolníci.

Dobrovolníci působí na Oddělení následné péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., již ně-
kolik let. Oficiálně ale svou činnost v dobrovolnickém programu 
pod vedením koordinátorek z Dobrovolnického centra v Ústí nad 
Labem zahájili až v srpnu letošního roku, také díky podpoře Mini-
sterstva zdravotnictví ČR.

Na oddělení následné péče dochází pravidelně pět dobrovolníků 
na dvě oddělení, kde dělají pacientům hlavně společnost, po-
vídají si s nimi, luští křížovky, čtou, hrají hry, prohlížejí si s nimi 

jejich fotografie nebo chodí na procházky. Pomáhají jim navrátit 
se k činnostem, které měli rádi.

Díky dobrovolníkům byla na oddělení zavedena nová, mezi 
pacienty velmi oblíbená, aktivita – canisterapie. Dobrovolnice 
Lenka Macháčková dochází pravidelně se třemi vycvičenými pej-
sky a pacienti se na všechny velmi těší.

A nakolik je canisterapie vedením nemocnice žádaná? Velmi. Po-
máhá pacientům fyzicky, nejčastěji jde o tzv. polohování se psy. 
Laicky řečeno, vychází z principu, že pokud se pacient sám nemů-
že pohybovat, musíme jím pohybovat my, abychom zabránili vzni-
ku proleženin, uvolnili blokace, procvičili a protáhli svaly a umož-
nili další rozvoj pohybu. Canisterapie pomáhá ale také psychicky, 
protože velká většina pacientů má nebo měla svého pejska a při 
dlouhodobém pobytu v nemocnici jim tento kamarád schází.

Dobrovolníci jsou v nemocnicích skutečně potřební lidé. Nenahra-
zují odbornou práci personálu, ale nahrazují je všude tam, kde je 
to možné a vhodné. Stát se dobrovolníkem může každý. Pokud 
se k nám chcete přidat a pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují 
a ocení, tak přijďte, napište nebo zavolejte.

Mgr. Lenka Černá, Jana Cermanová 
a Adéla Kašková

Dobrovolnické centrum, z.s.

Účastník tří vojenských misí v Afghánistánu pplk. MUDr. Martin Oberreiter, zástupce pri-
máře chirurgického oddělení Vojenské nemocnice Brno, byl dalším zajímavým hostem 
cyklu přednášek „Osobnosti české medicíny“. Projekt, který byl zahájen v roce 2016, je 
určen především mladým lékařům, kteří tak mají jedinečnou možnost načerpat v krátké 
době mnoho poznatků a informací od českých špičkových odborníků z různých medicín-
ských oborů. Říjnové setkání v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., 
bylo svým způsobem jedinečné, protože poslechnout si odborníka s bohatými zkuše-
nostmi z práce ve válečných podmínkách se ani ostříleným lékařským specialistům ne-
podaří často. 

To potvrdil i vojenský lékař, když přijal na-
bídku na přednášku z cyklu, který připra-
vuje Klinika anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně a Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci 
se Vzdělávacím institutem Krajské zdra-
votní, a. s. „Válečné prostředí je oblastí, 
se kterou se lékaři setkávají méně často. 
A právě teď jde o téma aktuální, protože 
mise Armády České republiky v Afghánis-
tánu má ztráty. Proto jsem připravil před-
nášku z tohoto prostředí – jde o osobní 

V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠEL pplk. MUDr. MARTIN OBERREITER O MISÍCH V AFGHÁNISTÁNU
zkušenost z let 2006 až 2014, kdy jsem byl 
v Afghánistánu na třech misích, pokaždé 
čtyři až pět měsíců. Poprvé jsem byl na po-
zici náčelníka akutního příjmu, v dalších 
dvou případech jsem působil jako velitel 
chirurgických týmů na kábulském letišti,“ 
přiblížil pplk. MUDr. Oberreiter.

Ve svém nevšedním vystoupení s tématy 
„Polní nemocnice v Afghánistánu“ a „Prá-
ce a život vojenského chirurga v bojové 
misi“ představil jednotlivé případy a snažil 
se auditorium vtáhnout i do příběhů pa-
cientů, které velmi dobře poznal. Přítomné 
v přednáškovém sále si tak získal nejen 
svou profesionalitou, ale podařilo se mu 
v nich probudit také emoce.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Pplk. MUDr. Martin Oberreiter přednášel 
o misích v Afghánistánu

Krajská zdravotní, a. s.
Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PROJEDNALO VYBUDOVÁNÍ PET CENTRA V NEMOCNICI 
CHOMUTOV
Vzhledem k velkému zájmu o vyšetření pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) a přítomnosti komplexního onkologického 
centra v Chomutově projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na jednání dne 26. října 2018 pokyn k vybudování PET 
centra v chomutovské nemocnici. Tento krok odpovídá narůstajícím počtům „petových“ vyšetření a po zahájení provozu tohoto 
nového centra by se dále zlepšila dostupnost vyšetření touto modalitou pro pacienty z Ústeckého a Karlovarského kraje.

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) již více než dva roky provo-
zuje PET centrum v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z. Během této doby se postupně zásadním 
způsobem zvýšil zájem o vyšetření pomocí pozitronové 
emisní tomografie, a to nejen ze strany lékařů ústeckého 
komplexního onkologického centra, ale i dalších oborů. 

Obě oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s., 
jsou svým přístrojovým vybavením v podstatě iden-
tická, v provozu jsou zde dva nové hybridní SPECT/CT, 
dvě nové SPECT kamery, dvě kamery planární a jedna 
na srdeční vyšetření, tj. celkem sedm přístrojů. Pokud 
by Kraj ská zdravotní, a. s., získala další PET/CT, nemělo 
by vybavení pracovišť nukleární medicíny KZ v celé České 
republice obdoby.

MUDr. Aleš Chodacki
náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro zdravotní péči Krajské 
zdravotní, a. s., a primář oddělení nukleární medicíny u přístroje 
PET/CT
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Klinika urologie a robotické chirurgie převzala nová 
bioptická děla

Traumacentrum Masarykovy nemocnice se účastnilo 
nácviku hromadného neštěstí po simulovaném výbuchu 
ve Spolchemii Masarykova nemocnice
Traumacentrum v Masarykově nemocnici (TC MNUL) dlouhodobě pracuje na prohloube-
ní spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) Ústeckého kraje. 
Zástupci TC MNUL se podílejí na přípravě cvičení složek IZS a v úzké spolupráci se Zdra-
votnickou záchrannou službou Ústeckého kraje (ZZS) procvičují vzájemnou komunika-
ci a zvládání hromadných neštěstí. Společné schůzky se odehrávají pravidelně v rámci 
setkání Traumatýmu Masarykovy nemocnice a mimořádně po aktivacích traumaplánu. 
Všechny události, ať již skutečné nebo nacvičované, jsou vyhodnocovány a složkám IZS 
je poskytována zpětná vazba vedoucí ke zlepšení spolupráce.

MUDr. Jana Bednářová a prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., po ukončení cvičení, v pozadí třídicí 
tabule, sloužící týmu k udržení přehledu o ošetřených pacientech

Lékařští specialisté se na konferenci v Ústí nad Labem 
zabývali oftalmoonkologií Masarykova nemocnice

Masarykova nemocnice

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala v polovině října „29. Ústecký oftalmologický den“ v prostorách Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje. Tématem tradičního setkání, kterého se letos zúčastnilo 150 lékařských specialistů z celé České republiky, tentokrát byla 
oftalmoonkologie.

Odborným garantem konference „29. Ústecký oftalmologický 
den“ byla přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Ivana 
Liehneová, Ph.D. „Téma oftalmoonkologie je multioborové, proto 
jsou zde s námi oftalmology i patologové, dermatologové, imu-
nologové, lékaři z oboru nukleární medicíny a další. Příkladem 
může být melanom kůže – my můžeme diagnostikovat melanom 
v očích, ale každý ten nádor se chová v dané lokalitě jinak. Proto 
chceme znát novinky v diagnostice i léčbě napříč obory. Zároveň 
se chceme podělit o poznatky, jaké jsou možnosti léčby očních 
onkologických pacientů,“ přiblížila důležitost odborné proble-
matiky, na níž se letošní ročník konference zaměřil, MUDr. Ivana 
Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Krajské zdravotní, a. s., patří mezi excelentní centra 
Masarykovy nemocnice, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmá-
la 2 500 pacientů. Nachází se zde jediné vitreoretinální centrum 
pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti 
s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé ČR. 
Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhají zde 
výuky mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v ČR, ale 
i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace glaukomu (zelené-
ho zákalu) a byla vybrána jako první pracoviště v ČR k provedení 
této operace. Republikové prvenství patří ústecké klinice s uni-
kátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6. 
Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku. Spe-
cialisté z oční kliniky letos jako jedni z prvních v Česku provedli 
výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát 
XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu 
s otevřeným úhlem.

„Ústecký oftalmologický den má velkou tradici a velkou tradici má 
i moderní oftalmologie v Masarykově nemocnici. Je-li tématem 
oftalmoonkologie, je třeba zmínit velký rozvoj a přeměnu, kterou 

zaznamenalo Komplexní onkologické centrum Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Inves-
tice do opravy areálu V Podhájí, kde sídlí onkologické oddělení 
a oddělení nukleární medicíny, činily téměř 280 milionů korun. 
Po letech tápání předchozích managementů KZ jak dál s onkologií 
v Masarykově nemocnici je KOC důkazem správné investiční po-
litiky současného vedení společnosti,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Odborným garantem konference byla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Tři nová bioptická děla BIP-EvoCore EC2215 převzal MUDr. Jan 
Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie 
Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., z rukou Martina Jakubce, jednatele společnosti 
BIP Medical CZ, s.r.o. 

Tzv. bioptické dělo je speciální odběrová jehla, kdy se hrot pod 
ultrazvukovou sondou navede přímo do ložiska a z něj se cíleně 
odeberou tři válečky tkáně. V tomto případě bude sloužit k dia-
gnostice karcinomu prostaty právě prostřednictvím biopsie. Děla 
jsou darem od Nadace Muži proti rakovině.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D., (vlevo) a jednatel 
společnosti BIP Medical CZ, s.r.o., Martin Jakubec

Tradičně jednou ročně se TC MNUL účastní 
velkého cvičení IZS. V letošním roce se jed-
nalo o cvičení v gesci Hasičského záchran-
ného sboru Ústeckého kraje s námětem 
výbuchu a úniku chemických látek v areá-
lu Spolchemie. Při výbuchu tlakové lahve 
a následném úniku fluorovodíkové kyse-
liny a čpavku bylo simulováno poranění 
u 12 pacientů. Příprava cvičení byla od ha-
sičů důkladná, celkem proběhlo 6 schůzek 
v období 4 měsíců.

V den cvičení, 20. 9. 2018, došlo v 10 hodin 
k simulovanému výbuchu v chemičce, k ak-
tivaci IZS, krizových plánů města Ústí nad 
Labem a Ústeckého kraje, zasedla bezpeč-
nostní rada města i kraje. V 10.46 hodin 
hlásilo operační středisko ZZS do TC MNUL 
hromadné neštěstí, za čtyři minuty byl ak-
tivován traumaplán Masarykovy nemocni-
ce. Velitel zásahu přednosta Kliniky úrazo-
vé chirurgie FZS UJEP a MNUL MUDr. Karel 
Edelmann, Ph.D., společně s primářkou 

Emergency MUDr. Janou Bednářovou a ko-
ordinátorem pro KAPIM MUDr. Pavlem Ro-
lečkem měli k dispozici další tři traumato-
logy, lékaře Emergency a tři intenzivisty, 
což byl ke zvládnutí hlášeného rozsahu 
neštěstí počet dostačující. V okamžiku ak-
tivace traumaplánu byly k dispozici čtyři 
operační sály se skupinami. První z paci-
entů byl přivezen v 11.13 hodin, ošetření 
posledního bylo ukončeno v 11.59 hodin. 
Z triážovaných pacientů byli čtyři poraněni 
těžce, z toho tři na umělé plicní ventilaci, 
jeden v hemoragickém šoku směřován 
ihned na sál, ostatní na JIP, čtyři pacienti 
byli poraněni středně těžce, z toho jeden 
směřován na JIP, ostatní na standardní od-
dělení. Čtyři pacienti byli poraněni lehce.

Komunikace se ZZS, předání pacien-
tů, retriáž, péče na Emergency a odsun 
na další pracoviště proběhly bez chyb, 
průběh ošetřování byl vedoucími pracov-
níky označen jako sehraný. Je patrné, že 

pravidelné opakování cvičení stabilizovalo 
a zpřesnilo komunikaci vůči ZZS a v rámci 
týmů na Emergency. Novinkou letošního 
cvičení bylo zapojení psycholožky Policie 
ČR Mgr. Jany Habartové, která je společně 
s psycholožkou HZS kpt. Mgr. Janou Majz-
líkovou součástí krizového intervenčního 
týmu IZS, do nácviku v Masarykově nemoc-
nici. Koordinátor Traumatýmu Masaryko-
vy nemocnice vedl s členkami krizového 
intervenčního týmu IZS několik jednání 
a společně nalezli cestu, jak dále s jejich 
pomocí zlepšit péči o pacienty v traumatic-
kém šoku, zlepšit péči o rodinné přísluš-
níky postižených pacientů i jejich informo-
vanost a uvolnit ruce zdravotníkům k péči 
o pacienty se zraněními. Ve spolupráci 
s kaplany Masarykovy nemocnice byly 
v rámci tohoto cvičení zkušebně posouze-
ny prostorové poměry, možnosti psycho-
logické intervence u postižených pacientů 
a došlo k seznámení s procesy v rámci 
zvládání hromadného neštěstí. Spoluprá-
ce s psychology PČR a HZS bude, doufáme, 
nadále úspěšně pokračovat.

V návaznosti na proběhlé cvičení se dne 
2. 10. 2018 uskutečnila hodnoticí schůz-
ka Traumatýmu Masarykovy nemocnice, 
kde byl za účasti zástupce ZZS debatován 
průběh a rozsah letošního cvičení. Mgr. Tr-
pišovský, vedoucí krizového řízení ZZS, 
v rámci svého hodnocení konstatoval velmi 
dobrou úroveň komunikace a spolupráce 
posádek ZZS a personálu ústecké Masary-
kovy nemocnice a vyzdvihl bezproblémové 
předávání pacientů na Emergency.

Do příštího roku plánuje traumatým opět 
účast Masarykovy nemocnice na cvičení 
IZS, na další ze schůzek budou stanoveny 
priority a návrhy na scénář nácviku pro Ma-
sarykovu nemocnici.

Chtěl bych poděkovat prim. MUDr. Janě 
Bednářové, přednostovi MUDr. Karlu Edel-
mannovi, Ph.D., MUDr. Pavlu Rolečkovi, 
lékařům, sestrám a zdravotnickému per-
sonálu Emergency za účast na letošním 
cvičení, na jehož přípravě jsem měl mož-
nost se podílet.

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
zástupce přednosty Kliniky úrazové 

chirurgie UJEP a MNUL 
a koordinátor traumatýmu pro IZS
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Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy ve zdravotnických vědách“ měla již svoje šesté pokračování. Fakulta zdravotnických 
studií (FZS) UJEP pozvala 18. října 2018 do Ústí nad Labem české i zahraniční odborníky z oblasti nelékařských zdravotnických oborů.

Nové trendy ve zdravotnických vědách VI
Krajská zdravotní, a. s. | FZS UJEP

PROGRAM KONFERENCE BYL ROZDĚLEN DO NĚKOLIKA 
SEKCÍ PODLE KONKRÉTNÍCH OBORŮ:
1. Nové trendy v ergoterapii a fyzioterapii
Sekce byla zaměřena především na oblast diagnostiky poruch 
pohybového aparátu pomocí biomechanických přístrojových 
metod, fyzioterapeutických a ergoterapeutických vyšetřovacích 
testů, technik a postupů a na možnosti hodnocení a následné 
intervence.

2. Nové trendy v ošetřovatelství
Sekce byla zaměřena na uplatňování nových poznatků a postupů 
v oboru ošetřovatelství, na problematiku vzdělávání nelékařských 
profesí, prostředí klinické praxe či na výzkum a praxi založené 
na důkazech. Smyslem této sekce bylo deklarovat význam pro-
pojení klinické praxe tohoto oboru s teoretickými poznatky, které 
jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj profese všeobec-
ná sestra.

3. Nové trendy v porodní asistenci
Sekce byla zaměřena na uplatňování nových poznatků a postupů 
v oboru porodní asistence, na problematiku vzdělávání nelékař-
ských profesí, prostředí klinické praxe či na výzkum a praxi zalo-
žené na důkazech. Smyslem této sekce bylo deklarovat význam 
propojení klinické praxe tohoto oboru s teoretickými poznatky, 
které jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj profese po-
rodní asistentka.

4. Posterová
V lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP 
(vstupní hala rektorátu UJEP, Pasteurova 1) byly umístěny stojany 
s postery.

Konference je určena 
pro akademické pra-
covníky a odborníky 
z praxe, kteří působí 
v oblasti zdravotnictví 
nebo sociální sféry, 
a studenty nelékař-
ských zdravotnických 
oborů. Díky svému 
významu je pravi-
delně podporována 
význačnými regionál-
ními aktéry z oblasti 
zdravotnictví a zejmé-
na dotací z Ústeckého 
kraje.

„Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých po-
znatků v oblasti nelékařských zdravotnických oborů, které 
vyučujeme na naší fakultě, tedy ergoterapie, fyzioterapie, 
porodního asistentství a všeobecných sester,“ říká děkan 
FZS UJEP doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Na organizaci konference se vedle Fakulty zdravotnických 
studií UJEP spolupodílí i Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a od letošního roku také Fakulta zdravot-
nických odborov Prešovskej univerzity v Prešove, kde se 
příští rok bude konat VII. konference Nové trendy ve zdra-
votnických vědách.

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Soutěž fyzické krásy přinesla peníze pro mobilní hospic
Masarykova nemocnice

Dům kultury v Ústí nad Labem v sobotu 27. října 2018 hostil čtvrtý ročník soutěže Beautiful and Strong. V klání, ve kterém se hodnotí 
objem a vyrýsovanost svalových partií, volili návštěvníci nejsympatičtějšího závodníka a závodnici. Každý, kdo se do hlasování zapojil, 
přispěl padesáti korunami na ústecký mobilní hospic. 

S nápadem podpořit toto zdravotnické pracoviště přišla členka realizačního týmu 
Beautiful and Strong Dagmar Mandovcová, která je staniční sestrou ortopedic-
kého sálu v ústecké Masarykově nemocnici. „Na myšlenku pomoci mobilnímu 
hospicu mě přivedla sama vedoucí lékařka Jana Dušánková, která mě před dvě-
ma lety učila. Je to výborná pedagožka. Bohužel ústecký mobilní hospic není tolik 
propagován, a myslím si, že se o něm moc neví. Rozhodla jsem se, že jim pomohu 
a podpořím je,“ uvedla Bc. Dagmar Mandovcová.

Hlasujícím návštěvníkům se povedlo nashromáždit celkem pět tisíc korun. Šek si 
na závěr soutěžního dne od organizátorů klání převzala vedoucí lékařka Mobilního 
hospicu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr. Jana Dušánková spolu s koordinátorem zdravotnického 
pracoviště Lukášem Ficencem. „Získané prostředky využi-
jeme na propagaci mobilního hospicu. V současné době 
potřebujeme vytvořit nové aktualizované propagační ma-
teriály,“ poděkovala MUDr. Jana Dušánková.

Petr Sochůrek, člen redakce InfolistůZprava MUDr. Jana Dušánková, Lukáš Ficenc 
a Bc. Dagmar Mandovcová

Ústecký mobilní hospic dostal dvě nová vozidla
Masarykova nemocnice

Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., při ústeckém onkologickém oddělení, disponuje už tře-
mi výjezdovými automobily. Škodu Fabia s pořizovací cenou přesahující 
272 tisíc Kč získal díky sponzorským darům, stejně jako Hyundai Santa Fe 
2,2 CRDi 4x4, které pro hospic pořídil Nadační Fond Evy Matějkové, jenž je 
dlouhodobým pravidelným donátorem podporujícím paliativní péči.

„Vy se snažíte pomoci onkologicky nemocným a my vám chceme tuto čin-
nost usnadnit,“ uvedl při předání vozidla v revitalizovaném areálu Cen-
tra komplexní onkologické péče V Podhájí Ing. Josef Matějka, předseda 
správní rady NFEM, který je do Ústí nad Labem přivezl společně s členkou 
správní rady NFEM Mgr. Petrou Čopovou. 

„Velmi si vaší přízně vážíme, protože mecenášů skutečně geometrickou 
řadou ubývá. Mobilní hospic považuji za bezmála deset let, které jsem 
ve funkci, za náš společný nejpovedenější projekt. Jde o práci neskuteč-
ně záslužnou a podařilo se tu rozjet velké dílo,“ řekl MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., který se předání auta pro mobilní hospic zúčastnil.

„Nové auto je pro nás velkým přínosem. Již se nemusíme střídat na jed-
nom vozidle,“ řekla vedoucí lékařka MUDr. Jana Dušánková. „Jezdíme 
za pacienty do Děčína, Ústí nad Labem, Teplic a Bíliny. Tím, že pečujeme 
i o dětské pacienty, tak v současné době navštěvujeme i šestnáctiletého 
pacienta v České Lípě,“ doplnila MUDr. Jana Dušánková.

Za vůz Škoda Fabia patří velké poděkování sponzorům:
Statutární město Děčín 50 000 Kč, Statutární město Teplice 20 000 Kč, 
obec Ryjice 10 000 Kč, město Chlumec 10 000 Kč, obec Libouchec 
5 000 Kč, obec Velké Chvojno 7 000 Kč, obec Petrovice 10 000 Kč, obec 
Dobkovice 5 000 Kč, Nadační Fond Evy Matějkové 50 000 Kč, MAS Labské 
skály 10 000 Kč, Gedeon Richter 20 000 Kč, Spolchemie 10 000 Kč a Roc-
kPro 65 795 Kč.

Mgr. Ivo Chrástecký a Petr Sochůrek, redakce Infolistů Škoda Fabia s pořizovací cenou přesahující 272 tisíc korun

Ing. Josef Matějka předává klíče od nového Hyundai Santa Fe

Společnosti pomáhají onkologickým pacientům přímo 
v nemocnicích Krajská zdravotní, a. s.
Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, pomáhá pacientům pří-
mo v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z. „Na poliklinice v Chomutově 
sídlíme již od roku 1998. Máme zde kancelář se zázemím pro osobní poradenství. Je to 
pro nás místo strategické, dostupné pacientům i našim dobrovolnicím, které docházejí 
na onkologické oddělení,“ uvedla Bc. Marcela Vörösová, předsedkyně spolku, který také 
jednou měsíčně pořádá na onkologickém oddělení chomutovské nemocnice rukodělnou 
dílničku. 

Sdružení, které pracuje v chomutovském 
okrese již 20 let, udělalo od roku 1998 
velký kus práce při poskytování informací 
v oblasti zdravotní a sociální i při posky-
tování podpůrné psychoterapeutické po-
moci či pořádání přednášek na témata 
blízká problematice onkologických one-
mocnění. Společnost také sdružuje dob-
rovolníky se zájmem pracovat v oblasti 

pomoci onkologickým pacientům, hájí 
práva a zájmy pacientů vůči státním sub-
jektům, organizuje rekondiční ozdravné 
pobyty a kurzy počítačové gramotnosti pro 
seniory a onkologické pacienty. Má také 
aktivní internetové stránky s internetovou 
poradnou, kde podle potřeby odpovídá lé-
kař, psycholog i sociální pracovník.

Přímo v Krajské zdravotní, a. s. – Nemoc-
nici Most, o. z., pak pomáhá společnost 
AMA SOP Most, která ve své činnosti po-
skytuje odborné poradenství pro onkolo-
gické a postonkologické klienty a jejich 
rodinné příslušníky. Společnost AMA se 
jako nezisková organizace od roku 1992 
stará ve spolupráci s odborníky a rodinný-
mi příslušnými a dalšími přáteli organizace 
o rekonvalescenci onkologických klientů 
především z okresu Most a Teplice.

Konzultantky společnosti AMA SOP Most 
se s pacienty scházejí jednou měsíčně 
v zasedací místnosti mostecké nemocnice. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Česko-japonské chirurgické sympozium se uskutečnilo na konci září v Mariánských Láz-
ních a Horšovském Týně. Uspořádala ho česká sekce International College of Surgeons 
(ICS). Patronát nad setkáním chirurgů převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam 
Vojtěch. Na zajištění celé akce se jako člen výboru české sekce ICS podílel i primář Chi-
rurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., MUDr. Martin Sauer, který i jedné sekci předsedal.

Setkání se zúčastnili přední japonští od-
borníci – chirurgové z různých prefektur 
Japonska v čele s prezidentem japonské 
sekce ICS prof. Maedou, gastroenterochi-
rurgem z Nagoya University. Byli zde i zá-
stupci Německa a Holandska. Přednášky 
se věnovaly hlavně dvěma oblastem, a to 

chirurgii GIT a mamologii, ve kterých 
jsou japonští chirurgové špičkou 
v oboru. Za českou stranu je třeba 
jmenovat prof. Nováka, prof. Pir-
ka a doc. Froňka. Přednášky vedly 
k bohatým diskusím a výměnám ná-
zorů na danou problematiku.

Celá akce byla zakončena na pražské rad-
nici předáním diplomů novým členům této 
prestižní organizace, která sdružuje chirur-
gy z celého světa. Diplomy předal evropský 
prezident ICS prof. Tsoulfas. Mezi nově při-
jatými členy (např. prof. Netuka – přednos-
ta Kardiocentra IKEM, doc. Páral – přednos-
ta Chirurgické kliniky FN Hradec Králové) 
byl i MUDr. Procházka z Chirurgického od-
dělení Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Masarykova nemocnice úspěšně pořáda-
la Česko-japonské sympozium před třemi 
lety.

prim. MUDr. Martin Sauer
Chirurgické oddělení 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Lékaři se zúčastnili Česko-japonského chirurgického 
sympozia

Připomenutí 100. výročí vzniku republiky na zdravotnické 
škole v Ústí nad Labem Masarykova nemocnice

Masarykova nemocnice
Děčínský den komplexní interní péče se uskutečnil již 
pošesté Nemocnice Děčín
Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo v říjnu 2018 
pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy a primátorky 
města Děčín Mgr. Marie Blažkové odbornou konferenci „6. Děčínský den komplexní interní 
péče“. Akce se tradičně konala v reprezentačních prostorách děčínského zámku za účasti 
bezmála dvou set zdravotníků. 

V „Bloku primářů“ bylo připraveno šest 
přednášek, např. Koronární i nekoronární 
intervence a antitrombotická léčba, Diabe-
tik v ordinaci praktického lékaře nebo Opti-
mální farmakologická léčba srdeční slabos-
ti a hyperlipoproteinemie. „Blok mladých 
internistů“ nabídl mimo jiné témata Komp-
likace chronických interních onemocnění či 
Paraneoplasie na interním oddělení.

„Je už tradicí, že zde v Děčíně připravujeme 
setkání lékařů. Za to patří organizátorům 
veliké poděkování. Zároveň nás těší velký 
zájem o takový způsob prezentace novinek 
a výsledků práce zástupců nejen interních, 
ale i dalších oborů, který rok od roku ros-
te,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředi-
tel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z., který pozdravil 

MUDr. Martin Sauer (vpravo) předsedal jedné 
sekci sympozia

MUDr. Daniela Kallmünzerová

„Kdo vzpomíná, dvakrát žije.“ V duchu tohoto motta připravili pracovníci VOŠZ a SŠZ v Ústí 
nad Labem u příležitosti 100. výročí založení republiky, dne 17. října 2018, den plný zážitků.

Kdo byli zájemci o připravený program? Byli 
to naši bývalí i současní žáci, učitelé, rodiče 
s budoucími žáky, široká veřejnost a v ne-
poslední řadě zástupci Krajského úřadu 
Ústeckého kraje – vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Ing. Dagmar Waicová, 
Mgr. Ludislava Poupalová a Darina Mašková, 
dále vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Petr 
Severa, Ing. Hana Týlová a místostarosta ús-
teckého městského obvodu 1 Karel Karika.

V budově školy v Moskevské ulici vzdělá-
váme naše žáky v tzv. klinických oborech. 
Návštěvníci se mohli nechat změřit, zvážit 
a na základě toho jim byl vypočítán BMI. 
Z kapky krve si mohli nechat zjistit hladinu 
glykémie v krvi. Celé vyšetření ukončilo změ-
ření krevního tlaku.

Pozornost vzbudily pomůcky, které navodily 
pocity a stavy, se kterými se potýkají sta-
ří lidé, jejichž život je ovlivněn nadváhou, 
špatným zrakem a sluchem. Pohyb si zájem-
ci vyzkoušeli při sestupování ze schodů. Pro 
mnohé byla tato zkušenost šokující.

V dalších prostorách se návštěvníci sezná-
mili se základy anatomie a ověřili si vlastní 
znalosti lidského těla. Pokud již byli znaveni, 

bylo možné relaxovat v učebně psychologie, 
či se nechat namasírovat od žáků oboru ma-
sér za doprovodu příjemné hudby a vůně 
vonných olejů.

Naše škola se neúnavně věnuje výcho-
vě v oblasti první pomoci. Tento den bylo 
umožněno vyzkoušet si práci s tzv. AED de-
fibrilátorem, který je postupně rozmisťován 
na veřejných či těžko dostupných místech 
našeho regionu a může při správném použití 
zachránit život.

Ve vyhrazených prostorách bylo možné pro-
hlédnout si kroniky školy, filmy z výuky ošet-
řovatelství a zároveň si nabídnout drobné 
občerstvení a popovídat si se současnými 
pracovníky školy.

V budově v Palachově ulici jsou vzdělává-
ni žáci oborů technických. V suterénu bylo 
možné navštívit laboratoře oboru zdravotní 
laborant, kde se nacházejí laboratoře hema-
tologie a klinické biochemie. V první z nich 
byla představena vyšetření krevních skupin, 
vyšetření krevního obrazu a stanovení he-
matokritové hodnoty. V druhé laboratoři, ve-
dle různých vyšetření, upoutaly návštěvníky 
různé laboratorní přístroje.

Mnozí obyvatelé Ústí nad Labem již znají náš 
areál dentální hygieny, neboť slouží i široké 
veřejnosti. Návštěvníci se dozvěděli, jak mají 
svůj chrup správně čistit a mohli zjistit i stav 
svého chrupu a svého tzv. orálního zdraví.

Nedaleko areálu dentálních hygienistek bylo 
možné navštívit areál zubních techniků a po-
dívat se na výuku, ve které žáci prezentují 
zhotovení celkové protézy novými technolo-
giemi. Objevilo se i pár rodičů se svými po-
tomky, aby zjistili, co bude požadováno při 
praktických přijímacích zkouškách.

Neméně zajímavý byl pro návštěvníky areál 
diplomovaných farmaceutických asisten-
tů, kde se postupovalo od historie oboru 
až po současnost. Pro zájemce o fyziku byl 
připraven i retro koutek s přístroji, které už 
dnešní digitální svět vytlačil.

Myslím, že ten, kdo naše školy navštívil, 
určitě neodešel zklamaný a může potvrdit, 
že jsme na 100. výročí založení republiky 
vzpomněli důstojně a ne nadarmo se pyšní-
me titulem Nejlepší zdravotnická škola roku 
2017.

Mgr. Květa Fischerová
VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem

VOŠZ a SŠZ 
v Ústí nad Labem

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., obdrželo v říjnu roku 2018 sponzorský dar od firmy LT KOVO 
s.r.o. v podobě na zakázku zkonstruovaného a vyrobeného spikovacího stol-
ku, který využíváme ke snadnějšímu naložení sádrové spiky po některých 
operacích na dětském kyčelním kloubu. Zanedlouho po převzetí byl stolek 
s úspěchem použit u malé pacientky, která podstoupila pánevní osteotomii 
provedenou MUDr. Frydrychovou. Tímto firmě a jejímu vedení velice děkujeme 
a doufáme, že bude tato nová pomůcka dobře a dlouho sloužit svému účelu. 

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

účastníky konference i jménem generální-
ho ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Pe-
tra Fialy.

Odbornými garanty konference „6. Dě-
čínský den komplexní interní péče“ byli 
MUDr. Daniela Kallmünzerová, primářka 
Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z., a MUDr. Antonín 
Novák, bývalý primář oddělení. 

„Děčínská konference interní péče se sta-
la již tradicí. Oceňuji vysokou úroveň ne-
jen prezentací zkušených přednášejících, 
ale i výbornou kvalitu prezentací mladých 
kolegů. Děčínský den interní péče je navíc 
jednou z mála příležitostí, při nichž se mů-
žeme setkat s kolegy z terénu a přiblížit jim 
naši práci. Velmi nás potěšila i tradičně vy-
soká účast posluchačů,“ zhodnotila setkání 
MUDr. Daniela Kallmünzerová.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Statutární město 
Děčín

NOVÝ SPIKOVACÍ STOLEK USNADŇUJE PÉČI O MALÉ ORTOPEDICKÉ PACIENTY V ÚSTÍ NAD LABEM
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Odborné a vzdělávací akce
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání

3. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
4. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
5. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
6. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

10. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
11. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
12. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
13. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
17. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
18. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
18. 12. 2018 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
19. 12. 2018 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
20. 12. 2018 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

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

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

místo konání

23. 11. 2018 Mikrobiologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
30. 11. 2018 Krajský traumatologický seminář Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II–IV

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
Kinosál Nemocnice 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.

Hračky od Nedoklubka zpříjemní pobyt novorozencům 
hospitalizovaným v ústecké Masarykově nemocnici

Masarykova nemocnice
Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala v uplynu-
lých dnech upletené, ušité a uháčkované hračky pro nedonošená miminka. Zástupkyně Nedo-
klubka je předala Lence Novákové, vrchní sestře ústecké neonatologické kliniky. 

„Hračky od Nedoklubka jsou často prv-
ní od narození. Díky dárcům si je mimin-
ka mohou odnést i domů. Paní Štěpánka 

Řežábková nám pravidelně nosí nejen hračky 
pro naše nejmenší pacienty, ale také ručně 
ušité zavinovačky, oblečky a další užitečné 

věci. Moc si její pomoci vážíme,“ uvedla Len-
ka Nováková. Ing. Štěpánka Řežábková řek-
la, že s ústeckou neonatologickou klinikou již 
spolupracuje šestým rokem.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

HRUDNÍ CHIRURGIE
V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2018

POŘADATEL KONFERENCE:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

www.kzcr.eu/konference/hrudnichir2018

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

ODBORNÝ GARANT:
MUDr. Ivan Staněk, MBA

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,

e-mail: ivan.stanek@kzcr.eu

čtvrtek 6. prosince 2018
od 14 h (registrace od 13 h)

Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu
Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A,

budova B (s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem

ODBORNÍ GARANTI:
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: karel.slama@kzcr.eu

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol,
e-mail: jiri.skrivan@lfmotol.cuni.cz

POŘADATEL KONFERENCE: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

www.kzcr.eu/konference/otologie2018

58. OTOLOGICKÝ DEN
čtvrtek 6. prosince 2018, od 9 h (registrace od 8 h)

zámeček Větruše v Ústí nad Labem
Konference je zařazena jako oficiální akce České společnosti otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Hlavním tématem konference 
jsou kochleární implantáty a novinky v otologii.

Účastnické poplatky: přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.:
bez poplatku

Registrační poplatek na místě: 900 Kč vč. DPH 
– platba při registraci na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. 
Nelékařským pracovníkům bude vydáno potvrzení o účasti.

– platba při registraci na místě v hotovosti nebo platební kartou.
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Součástí celorepublikové kampaně s názvem 
ČAS JE MOZEK byl letos i „Charitativní běh pro-
ti mozkové mrtvici“, který v Centrálním parku 
na Severní Terase v Ústí nad Labem uspořáda-
la Česká společnost intervenční radiologie, Ce-
rebrovaskulární sekce České neurologické spo-
lečnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek. 
Do závodu se registrovalo celkem 132 běžců, kte-
rým se na osvětu o onemocnění cévní mozkovou 
příhodou podařilo nashromáždit rovných 17 ti-
síc Kč. „I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 
přes 130 běžců, což mě velmi mile překvapilo. 
Zúčastnily se celé rodiny, a dokonce i výrazný 
počet těch nejmenších dětí v kočárcích. Zazna-
menal jsem pozitivní ohlasy a myslím si, že by 
tento běh slušel našemu centru coby každoroční 

akce,“ uvedl MUDr. Ing. Da-
vid Černík, MBA.

Mgr. Ivo Chrástecký 
a Petr Sochůrek

redakce Infolistů

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.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

LÉKAŘI KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI 
LÉČÍ ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODU JIŽ DESET LET 

MECHANICKOU EMBOLEKTOMIÍ
ZDRAVOTNÍCI SI PŘIPOMNĚLI SVĚTOVÝ DEN MRTVICE A PODPOŘILI CHARITATIVNÍ BĚH
Desáté výročí zahájení léčby ischemické cévní mozkové příhody (CMP) mechanickou embolektomií v Komplexním cerebrovaskulárním 
centru Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., si připomínají zdravotníci i pacienti. Letošní Světový 
den mrtvice, který připadl na 29. října, tak pro ně byl o to významnější. Specialisté z ústecké Masarykovy nemocnice se zapojili do celo-
republikové kampaně s názvem Čas je mozek, která upozorňuje na důležitost včasného zásahu při ischemické cévní mozkové příhodě. 


