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Fotografie:
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.

Vážení čtenáři Infolistů,

v novém čísle najdete charakteristiku mostecké nemocnice, 
která je druhým největším zdravotnickým zařízením Krajské 
zdravotní, a. s., a disponuje celkem 738 lůžky. 

Naše nemocnice poskytuje zdravotní péči v základních obo-
rech pro obyvatele bývalého okresu Most. Nadregionálně 
pečuje o pacienty v oborech urologie, oční, ORL, psychiatrie 

a v poskytování následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče pro obyvatele Chomutovska, Lounska, Žatecka a částečně i Teplicka. 

Mostecká nemocnice se v posledních několika letech díky podpoře představen-
stva KZ, a. s., v čele s předsedou Ing. Jiřím Novákem nadechuje k dalšímu rozvoji. 
Došlo k zateplení hlavních budov, výměně oken a rekonstrukci střech. Bylo zří-
zeno oddělení NIP/DIOP, nutriční ambulance a nově provozujeme APP pro děti 
a dorost. Další investiční akcí byla výstavba vysokokapacitního parkoviště pro 
zaměstnance nemocnice a zprovoznění parkovacího systému pro pacienty. Došlo 
k přestěhování lékárny do vhodnějších prostor, k rekonstrukci vchodu na pohoto-
vost a k zahájení výstavby nového oddělení rehabilitace. 

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR obdržela mostecká nemocnice na dal-
ších 5 let akreditaci pro perinatologické centrum. Do budoucna bychom rádi 
v naší nemocnici zřídili iktové centrum tak abychom mohli poskytovat obyvate-
lům Mostecka nejvyšší možnou neurologickou péči. S tím souvisí i zřízení nového 
pracoviště lůžkové rehabilitace, ke kterému dojde v tomto roce. 

Současně je nutno dodat, že poskytování kvalitní zdravotní péče souvisí s dostat-
kem zdravotnického personálu, kterého se nám dlouhodobě v dostatečné míře 
nedostává. Bez pomoci zahraničních lékařů by řada oddělení v mostecké nemoc-
nici musela omezit péči. 

Krajská zdravotní, a. s., v rámci zvyšování mzdových prostředků v roce 2019 roz-
hodla o navýšení platů selektivně pro nelékařské profese. Doufám tedy, že se 
tento krok pozitivně projeví v nástupu nových sester a nižšího zdravotnického 
personálu. 

V tomto roce plánujeme školit několik mediků z posledního ročníku Lékařské fa-
kulty v Plzni přímo v mostecké nemocnici. Někteří z nich by tak u nás snad mohli 
zahájit svoji kariéru.

Budoucnost naší nemocnice pod patronací KZ, a. s., vidím pozitivně. Věřím, že se 
nám podaří naplnit volná pracovní místa lékařů i sester a že současně zvýšíme 
úroveň poskytované péče například i s využitím různých dotačních titulů. 

MUDr. Petr Najman, primář ORL
ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.
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Ředitel zdravotní péče Nemocnice Most MUDr. Petr Najman: 
„Děkuji všem, kteří tu pracují i v současném oslabení“

Nemocnice Most
Dovolte mi, abych vám představil mostec-
kou nemocnici, druhé největší zdravotnic-
ké zařízení nemocničního typu v Krajské 
zdravotní, a. s.

Nejdříve něco k historii. Ve starém Mostě 
stávaly ve středověku 3 špitály. Nejstarší, 
od poloviny 13. století, byl špitál při ko-
mendě křížovníků s červenou hvězdou. 
V první třetině 14. století město postavilo 
vlastní špitál sv. Ducha před hradbami při 
pražské cestě. Třetím nemocničním zaříze-
ním byl vojenský špitál sv. Lazara. Po dru-
hé světové válce v souvislosti s dobýváním 
uhlí došlo k rozhodnutí využít obrovské zá-
soby černého zlata pod městem Most. 

Dne 26. března 1964 vydala vláda ČSSR 
nařízení o likvidaci starého města Mostu 
v důsledku intenzivní důlní činnosti. Sou-
časně s tímto rozhodnutím došlo k vytvo-
ření plánu na výstavbu nové nemocnice. 
Stavba nového zdravotnického zařízení 
byla zahájena v roce 1967 na úpatí vrchu 
Resl. Účelem stavby nové nemocnice bylo 
vyklidit území staré nemocnice určené 
k demolici, soustředit rozptýlená zdravot-
nická zařízení v okrese a docílit celkového 
zkvalitnění péče. Postupně byly postave-
ny – poliklinika – budova A, pavilon B, C 
a další provozy (patologie, budova pře-
nosných nemocí, technické zázemí, uby-
tovna) a v roce 1975 se nová nemocnice 
otevřela veřejnosti s celkovou kapacitou 
1 570 lůžek. Na svoji dobu byla nemoc-
nice velmi moderní, měla centrální úprav-
nu lůžek, centrální příjem pacientů, sou-
částí širšího areálu byla i budova střední 
zdravotnické školy. V době svého vzniku 

patřila mostecká nemocnice k ústavům 
na pomezí nemocnice okresního a kraj-
ského typu. Svého času zde pracovaly vý-
znamné medicínské kapacity – primářem 
chirurgického oddělení MUDr. Krtičkou 
počínaje, známým pedooftalmologem 
doc. MUDr. Zoubkem a profesorem patolo-
gické anatomie MUDr. Fakanem konče. 

V současné době má mostecká nemocni-
ce kapacitu 738 lůžek, z toho 528 je lůžek 
standardních, 65 lůžek intenzivní péče, 
12 následné intenzivní péče, 15 dlouhodo-
bé intenzivní ošetřovatelské péče a 118 lů-
žek následné péče. Nemocnice disponuje 
25 primariáty, z toho 15 lůžkovými. V roce 
2015 byla dokončena rekonstrukce pavi-
lonů, která se týkala zateplení nemocnice, 
výměny všech oken, rekonstrukce střech, 
došlo k opravě a revitalizaci vybraných 
sociálních zařízení a výtahů. Cílem bylo 
vytvořit po stránce technické, vizuální, 
funkční a hygienické optimální prostředí 
pro pacienty i personál včetně energetic-
kých úspor.

Mostecká nemocnice působí v několika 
oborech nadregionálně. Jedná se o tato 
pracoviště: perinatologické centrum při 
DDO, TRN oddělení, urologie, oční, otori-
nolaryngologie a psychiatrie. Statut centra 
vysoce specializované intenzivní zdravot-
ní péče v perinatologii obhájila mostecká 
nemocnice s platností 5 let do roku 2024. 
Lékaři z urologie a ORL jezdí pravidel-
ně do chomutovské nemocnice pracovat 
na ambulanci. Vyjmenované obory mají 
spádovost cca 300–350 000 pacientů, což 

V roce 2018 ošetřili zdravotníci v mostecké nemocnici více než 258 tisíc pacientů

Mostecká nemocnice jako již třetí v Krajské zdravotní splňuje akreditační standardy SAK

N e m o c n i c e 
Most, o. z., se 
aktuálně stala 
třetím akredi-
tovaným zdra-
votnickým za-
řízením Krajské 
zdravotní, a. s. 
Certifikát o udělení akreditace 
na základě splnění akreditačních 
standardů Spojené akreditační ko-
mise, o.p.s., (SAK ČR) získaly v zá-
věru loňského roku Nemocnice Dě-
čín, o. z., a Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. Akreditace 
SAK ČR mají platnost tři roky. 
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S postupem prací v Nemocnici Most, o. z., 
se dne 23. května 2019 seznámili předse-
da Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák 
a generální ředitel společnosti Ing. Petr 
Fiala.

Jednou z probíhajících investičních akcí 
v mostecké nemocnici je přemístění oddě-
lení neurologie. Aktuální termín dokončení 
stavebních prací je 24. června letošního 
roku. Celková cena díla je téměř deset mi-
lionů korun.

Předseda představenstva se společně 
s generálním ředitelem podíval také na re-
konstrukci chirurgických ambulancí v bu-
dově A. Celková cena díla je v tomto přípa-
dě 11 399 900 Kč vč. DPH. Dokončena byla 
dne 3. 6. 2019.

Ing. Jiří Novák s Ing. Petrem Fialou se se-
známili také s postupem prací při insta-
laci nové angiolinky. Ta již byla uvedena 
do provozu a první pacient byl vyšetřen 
dne 3. 6. 2019.

Další důležitou akcí v Nemocnici Most je 
vybudování nového pracoviště magnetické 
rezonance. Projektová dokumentace byla 
dokončena 31.5.2019. Veřejnou zakáz-
kou na stavební práce, jejíž předpokláda-
ná hodnota je 12,209 mil. Kč. vč. DPH, se 
představenstvo Krajské zdravotní, a. s., za-
bývalo na svém jednání dne 21. 6. 2019.

Mezi další rekonstrukce v mostecké ne-
mocnici patří i optimalizace a rekonstruk-
ce dětského a dorostového oddělení. 
Záměrem je reorganizace dětského a do-
rostového oddělení ve stávajícím pavilo-
nu C – bloku II. Cílem záměru je rozšíření 
zájmového oddělení včetně komplexní 
rekonstrukce zájmových prostor tak, aby 
byly odstraněny stávající technické nedo-
statky, upraveny nevyhovující dispozice 
a splněny požadavky a trendy 21. století. 
Aktuálně probíhá zpracování projektové 
dokumentace.

K poslednímu květnu byly dokončeny také 
práce v areálu ONP Zahražany, kde bylo 
vybudováno oddělení lůžkové rehabilitace 
s kapacitou 30 lůžek za cenu cca 25 mil. 
Kč. vč. DPH. Aktuálně probíhá kolaudační 
řízení.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

lze v reáliích Ústeckého kraje i celé ČR po-
važovat za výjimečné. Současně již 2 roky 
poskytuje mostecká nemocnice péči na NI-
Pových a následně i DIOPových lůžkách. 

V roce 2018 bylo v naší nemocnici ošetře-
no 258 077 pacientů, 22 873 z nich bylo 
hospitalizováno, počet operací byl 7 263. 
Jenom na centrálním příjmu nemocnice 
bylo ošetřeno převážně v době ÚPS bez-
mála 38 000 pacientů s tím, že centrální 
příjem nedisponuje žádnými kmenovými 
lékaři a tito na CP docházejí z jednotlivých 
oddělení. 

Nynější situace mostecké nemocnice 
v personální oblasti není úplně uspo-
kojivá. Nebýt výrazného úsilí primářů 
a současně přítomnosti velkého počtu 
zahraničních lékařů na straně jedné a zvý-
šeného pracovního nasazení nelékařských 
zdravotnických profesí na straně druhé, 
bylo by mnoho provozů kapacitně ome-
zeno, neřkuli přímo ohroženo. Přístup ČLK 
a ministerských úředníků k problematice 
aprobačních zkoušek lékařů, kteří vystu-
dovali lékařskou fakultu mimo země EU, je 
v poslední době velmi nevstřícný a přináší 
všem zdravotnickým provozům mostecké 
nemocnice spoustu problémů.

Nebudu však jenom kritizovat. Naopak 
musím vyzdvihnout úsilí vedení Krajské 
zdravotní, a. s., které svými rozhodnutími 
výrazně podporuje budoucnost mostecké 
nemocnice. To se týká nejenom investič-
ních akcí, ale i personální problematiky 
a mzdového ohodnocení. Pro stabilizaci 
sester a ostatních nelékařských zdravot-
nických pracovníků KZ od ledna 2019 
vytvořila podmínky pro výrazné navýšení 
mzdových prostředků. 

V posledních 2 letech bylo realizováno také 
mnoho investic – došlo k vybudování vel-
kokapacitního parkoviště pro zaměstnan-
ce nemocnice a zřízení parkovacího systé-
mu v areálu, což přineslo a přináší zvýšený 
komfort pro pacienty. Byla nově vybudová-
na nemocniční lékárna, došlo k revitalizaci 

pavilonu E, kde sídlí plicní a kožní odděle-
ní, postavil se nový vstup na dětskou poho-
tovost s venkovním schodištěm a výtahem, 
nově jsme zřídili ambulantní část a admi-
nistrativní zázemí dětského a dorostového 
oddělení, od 1. 1. 2019 se po dlouhých 
letech ve spolupráci s MNUL (jmenovitě 
s MUDr. Tichým) otevřela nutriční poradna 
pro ambulantní a hospitalizované pacien-
ty. Současně mostecká nemocnice převza-
la provoz ambulantní pohotovostní péče 
pro děti a dorost a rekonstruovala prosto-
ry, kde je péče poskytována. Také jsme 
zřídili v kooperaci s Vězeňskou službou ČR 
v areálu celu pro předběžně zadržené oso-
by, kterou využívá vězeňská služba, Policie 
České republiky i Městská policie Most. 

V neposlední řadě nyní za plného provozu 
probíhají další investiční akce – zřízení no-
vého oddělení lůžkové rehabilitace v areá-
lu ONP Zahražany, dochází k rekonstrukci 
chirurgických ambulancí v budově A, k re-
konstrukci a přemístění části oddělení 
neurologie a letos dojde ke zřízení dalších 
parkovacích ploch v areálu nemocnice 
pouze pro zaměstnance. 

Co se týče přístrojové techniky, mostecká 
nemocnice nově zakoupila magnetickou 
rezonanci. V současné době finalizujeme 

projekt k umístění tohoto přístroje. Na kon-
ci května probíhala instalace nové digitál-
ní angiolinky na RDG pracovišti, současně 
bude v rámci IROP zvýšení kvality návazné 
péče a IROP v perinatologii nemocnice do-
vybavena přístrojovou technikou za desít-
ky milionů korun.

A na závěr ještě jedna pozitivní a vel-
mi aktuální zpráva. Ve dnech 22. 5. až 
24. 5. 2019 proběhlo v mostecké nemocni-
ci akreditační šetření Spojené akreditační 
komise, o.p.s. Naše nemocnice podstoupi-
la akreditaci v rámci KZ, jako třetí v pořadí 
po děčínské a ústecké nemocnici, které 
akreditaci na konci roku 2018 získaly.

Zkušenosti kolegů z Děčína, Ústí nad La-
bem, týmu z centrály KZ i všech zaměst-
nanců mostecké nemocnice, kteří byli zod-
povědní za akreditaci, vedly k úspěšnému 
završení akreditačního šetření a ke dni 
24. 5. 2019 mostecká nemocnice obdržela 
certifikát o udělení akreditace dle SAK. 

Tímto musím poděkovat všem zaměstnan-
cům nemocnice, kteří byli konfrontováni 
auditory. Všichni oslovení si vedli velmi 
dobře, kooperovali a bezproblémově od-
povídali na všechny dotazy. 

V budoucnu vynaložíme veškeré úsilí, aby-
chom si akreditaci udrželi.

Úplným závěrem bych rád vyjádřil svůj 
názor na další fungování mostecké ne-
mocnice. Bude-li trvat podpora vedení KZ, 
budou-li pokračovat další investiční akce 
a pozitivní motivace zdravotnického per-
sonálu současně s výrazným pracovním 
nasazením všech zaměstnanců, pak si do-
volím zhodnotit další budoucnost nemoc-
nice v Mostě kladně.

MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče 
Nemocnice Most, o. z.

Starou lávku v areálu nemocnice nahradil nový výtah a schodiště

Revitalizovaný pavilon E, ve kterém sídlí plicní 
a kožní oddělení

BUDUJEME NOVÁ PRACOVIŠTĚ 
Angiolinka už funguje, rekonstrukce pokračují dle plánu

Nemocnice Most

Nová angiolinka v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z.

Kontrola prací na přemístění neurologie

Nemocniční lékárna sídlí od loňského roku 
v rekonstruovaných prostorách pavilonu A Rekonstrukce chirurgických ambulancí

Celková cena díla je téměř 10 milionů korun

Rekonstrukce chirurgických ambulancí
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE 
Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče

Masarykova nemocnice

Centrum vysoce specializované kardiovas-
kulární péče patří mezi 6 akreditovaných 
center vysoce specializované péče s tímto 
zaměřením v České republice. Jeho hlavní 
součástí je Kardiologická klinika Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. Vedle ní bylo založeno 
v roce 2018 kardiochirurgické oddělení 
a kardioanesteziologické oddělení, která 
společně s cévní chirurgií a angiologií tvo-
ří nově vzniklé kardiocentrum. Vedoucím 
kardiocentra je přednosta kardiologické 
kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI. Vrchní sestrou kardiologické 
kliniky je Květoslava Hlavatá.

Pracoviště tvoří koronární jednotka se 
14 lůžky, standardní oddělení s 39 lůžky 
(z toho 14 telemetricky monitorováno), 
pracoviště neinvazivní kardiologie vyba-
vené nejmodernějšími UZ přístroji firmy 
Phillips, přístroji pro ambulantní monito-
raci TK i EKG, sklopným stolem pro testy 
na nakloněné rovině i moderním zátěžo-
vým ergometrem. Další významnou sou-
částí kliniky je pracoviště invazivní kardio-
logie se dvěma katetrizačními sály, kde se 
provádí diagnostické i léčebné výkony pro 
ICHS (léčba akutního infarktu myokardu) 
i vrozené či získané srdeční vady. Nedílnou 
součástí kliniky jsou oddělení kardiosti-
mulace a elektrofyziologických vyšetřo-
vání, kde probíhá léčba nemocných s po-
ruchami srdečního rytmu. V roce 2018 se 
podařilo uvést do plného provozu ambu-
lantní stacionář pro nemocné po některých 

výkonech, což představuje vyšší komfort 
pro nemocné (odchází domů tentýž den 
po vyšetření).

Tým kliniky ročně ošetří více než čtyři tisíce 
pacientů. Klinika zahájila jako jedna z prv-
ních v České republice katetrizační léčbu 
nedomykavosti mitrální chlopně, vybrána 
byla samotným výrobcem tohoto zařízení 
k provádění těchto výkonů. Je jedním ze 
čtyř takto specializovaných pracovišť v ČR. 
V roce 2016 pracoviště jako první ve střed-
ní a východní Evropě provedlo perkutánní 
simultánní zákrok na dvou chlopních. Lé-
kaři kliniky provedli perkutánní implan-
tace chlopně do aortální pozice (TAVI) 
s protekcí možné embolizační mozkové 
příhody pomocí nového speciálního za-
řízení Claret CE ProTM. Šlo o první použití 
tohoto zařízení v ČR. Pro TAVI (katetrizační 
implantace aortální chlopně), což je nová 
metoda, která umožňuje léčbu nemocných 
se závažným postižením aortální chlop-
ně u nemocných s velmi vysokým rizikem 
kardiochirurgické léčby, se stal profesor 
Červinka proktorem, tedy osobou pověře-
nou dozorem.

Specialisté kliniky se ve velké míře věnu-
jí i publikační a přednáškové činnosti. 
Každým rokem klinika pořádá odbornou 
konferenci „Ústecké kardiologické dny“ 
s účastí předních odborníků z oboru kar-
diologie z celé ČR. Pracoviště pravidelně 
prezentuje práce nejen na tuzemských, ale 
také na zahraničních kongresech. Výsled-
ky řady originálních prací byly publikovány 
v renomovaných zahraničních časopisech. 

Na klinice probíhá pregraduální výuka stu-
dentů medicíny Univerzity Karlovy v Praze, 
LF UK Plzeň i postgraduální školení lékařů 
v kardiologii. Pracoviště je také školitelem 
studentů doktorandského studia (Ph.D.).

Krajská zdravotní, a. s., dlouhodobě usi-
luje o získání statutu komplexního centra 
vysoce specializované kardiovaskulární 
péče pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad 
Labem. Proto zde v roce 2018 vznikla od-
dělení kardiochirurgické a kardioaneste-
ziologické, která mají za sebou v součas-
nosti 82 úspěšných operačních výkonů. 
V České republice je v současné době 12 
komplexních center kardiovaskulární péče. 
Jejich regionální umístění je však naprosto 
disproporcionální. Pět center se nachází 
v Praze, v severní oblasti České republiky 
není žádné. Tato regionální disproporcio-
nalita, jakkoliv historicky odůvodnitelná, 
však neodpovídá současným potřebám 
na dostupnost, kvalitu a efektivitu zdra-
votní péče. Každým rokem zemře v Ústec-
kém kraji přibližně 5–10 nemocných, kteří 
převoz na pražská pracoviště nestihnou. 
Vedení Krajské zdravotní, a. s., je přesvěd-
čeno, že statut komplexního kardiovasku-
lárního centra pro Ústecký kraj společně 
s oběma přilehlými příhraničními regiony, 
Karlovarským krajem a Libereckým krajem, 
se spádovou oblastí více než 1 milion oby-
vatel ústecké kardiocentrum získá.

redakce Infolistů

Krajská zdravotní bude v oboru kardiochirurgie 
spolupracovat s IKEM

Masarykova nemocnice
S Institutem klinické a experimentální medicíny, s. p. o., (IKEM) se dohodla Krajská 
zdravotní, a. s., (KZ) na spolupráci v oblasti kardiovaskulární chirurgie pro Masarykovu 
nemocnici v Ústí nad Labem. Memorandum o spolupráci v minulých dnech podepsali 
za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Ra-
dek Scherfer a generální ředitel Ing. Petr Fiala a za IKEM ředitel organizace Ing. Michal 
Stiborek, MBA. Krajská zdravotní, a. s., tím rozšířila spolupráci s vybranými pražskými 
pracovišti.

Podle memoranda bude v dohodnutých 
případech IKEM poskytovat pacientům KZ 
specializovanou akutní a elektivní péči 
v oboru kardiovaskulární chirurgie. Po pro-
vedení výkonu na pracovišti IKEM bude 
takto ošetřený pacient, při respektová-
ní jeho zdravotního stavu, zpět přeložen 
do KZ. Obě zdravotnická zařízení si přejí 
spolupracovat také v kardiovaskulárním 
výzkumu, v prvé řadě v oblasti speciali-
zovaného školení umožňujícího funkční 
propojení obou pracovišť. Dále se spolu-
práce může týkat společných výzkumných 

programů a programových a grantových 
projektů, výměny postgraduálních studen-
tů a vzdělávací činnosti.

„Spolupráci na poli kardiovaskulární chi-
rurgie se špičkovým zdravotnickým praco-
vištěm jako je IKEM považujeme za další 
významný krok na naší cestě k získání 
statutu centra vysoce specializované kom-
plexní kardiovaskulární péče pro Masary-
kovu nemocnici v Ústí nad Labem. Jsem 
přesvědčen, že jde zároveň o důležitý sig-
nál směrem k veřejnosti, našim pacientům, 
že Krajská zdravotní bere svůj hlavní úkol 

– zajistit pro obyvatele Ústeckého kraje 
kvalitní a nejlepší dostupnou zdravotní 
péči – skutečně zodpovědně,“ zdůraznil 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

Kardiochirurgické pracoviště v Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., vzniklo vedle kardiolo-
gické kliniky 1. ledna 2018 a první operaci, 
kterou bylo provedení aortokoronárního 
bypassu, jeho tým uskutečnil 22. května 
2018. Díky podpoře Ústeckého kraje zde 
proběhly již desítky úspěšných kardiochi-
rurgických výkonů. Od 1. 11. 2018 funguje 
v rámci ústeckého kardiocentra také kar-
dioanesteziologické oddělení. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Kardiochirurgové Krajské zdravotní se školili na implantaci  
bezstehové srdeční chlopně

Masarykova nemocnice

Specialisté Kardiochirurgického oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se 
v pondělí 20. května 2019 pod vedením 
certifikovaného proktora školili na nový 
druh operace. Nově tak do portfolia kar-
diochirurgických operací v ústecké nemoc-
nici přibyla bezstehová implantace srdeční 
chlopně.

Certifikovaným proktorem byl 
doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc., primář 
Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirur-
gie Nemocnice České Budějovice, a. s. 
„Bezstehová implantace srdeční chlopně 
je miniinvazivní metoda v kardiochirurgii. 
Chlopeň již nemusíme přišívat, neboť se 
sama v srdci fixuje pomocí své konstrukce. 
Jde o výkon, který není od ostatních ničím 
zvlášť výjimečným, jen má svá pravidla. 
Hodně záleží na předoperačním vyšetření 
a pooperační péči. Tím, že chlopeň není 
fixovaná stehem, musí být přesně zvolena 
její velikost, aby co nejlépe pasovala,“ řekl 
doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

Kardiochirurgické oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 

nad Labem, o. z., vzniklo 1. ledna 2018 ve-
dle ústecké kardiologické kliniky. 

„Na našem kardiochirurgickém oddělení 
implantujeme tyto bezstentové chlopně 
ve specifických případech. Jedná se o indi-
kace, kdy použití klasické našívací chlopně 
by bylo obtížné. V těchto případech nám 
použití této chlopně dovoluje operovat 
i pacienty, které bychom při použití klasické 

chlopně operovat nemohli, nebo bychom 
museli zvolit jiný, komplikovanější typ zá-
kroku. Další indikací implantace těchto 
chlopní jsou méně invazivní kardiochirur-
gické přístupy na aortální chlopeň, které 
jsou na našem pracovišti standardem. 
I v tomto případě provádíme operaci srdce 
standardně s použitím mimotělního obě-
hu, ale z malého řezu. Výsledkem je pou-
ze 9 až 10 centimetrů dlouhá pooperační 
jizva. Implantace této aortální biologické 
chlopně je prováděna pomocí zaváděcího 
zařízení, do kterého je tato chlopeň během 
přípravy inkorporována. Výhodou implan-
tace těchto bezstehových chlopní je jak 
zkrácení doby srdeční zástavy a mimotěl-
ního oběhu, tak i celkové doby operace. 
Výsledkem méně invazivního chirurgické-
ho přístupu je menší operační rána, rych-
lejší rekonvalescence pacienta s celkovým 
zkrácením doby hospitalizace a jeho brz-
kým návratem do běžného života,“ dodal 
primář Kardiochirurgického oddělení Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Miroslav 
Kolesár.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Školení kardiochirurgů v ústecké nemocnici

Krajská zdravotní usiluje o statut komplexního centra vysoce specializované kardiovaskulární péčeProf. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
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Představitelé Krajské zdravotní se sešli  
se zástupci litoměřické nemocnice

Krajská zdravotní, a. s.
Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) předseda představenstva Ing. Jiří No-
vák a generální ředitel Ing. Petr Fiala se na půdě ředitelství KZ 20. května 2019 sešli 
se starostou města Litoměřice Mgr. Ladislavem Chlupáčem a předsedou představenstva 
a výkonným ředitelem Nemocnice Litoměřice, a. s., Ing. Radkem Lončákem, MBA. 

„Cílem schůzky bylo vzájemně se infor-
movat o našich postojích v souvislosti se 
záměrem města Litoměřice prodat akcie 
Nemocnice Litoměřice, a. s. Ze setkání vy-
plynulo, že jsme připraveni k dalšímu jed-
nání. Bavili jsme se také o možnostech bu-
doucí standardní spolupráce mezi oběma 

zdravotnickými zařízeními,“ řekl k výsled-
ku schůzky Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva KZ. Představenstvo Krajské 
zdravotní, a. s., na svém jednání 30. břez-
na 2019 pověřilo předsedu představen-
stva a generálního ředitele Ing. Petra Fialu 
k vedení dalších jednání o projevení zájmu 

k převodu Nemocnice Litoměřice, a. s., 
na Krajskou zdravotní, a. s. Hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček v dopise 
členům Rady města Litoměřice již 23. led-
na 2019 deklaroval zájem Ústeckého kraje 
o převedení Nemocnice Litoměřice, a. s., 
na Ústecký kraj, potažmo Krajskou zdravot-
ní, a. s. Město Litoměřice dosud podmínky 
pro převod nemocnice nestanovilo, tudíž 
nyní nelze dále reagovat.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

PŘEDSTAVENSTVO KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ PROJEDNALO NOVÉ OPERAČNÍ SÁLY 
• Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 31. května 2019 rozhodlo provést příslušné právní analýzy, zpraco-

vání zadávacích podmínek a úplnou administraci veřejných zakázek na výstavbu nového pavilonu COS včetně JIP a standardních 
lůžek v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a výstavbu nového pavilonu emergency včetně 
centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z.

• Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., projednalo předložené prezentace nových pavilonů děčínské, chomutovské a teplické 
nemocnice. Dále rozhodlo o realizaci stavebních prací v souvislosti s rozvojem Nemocnice Děčín, o. z., ve dvou etapách. V rámci 
I. etapy bude realizována demolice stávajících objektů prádelny a skladu MTZ, stavba nového pavilonu emergency vč. operačních 
sálů a JIP a modernizace energocentra – trafostanice. V rámci II. etapy pak výstavby nového objektu v místě bývalého dětského 
pavilonu včetně demolice tohoto pavilonu a modernizace zdroje tepla, spojovacího koridoru a dalších vyvolaných investic.

redakce Infolistů

Dozorčí rada poprvé jednala v novém složení
Krajská zdravotní, a. s.

Dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s., (DR) se sešla v pondělí 3. června 2019 v Nemocnici 
Teplice, o. z.

Jednání, které řídil předseda dozorčí rady 
PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc., se zúčast-
nili také předseda představenstva spo-
lečnosti Ing. Jiří Novák, místopředseda 
Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel 
společnosti Ing. Petr Fiala.

DR jednala poprvé v novém složení. Na zá-
kladě výsledku voleb zaměstnanci jsou 
od 10. dubna letošního roku nově zvo-
lenými členy DR prof. MUDr. Martin Sa-
meš, CSc., MUDr. Tomáš Hanek a Vladimír 

Vaněk, které přivítal předseda předsta-
venstva Ing. Jiří Novák. Společně s ge-
nerálním ředitelem Ing. Petrem Fialou je 
seznámili s nejdůležitějšími investičními 
akcemi, které v roce 2019 v areálu teplické 
nemocnice probíhají či budou ještě letos 
zahájeny. 

Nejdůležitější investiční akcí je výstavba 
nového pavilonu pro centrální operační 
sály a sterilizaci, která byla zahájena v létě 
2017, na níž naváže dostavba třetího 

nadzemního podlaží pro anesteziologic-
ko-resuscitační oddělení s předpokláda-
ným termínem dokončení v říjnu letošního 
roku. Další významnou akcí je probíhající 
modernizace hemodialyzačního střediska 
nebo připravovaná rekonstrukce gynekolo-
gicko-porodnického oddělení se zřízením 
operačního sálku.

Na závěr jednání si členové dozorčí rady 
prohlédli nové prostory protialkoholní 
a protitoxikomanické záchytné stanice 
v pavilonu C.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Prohlídka nových prostor protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v pavilonu C

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Členové dozorčí rady si prohlédli nemocnici

Krajská zdravotní uzavřela kolektivní smlouvu  
s odborovými organizacemi

Krajská zdravotní, a. s.
Novou kolektivní smlouvu podepsali v pondělí 10. června 2019 zástupci vedení Krajské 
zdravotní, a. s., (KZ) s představiteli odborových organizací, které v rámci společnosti pů-
sobí. Stalo se tak v návaznosti na rozhodnutí představenstva KZ z jeho jednání v pátek 
31. května 2019, kdy vyslovilo souhlas s uzavřením Kolektivní smlouvy Krajské zdravot-
ní, a.s., s odborovými organizacemi OSZSP ČR (Odborového svazu zdravotnictví a sociál-
ní péče ČR), Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů a Odborového svazu 
KOVO působících v Krajské zdravotní, a. s., s účinností od 1. července 2019. KZ je s pěti 
nemocnicemi největším poskytovatelem zdravotní péče a zároveň s více než sedmi tisíci 
pracovníky největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. 

„Pro vedení Krajské zdravotní je docíle-
ní sociálního smíru velmi důležité. Je ale 
pravdou, že jednání jsou rok od roku slo-
žitější, protože zdravotnictví je způsobem 
financování hodně specifické. Těžko hle-
dáme zdroje, abychom všechny požadavky 
odborářů naplnili. Představenstvo se jimi 
zabývalo několikrát a velmi podrobně. S 
ohledem na možný nárůst úhrad od zdra-
votních pojišťoven ve vazbě na úhrado-
vou vyhlášku pro rok 2019 a ve vazbě na 
rozhodnutí představenstva společnosti z 
prosince loňského roku o provedení mzdo-
vých úprav pro rok 2019 není v ekonomic-
kých možnostech společnosti zajistit pro 
letošní rok další navyšování osobních ná-
kladů. Jménem vedení vám proto děkuji, 
že jste na tento závěr přistoupili. Krajská 
zdravotní má letos v plánu investovat dvě 
miliardy korun a v příštím roce to bude se 
zahájením dalších významných staveb ješ-
tě více,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ,  k jehož podpisu pod 
smlouvu připojili své místopředseda před-
stavenstva Mgr. Radek Scherfer a generál-
ní ředitel Ing. Petr Fiala.

„Také my děkujeme za spolupráci, nebylo 
to vždy jednoduché, ale vždy jsme se do-
kázali domluvit. Budeme se těšit na další 

úspěšnou spolupráci a věřím, že i v dalších 
jednáních v budoucnu se dohodneme,“ 
řekla za odboráře Eva Vinická ze Základní 
organizace Odborového svazu zdravotnic-
tví a sociální péče ČR Krajská zdravotní, a. 
s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Změny v odměňování zaměstnanců společ-
nosti v rámci finančního plánu společnosti 
pro rok 2019 představenstvo projednalo 
a schválilo na svém jednání 20. prosince 
2018. Pro rok 2019 počítá KZ s meziročním 
nárůstem osobních nákladů o 392 milionů 
korun. Oproti roku 2018 jde o navýšení o 
9,7 procenta.

Nová kolektivní smlouva, která zachovává 
a doplňuje stávající benefity, je uzavřena s 
platností do 31. 12. 2021.  Jsou do ní za-
pracovány i stabilizační příplatky poskyto-
vané zaměstnancům od počátku letošního 
roku. „Změny v odměňování, které proběh-
ly od 1. ledna, se soustředily především na 
nelékařský zdravotnický personál. Vychá-
zejí ze schváleného nařízení vlády a úhrad 

za zdravotní péči pro příští rok a rozšiřují 
systém stabilizačních příplatků. Napří-
klad u všeobecných sester v třísměnném 
nepřetržitém provozu se zvýšily na 7000 
Kč měsíčně. Navýšení mezd se dočkali 
také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém 
směnném provozu, a to o 2000 Kč, fyzio-
terapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry si 
polepšili o 4000 Kč a sestry v jednosměn-
ném provozu získaly příplatek 1500 Kč. 
Změny v odměňování zahrnuly také nárůst 
minimální mzdy a souvisejících příplatků,“ 
připomněl Ing. Jiří Novák.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí 

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., s představiteli odborových organizací

Jednání dozorčí rady v teplické nemocnici
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Jednání Rady statutárního města Chomutov se 13. května konalo v Nemocnici Chomu-
tov, o. z. Členy rady v čele s primátorem JUDr. Markem Hrabáčem přivítali na půdě cho-
mutovské nemocnice zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva, Ing. Petr Fiala, generální ředitel, spolu se svými náměstky, a primáři 
zastupující ředitelku zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Miroslav Šofr 
a MUDr. Michal Zeman, Ph.D. 

Generální ředitel prezentoval dosud usku-
tečněné, probíhající a plánované investič-
ní akce. Jen loni byly realizovány investice 
za více jak sto milionů korun, ať už jde 
o nové pracoviště magnetické rezonance, 
nový stravovací provoz nebo zmodernizo-
vané zdravotnické pracoviště nukleární 
medicíny. Následovala prohlídka revitali-
zovaných prostor nukleární medicíny a on-
kologického stacionáře. Jednání proběhlo 
v přátelském duchu. Diskutována byla té-
mata případné spolupráce obou subjektů.

Jen o týden dříve navštívili Ing. Jiří No-
vák a Ing. Petr Fiala zasedání Rady města 
Děčín.

redakce Infolistů

Krajskou zdravotní navštívili při své pracovní cestě  
po Ústeckém kraji zástupci Evropské komise

Masarykova nemocnice

zdravotnictví Ústeckého kraje, což dokládá 
i moderní přístrojové vybavení, které jste 
viděli. Na další zlepšování jsou potřeba fi-
nanční prostředky a oblast zdravotnictví je 
pro nás jednou z priorit,“ zdůraznil Oldřich 
Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

Předseda představenstva KZ Ing. Jiří 
Novák představil akciovou spo-
lečnost s plánovaným obratem  
7 750 000 000 Kč a s více než 7 000 pra-
covníky jako největšího zaměstnavatele 
v Ústeckém kraji. „Velmi si vážíme pomo-
ci Evropských fondů, z nichž jsme od roku 
2013 vyčerpali více než jednu miliardu ko-
run. Bez této podpory bychom nedosáhli 
současné úrovně revitalizace nemocnic 
a modernizace zdravotnické techniky. 
Na případnou pomoc z programu RE:START 
jsme připraveni, máme zpracované projek-
ty. Budeme rádi, když je podpoříte,“ uvedl 
Ing. Jiří Novák.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí 

Ústeckou Masarykovu nemocnici, nej-
větší a nejvýznamnější z pěti nemoc-
nic, které sdružuje společnost Krajská 
zdravotní, a. s., (KZ) navštívili ve čtvrtek 
16. května 2019 v rámci pracovní cesty 
po Ústeckém kraji zástupci Evropské ko-
mise (EK) a zástupci resortů včetně mana-
žerů programu RE:START. Doprovodili je 
představitelé Ústeckého kraje v čele s hejt-
manem Oldřichem Bubeníčkem. Akce se 
zúčastnil také náměstek primátora statu-
tárního města Ústí nad Labem Ing. Pavel 
Tošovský a prorektor pro vědu Univerzi-
ty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Hosty přiví-
tali za vedení KZ předseda představenstva 
Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr 
Fiala a ředitel zdravotní péče Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
MUDr. Josef Liehne. 

Návštěva zástupců EK v Ústeckém kraji se 
konala v souvislosti s iniciativou „Uhel-
né regiony v transformaci”. Představitelé 
krajské samosprávy během ní představili 
projekty, které by chtěli realizovat pomo-
cí finančních prostředků z Evropské unie. 
V Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., prezentoval projekty zaměře-
né na rozvoj zdravotnické infrastruktury 
realizované díky realokacím KZ generální 
ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. Pro-
jekt UJEP – stavbu Fakulty zdravotnických 
studií v areálu nemocnice – představil 
prorektor pro vědu UJEP doc. Ing. Martin 
Novák, Ph.D. 

„Více než deset procent území Ústeckého 
kraje bylo v minulosti postiženo těžbou 
uhlí. Občané, kteří v drtivé většině dáva-
li teplo a elektrickou energii republice, si 
proto zaslouží, aby se jim dostávalo kvalit-
ní zdravotní péče, kterou se snažíme pro ně 
– hlavně prostřednictvím Krajské zdravot-
ní, a. s. – zajistit. Masarykova nemocnice, 
v níž se nyní nacházíme, je výkladní skříní 

NÁVRH FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PRO NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAMOVÉ 
OBDOBÍ 2021–2027 Z PROGRAMU RE:START

• Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek in-
tenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., ve výši cca 720 mil. Kč
• Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z., ve výši cca 400 mil. 
Kč
• Revitalizace Lužické nemocnice
• Nový léčebný pavilon, Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (ONP Ryjice)

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ESIF (ERDF)  
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013 – IOP
V programovém období 2007–2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostřed-
ky prostřednictvím Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR 
(IOP) ve výši více než 521 mil. Kč. V rámci IOP bylo realizováno 10 projektů na moder-
nizaci přístrojového vybavení specializovaných center (kardiologické, onkologické, 
traumatologické, iktové a cerebrovaskulární). Mezi nejvýznamnější realizované polož-
ky patří 2 lineární urychlovače (134 mil. Kč), PET/CT (68,5 mil. Kč), angiografická linka 
s flat detektorem (18 mil. Kč) a multidetektorový CT přístroj (14 mil. Kč).

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ESIF (ERDF) 
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013 – ROP SZ
V programovém období 2007–2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostřed-
ky prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) ve výši 
téměř 485 mil. Kč. V rámci ROP SZ bylo realizováno 16 projektů na doplnění zdravot-
nického zařízení a přístrojů, modernizaci zdravotnických technologií i na rekonstruk-
ce budov a zařízení. Mezi nejvýznamnější realizované položky patří rekonstrukce 
pavilonů Nemocnice Most (150 mil. Kč), rekonstrukce Dětské kliniky Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem (22 mil. Kč), robotický systém da Vinci (78 mil. Kč), NMR 
3 Tesla (40 mil. Kč), lineární urychlovač (86 mil. Kč), endoskopické věže (22 mil. Kč) 
a 2 hybridní systémy SPECT/CT (28 mil. Kč).

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ESIF (ESF) 
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013
V programovém období 2007–2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční pro-
středky prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF) ve výši téměř 12 mil. 
Kč. V rámci ESF bylo realizováno 5 projektů z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost zaměřených na vzdělávací a výzkumné aktivity lékařů, zdravot-
ních sester a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví a 1 projekt z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu znevýhodněných skupin zaměst-
nanců ve zdravotnictví (rodičů s dětmi předškolního věku).

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ESIF (ERDF) 
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 – IROP
V programovém období 2014–2020 čerpá Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dosud 
byla poskytnuta dotace a 2 dokončené projekty ve výši více než 90 mil. Kč. V součas-
né době jsou realizovány 3 projekty v předpokládané výši 200 mil. Kč v rámci 5. výzvy 
IROP na zvýšení kvality specializované péče v onkogynekologii a perinatologii. Po do-
plnění finanční alokace IROP v rámci programu RE:START bude realizováno dalších 
5 projektů v předpokládané výši přesahující 410 mil. Kč. Jedná se převážně o zvýšení 
kvality návazné péče v rámci 31. výzvy IROP.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ

Prohlídka angiolinky v ústecké Masarykově nemocnici – vlevo MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Rada města zasedla k jednání v chomutovské nemocnici
Nemocnice Chomutov

V popředí zprava hejtman Oldřich Bubeníček, Ing. Jiří Novák a krajský radní PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

Jednání rady města v Nemocnici Chomutov Prohlídka chomutovské nemocnice
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Zdravotníci převzali ocenění za výsledky ve vědě a výzkumu
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala 
ve středu 22. května 2019 Výroční vědeckou konferenci spojenou s oslavou 125. výročí 
nemocnice a s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 
2018 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Akce 
se uskutečnila již podeváté, tentokrát v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Zášti-
tu nad letošní vědeckou konferencí měli Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, 
a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Masarykova nemocnice patří již dnes 
ke špičce zdravotnictví v České republi-
ce, v některých oborech i v zahraničním 
srovnání. Jedenáct klinik a špičková péče 
i na odděleních o tom mluví jasně. Řada 
našich lékařů přednáší na mnoha vě-
deckých kongresech, sympoziích a kon-
ferencích na celém světě. Svědčí o tom 
ale i vysoká úroveň vědecké a publikační 
činnosti, která bude dnes oceněna. Mezi 
nimi je i řada republikových prvenství. 
Toto vše se promítá i do vysoké úrovně 
péče o zdraví občanů našeho kraje. A za to 
vám všem, lékařům, zdravotním sestrám 

i dalším pracovníkům Masarykovy nemoc-
nice upřímně děkuji nejen jménem svým, 
ale i jménem vedení Ústeckého kraje,“ řekl 
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje, který Oldřicha Bubeníčka 
na slavnostním večeru zastoupil.

„Vážím si přístupu zkušených lékařů v Ma-
sarykově nemocnici, kteří dlouhodobě 
pomáhají mladším kolegům orientovat se 
a posouvat se dál na poli vědecko-výzkum-
né činnosti. Ti zase touží ve svých lékař-
ských oborech po nových poznatcích, aby 
je mohli dál předávat. Krajská zdravotní je 
v interních grantech doposud podpořila 

částkou 15 milionů korun. Děkuji všem, 
kteří svými vědeckými pracemi a odbor-
nou publikační činností šíří dobré jméno 
Krajské zdravotní,“ uvedl při hodnocení le-
tošní výroční vědecké konference předse-
da představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiří Novák. 

„Výroční vědecká konference pravidelně 
představuje to nejlepší, co se na půdě 
největší nemocnice Krajské zdravotní 
v předchozím roce podařilo. Vědecká a pu-
blikační činnost zde dlouhodobě dosahu-
je skutečně vynikající úrovně, která snese 
srovnání s těmi nejlepšími fakultními ne-
mocnicemi. Za to se sluší poděkovat,“ do-
dal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.

„Děkuji nejen těm, kteří získali ocenění, 
ale všem, kteří vědeckou, výzkumnou a pu-
blikační činnost berou jako nedílnou sou-
část svého povolání a přispívají k prestiži 
největší a nejvýznamnější nemocnice Kraj-
ské zdravotní. Jejich činnosti si cením o to 
více, že mnozí pracují v podmínkách perso-
nálního oslabení. Přesto na poli vědy a vý-
zkumu dosahujeme trvale úspěchy. Děkuji 
vedení Krajské zdravotní, představenstvu 
společnosti v čele s jeho předsedou Ing. Ji-
řím Novákem a Ústeckému kraji za jejich 
dosavadní velkou podporu prostřednic-
tvím interních grantů. Můj velký dík za spo-
lupráci patří i Fakultě zdravotnických studií 
UJEP v čele s děkanem docentem Havlem,“ 
řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publi-
kační činnosti v ústecké Masarykově ne-
mocnici prezentovali MUDr. Josef Liehne 

a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., před-
seda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. 
Celkem bylo vyhlášeno 19 cen spojených 
s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích.

První oceněnou byla kategorie Vědecké 
a odborné aktivity oddělení. Na první po-
zici se umístila neurochirurgická klinika, 
dále klinika anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny a kardiologická kli-
nika. Ceny vítězům předali Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
který se podílel na předávání cen ve všech 
následujících kategoriích.

V kategorii Republiková prvenství diplo-
my získali: MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., 
z neurochirurgické kliniky, MUDr. Lubomír 
Kopp, Ph.D., a MUDr. Roman Mišičko, oba 
z kliniky úrazové chirurgie, a kolektiv kom-
plexního cerebrovaskulárního centra ve-
dený MUDr. Ing. Davidem Černíkem, MBA, 
ve spolupráci s radiologickou klinikou 
vedenou přednostou MUDr. Filipem Cihlá-
řem, Ph.D. Cenu oceněným lékařům předa-
li RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje, a prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc.

Další oceněnou kategorií byla Příklad-
ná reprezentace Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. Cenu z rukou Ing. Petra 
Fialy, generálního ředitele Krajské zdravot-
ní, a. s., získali: Mgr. Vlasta Čejnová z oddě-
lení lékařské genetiky, prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické 
kliniky, MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednos-
ta kliniky urologie a robotické chirurgie, 
a MUDr. Roman Škulec z kliniky anestezio-
logie, perioperační a intenzivní medicíny.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii Publikace, 
články, mezinárodní přednášková čin-
nost ocenění obdrželi: prof. MUDr. Pavel 
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta 
kardiologické kliniky, MUDr. Aleš Hej-
čl, Ph.D., z neurochirurgické kliniky a ko-
lektiv autorů MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., 
MUDr. Renata Přibíková, MUDr. Kateřina 
Kobrová. Cenu předali MUDr. Josef Liehne 
a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Poslední kategorie, ve které se udílely 
ceny při příležitosti Vědecké konference 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
nesla název Sesterské prezentace. Oce-
nění získaly: Jana Šubrtová z oddělení 
dětské chirurgie, Andrea Poláková a Mar-
kéta Limrová z oddělení centrálních ope-
račních sálů, Jaroslava Rokošová a Renata 

Kunová rovněž z oddělení centrálních ope-
račních sálů, Bc. Michaela Capková, DiS., 
z dětské kliniky, Andrea Sujová a Lucie Li-
ppertová z neurochirurgické kliniky. Cenu 
předali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní ses-
tra Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

Ředitel zdravotní péče Masarykovy ne-
mocnice, o. z., MUDr. Josef Liehne udělil 
zvláštní cenu MUDr. Danielu Nalosovi, 
dlouholetému primáři anesteziologické-
ho oddělení v ústecké nemocnici, za jeho 
celoživotní práci pro toto oddělení a za zá-
sluhy o rozvoj nemocnice, kde působí již 
46 let. Primář Nalos se významně zapojil 
i do vědecké a publikační činnosti, zís-
kal řadu prestižních ocenění odborných 
společností.

Součástí doprovodného programu kon-
ference, kterou provázela moderátorka 
Iva Kubelková, bylo i vystoupení zpěvač-
ky Hany Zagorové s kapelou, dámského 
smyčcového tria Inflagranti a zpěváka Jo-
sefa Vojtka. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Zleva RSDr. Stanislav Rybák, MUDr. Josef Liehne a MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.

Ing. Petr Fiala a MUDr. Jan Schraml, Ph.D. (vpravo)

Společný snímek zdravotníků oceněných na Výroční vědecké konferenci Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.Společný snímek zdravotníků oceněných na Výroční vědecké konferenci Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zleva MUDr. Kateřina Kobrová, MUDr. Renata Přibíková a MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Ing. Jiří Novák (vpravo) a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

MUDr. Daniel Nalos, emeritní primář ARO
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Titul Lékař roku pro rok 2018 získala lékař-
ka Ortopedického oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., MUDr. Mgr. Monika Fry-
drychová. Jako první v jedenáctileté historii 
ankety obhájila ve volbě pacientů vítězství 
z předešlého ročníku. Prestižní ocenění si 
lékařka, specializací dětský ortoped, pře-
vzala na konci dubna 2019 v Praze.

„Do mé ordinace dojíždí děti se specific-
kou vrozenou vadou z celé České republi-
ky. Například mohu jmenovat města České 
Budějovice, Strakonice, Domažlice, Velké 
Meziříčí, Ostravu. Ocenění si velmi vážím 
a je zhmotněním mé práce, která, jak se 
ukazuje, má smysl. Vůbec jsem netušila, 
že prvenství z minulého roku jde obhájit. Je 
to pro mě nejen velmi potěšující, ale také 
obrovský závazek k pacientům, nezkla-
mat je,“ uvedla skromně MUDr. Mgr. Mo-
nika Frydrychová, která se kromě dětské 

a všeobecné ortopedie věnuje základní 
chirurgii ruky, implantaci náhrad drobných 
kloubů, molekulární biologii a genetice. 

Ortopedické oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., poskytuje pacientům 
z regionu kompletní ortopedickou kon-
zervativní a operační léčbu pohybové-
ho aparátu. Jedná se hlavně o náhrady 
nosných kloubů (kyčel, koleno). Dále jde  
o operativu menších kloubů a artroskopic-
ké operace.

Na rozdíl od ostatních zdravotnických pra-
covišť v Ústeckém kraji poskytuje i kom-
pletní operační léčbu páteře. Jako první 
v České republice zdejší specialisté zavedli 
funkční náhrady disků krční a bederní pá-
teře. Další specializovanou částí poskyto-
vané péče je konzervativní a chirurgická 
léčba ortopedických dětských chorob.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Specialistka na dětskou ortopedii obhájila titul Lékař roku
Masarykova nemocnice

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová

V Krajské zdravotní, a. s., lékařští spe-
cialisté využívají novou vyšetřovací me-
todu pro pacienty s cévními mozkovými 
onemocněními. V ústecké Masarykově 
nemocnici neurochirurgická klinika spo-
lu s radiologickou klinikou a neurolo-
gickým oddělením v rámci Komplexního 
cerebrovaskulárního centra Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., (KCC) zavedly do klinické 
praxe novou vyšetřovací metodu, kvantita-
tivní MR angiografii (qMRA), která poskyt-
ne přehlednou 3D vizualizaci mozkových 
cév a zároveň umožní zjistit množství prů-
toku krve jednotlivými mozkovými cévami 
v mililitrech za minutu. Takové informace 
nebylo možno doposud získat jinak než in-
vazivním vyšetřením.

„Metoda bude využívána dominantně u tří 
skupin pacientů s cévními onemocnění-
mi mozku: u pacientů po cévní mozkové 
příhodě v oblasti mozečku či mozkového 
kmene, u pacientů s uzávěrem jedné nebo 
obou krkavic a u pacientů s diagnosti-
kovanou neprasklou mozkovou výdutí. 
Zvláště u prvních dvou skupin tato meto-
da dokáže pomoci v rozhodnutí, zdali jsou 
tito pacienti kandidáty k operační léčbě 
či nikoliv. Tato metoda zpřesňuje dosud 
používané diagnostické postupy a u paci-
entů po cévní mozkové příhodě je to za-
tím jediná takto použitelná diagnostika,“ 
vysvětlil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

„Zakoupený software opět významně 
zvyšuje úroveň sekundární prevence 
u pacientů s cévní mozkovou příhodou 
a představuje další krok ve snaze posky-
tovat těmto pacientům v rámci komplex-
ního cerebrovaskulárního centra opravdu 
maximální dostupnou zdravotní péči,“ 
zhodnotil přínos nové vyšetřovací metody 
MUDr. Ing. David Černík, MBA, vedoucí KCC 
– centra vysoce specializované cerebro-
vaskulární péče, lékař Neurologického od-
dělení Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

„Stanovení množství protékající krve 
v cévách je nová informace, kterou jsme 
dosud při tomto typu vyšetření neměli 
k dispozici. Toto funkční vyšetření doplní 

již dostupné výsledky, a to bez nutnosti 
invazivního zákroku,“ uvedl MUDr. Filip 
Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické klini-
ky Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

Nákup SW NOVA za cenu 3 499 320 Kč 
včetně DPH, který vyšetření qMRA umož-
ňuje, Krajská zdravotní, a. s., financovala 
z vlastních zdrojů. Z uvedené celkové část-
ky přispěla 300 000 Kč Nadace ČEZ. 

Komplexní cerebrovaskulární centrum Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., patří k nejaktiv-
nějším centrům v České republice. V počtu 
mechanických trombolýz provádí nejvíce 

výkonů v počtu na jeden milion obyva-
tel v ČR. „Vezmeme-li v úvahu, že nejvíce 
trombolýz se provádí v Německu a v České 
republice, pak výkonnost ústeckého cent-
ra patří k nejlepším na světě. Podobně je 
to v oblasti chirurgie mozkových aneurys-
mat a operací karotid. Požadovaný nový 
software pro qMRA posune naše prestižní 
a výkonné centrum na ještě vyšší úroveň. 
V dalších letech budeme inspirací pro další 
komplexní cerebrovaskulární centra v Čes-
ké republice a v zahraničí v zavedení této 
moderní technologie,“ je přesvědčen pro-
fesor Sameš.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

V Krajské zdravotní využívají novou vyšetřovací metodu 
pro pacienty s cévními mozkovými onemocněními

Masarykova nemocnice

Na téma Současnost a budoucnost léč-
by urologických nádorů se uskutečnila 
ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravot-
ní, a. s., (VIKZ) v Ústí nad Labem závěrečná 
přednáška z cyklu „Osobnosti české medi-
cíny“. Ve středu 29. května 2019 proble-
matiku přiblížil zájemcům přední český 
urolog prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., 
přednosta Urologické kliniky 2. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní ne-
mocnice Motol, předseda České urologic-
ké společnosti České lékařské společnosti 
J. E. Purkyně a vedoucí lékař kliniky Urokli-
nikum Praha. 

„Chci přiblížit, jak moderně léčit urologic-
ké nádory, jaké jsou trendy a kam by mohly 
směřovat do budoucna. Jedním z hlavních 
trendů je snižování invazivity výkonů, což 
se týká i robotické operativy. Hovořit ale 
budu hlavně o nádorech měchýře, což 
je téma, kterému se věnuji dlouhodobě. 
I u nádorů měchýře v poslední době do-
šlo k významným posunům – třeba v en-
doskopické léčbě, kdy máme k dispozici 
nové způsoby, jak nádor zviditelnit, jak 
jej detekovat neinvazivním způsobem 
a podobně,“ vysvětlil prof. MUDr. Marek 
Babjuk, CSc. 

„Jsem velice rád, že mohu při poslední 
přednášce cyklu u nás přivítat přednostu 

urologické kliniky motolské fakultní ne-
mocnice a předsedu České urologické 
společnosti profesora Babjuka, který je zá-
roveň členem Vědecké rady Krajské zdra-
votní. Urologie má v ústecké nemocnici 
dlouholetou tradici. V roce 1963 se tento 
obor osamostatnil od chirurgie. V čele od-
dělení dlouhá léta působil vynikající od-
borník docent MUDr. Jiří Mikš, CSc., který 

dokázal vždy zachytit moderní trendy v uro-
logii a vybavit oddělení moderními přístro-
ji. Dnešní generaci urologů reprezentuje 
se svým týmem MUDr. Jan Schraml, Ph.D., 
přednosta kliniky urologie a robotické chi-
rurgie, který je i proktorem – školitelem pro 
roboticky asistovanou chirurgii pro střední 
a východní Evropu,“ připomněl MUDr. Jo-
sef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., sám specializací 
urolog, který hosta přivítal.

Vystoupení profesora Babjuka bylo po-
slední v rámci projektu „Osobnosti čes-
ké medicíny“, který iniciovali specialisté 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a in-
tenzivní medicíny Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Cyklus přednášek probíhal v prostorách 
VIKZ od roku 2016 a přinášel především 
mladým lékařům možnost načerpat mnoho 
poznatků a informací od těch nejlepších, 
kteří v ČR v medicínských oborech působí. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Profesor Marek Babjuk přednášel o léčbě nádorů
Masarykova nemocnice

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

 Zakoupený software zvyšuje úroveň sekundární prevence u pacientů s cévní mozkovou příhodou

Software umožňuje 3D vizualizaci mozkových 
cév a zároveň umožní zjistit množství průtoku 
krve

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a mluvčí 
Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední 
Čechy Soňa Holingerová
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Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 16. květ-
na 2019 v prostorách výletního zámečku 
Větruše 38. severočeskou transfuziolo-
gickou konferenci. Záštitu nad konferencí 
převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček a ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

„Velmi rád bych poděkoval přítomným 
lékařům za jejich práci, která zachraňuje 
lidské životy. Transfuzní oddělení jsou dů-
ležitými zdravotnickými pracovišti. Záro-
veň chci pořadatele konference pozdravit 
u příležitosti 70. výročí Transfuzního od-
dělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem a 125. výročí založení této nemoc-
nice,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman 
Ústeckého kraje, který má sám za sebou 
123 dárcovských odběrů krve.

„Všechny vás co nejsrdečněji vítám na kon-
ferenci, která kromě zajímavého odborné-
ho programu přináší i pohled do sedmde-
sátileté historie oddělení v Masarykově 
nemocnici. Toto výročí si připomínáme 
v roce 125. výročí vzniku nemocnice v are-
álu Pasteurova. Jsem rád, že mohu pra-
covníkům našeho transfuzního oddělení 
v čele s primářem Masopustem poděkovat 
za jejich zodpovědnou a náročnou práci 
i v podmínkách personálního oslabení,“ 
řekl ředitel zdravotní péče ústecké Masary-
kovy nemocnice MUDr. Josef Liehne.

Primář MUDr. Jiří Masopust, který byl od-
borným garantem konference, kromě 
historie transfuzního oddělení v Ústí nad 
Labem hovořil také o budoucnosti oboru 
transfuzního lékařství a přiblížil témata 
krevního dopingu a stravování podle krev-
ních skupin. Na konferenci dále přednášeli 
odborníci ze špičkových pracovišť.

„Vyzvaní řečníci posluchače zavedli, mimo 
jiné, do oblastí dalšího vývoje imunohe-
matologie, transplantací kostní dřeně, 
vakcín pro léčbu zhoubných nádorů a na-
notechnologií. Podělili se o své praktické 
zkušenosti v transfuzním lékařství a v léč-
bě pacientů imunoglobuliny. Odborná úro-
veň přednášek a velká účast naplnila, dou-
fám, nejen má očekávání,“ zhodnotil akci, 
které se zúčastnilo 120 specialistů z celé 
ČR, primář MUDr. Jiří Masopust.

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., (MNUL) zajišťuje odběry krve 
ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Tepli-
ce, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad La-
bem. Z krve, odebrané ve výše uvedených 
spádových oblastech a také v odběrovém 

středisku v Děčíně, vyrábí transfuzní pří-
pravky. Transfuzní oddělení MNUL provádí 
předoperační autologní odběry a výrobu 
autologních transfuzních přípravků. Dále 
provádí odběry plazmy, tzv. plazmaferézy, 
a krevních destiček, tzv. trombocytaferézy. 
Skladuje a vydává transfuzní přípravky pro 
velkou spádovou oblast – zásobuje 7 ne-
mocnic, dodává plazmu k průmyslovému 
zpracování na krevní deriváty, provádí imu-
nohematologická vyšetření příjemců trans-
fuzních přípravků a testy slučitelnosti krve 
příjemců s transfuzními přípravky.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Krajská zdravotní uspořádala na ústecké Větruši  
38. severočeskou transfuziologickou konferenci

Masarykova nemocnice

Transfuziologické konference se zúčastnilo 120 specialistů z celé republiky

Hejtman Oldřich Bubeníček Primář MUDr. Jiří Masopust

Chirurgické oddělení Nemocnice Děčín pořádalo konferenci
Nemocnice Děčín

Konference V. děčínské chirurgické dny se uskutečnila ve dnech 27. a 28. května 2019 
na děčínském zámku pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, pri-
mátora statutárního města Děčín Jaroslava Hroudy a generálního ředitele Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Petra Fialy, kterého na konferenci zastoupil náměstek pro řízení lidských 
zdrojů Ing. Vojtěch Krump. Mezi účastníky byli lékařští specialisté ze Slovenska a čeští 
lékaři působící ve Spolkové republice Německo.

„Jsem rád, že tato akce je právě v Děčíně 
a je na ní účast, díky hostům ze Slo venska, 
takříkajíc mezinárodní. Těší mě, že jste na-
vštívili náš zámek. Přijměte pozvání k dal-
ší návštěvě města v průběhu celého roku. 
Pokud k nám opět zavítáte, osobně pro vás 
připravím program a budu se vám věnovat, 
aby se vám tu líbilo a do Děčína jste se rádi 
vraceli,“ řekl všem přítomným děčínský 
primátor Jaroslav Hrouda.

V úvodu konference přivítal její účastní-
ky MUDr. Michael Hanauer, MBA, ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z. „Jsem velmi rád, 
že jste do Děčína v takovém počtu přijeli. 

Účastníkům přeji, aby se zde dobře cítili 
a informace z chirurgických dnů byly příno-
sem pro jejich každodenní praxi. Pořadate-
lům přeji jediné: zvládněte to.“ 

Program konference čítal celkem 21 od-
borných příspěvků rozložených do osmi 
tematických bloků, některé z nich se týkaly 
i roboticky asistované chirurgie. „Děčín-
ské chirurgické dny jsme letos pořádali již 
popáté a myslím, že se nám podařilo dát 
dohromady velmi pěkný odborný program. 
První den byl tzv. československý, vyplně-
ný velmi kvalitními přednáškami špičko-
vých chirurgů z celé České republiky a ze 
Slovenska, druhý den jsme pojali více jako 

regionální sympozium. Velmi mne těší, že 
pozvání vyslyšely všechny chirurgie Kraj-
ské zdravotní a prezentovaly se svými pří-
spěvky. Velmi chci poděkovat všem 165 
účastníkům, že přijali naše pozvání a při-
jeli do Děčína na toto sympozium,“ zhod-
notil konferenci MUDr. Jan Rejholec, primář 
Chirurgického oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., který byl 
odborným garantem dvoudenní akce.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Masarykova nemocnice
Bc. Kateřina Mudrochová, 

vykonává pozici vedoucího 
fyzioterapeuta Rehabilitačního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s.  
– Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z.
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Bc. Hana Oliva, 

vykonává pozici vrchní sestry 
Kliniky anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny – JIP Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

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

 od
 1.

 6
. 2

01
9

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

PODĚKOVÁNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉMU ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE
Ve sváteční den 8. 5. v 9.21 hodin se nám narodila krásná dcerka, a proto jsme Vám chtěli touto cestou poděkovat za vše, co jste pro 
nás udělali. Poděkování směřuje do teplické nemocnice na porodnické oddělení pana primáře Pondělíčka. 
Nejenže porod samotný, i přes velkou váhu miminka dopadl dobře, tak také několikadenní pobyt na oddělení byl bez připomínek. 
Velmi musíme ocenit pozitivní přístup personálu, který se střídal ze 7. na 8. května. Především se jednalo o porodní asistentky, které 
byly velmi pozitivní a zábavné. Po celou dobu se nám věnovaly a věděly, jak správně motivovat a odvádět mysl od bolesti tak, aby vše 
šlo správnou cestou. Dále bychom chtěli vyzdvihnout práci pana doktora Anatolia Kovela, protože z důvodu velikosti miminka jeho 
snaha nekončila porodem, ale musel provést nezbytné ošetření, za což mu budeme navždy vděční. Poděkování samozřejmě patří také 
zdravotním sestrám obsluhujícím na oddělení. Bohužel, mimo pana doktora nemáme jména žádných pracovníků, ale podle směn je 
lze určitě dohledat. 
Určitě slýcháte, že by mohla porodnice vypadat lépe, mohla by mít více nadstandardních pokojů či třeba pohodlnější židle na cho-
dbách. To je ale otázkou investic a chápeme, že to není vždy snadné. To, co ale není otázkou investic, je čistota nebo již zmiňovaný 
přístup personálu, díky kterému proběhla tato událost výborně – to je přesně to, co máte, co si budeme pamatovat a za co jsme Vám 
vděční.
Přejeme Vám tedy spoustu dalších pacientů, kteří si odnášejí podobné pozitivní pocity jako my a děkujeme panu primáři za to, jakým 
způsobem směřuje jeho oddělení. 

S úctou 
Kateřina Bryndová a Josef Kressl

Město Děčín

Program konference čítal celkem 21 odborných příspěvků rozložených do osmi tematických blokůPrimář MUDr. Jan Rejholec 
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V pátek 26. 4. 2019 se konal již tradič-
ní turnaj družstev v kuželkářském klání 
bowlingu. 

V bowlingovém centru Strikeland Chomu-
tov nám opět vyšli vstříc a uzavřeli dvanác-
tidráhové bowlingové centrum pro potřeby 
Nemocnice Chomutov, o. z. Jsou již na in-
vazi našeho zdravotnického zařízení zvyklí. 
Turnaj se konal za přispění všech družstev 
ve formě startovného. 

Velký dík patří naší odborové organizaci 
za značné finanční přispění z fondu FKSP 
na tento turnaj, kdy každé družstvo obdr-
ží v podobě poukázky finanční odměnu 
a občerstvení. 

Samozřejmě nesměla chybět ani oblíbená 
diskotéka. Pan Martin Koukola – DJ KOU-
KY – je pravidelným účastníkem našich 
turnajů. 

Letos v dubnu se utkalo 24 družstev, což 
znamená, že hrálo 120 zaměstnanců. Jed-
notlivá oddělení berou toto klání velice 
vážně a nepodceňují ani přípravu, mnohá 

družstva trénují pravidelně před každým 
turnajem.

První místo v družstvech v dubnovém tur-
naji obsadilo oddělení gynekologie 2 v čele 
s prim. MUDr. Michalem Zemanem, Ph.D., 
náhozem 630 kuželek. Druhé místo získali 
naši chlapci z oddělení údržby, kteří na-
házeli 569 kuželek. Pracovníci rentgenu, 
kteří se našeho turnaje zúčastňují pravi-
delně ve velkém počtu, a i letos soutěžila 
tři družstva, vybojovali krásné třetí místo 
– tým rentgen 1 náhozem 547 kuželek.

Samozřejmě se soutěžilo i v jednotlivcích: 
V ženách první místo obsadila Helena 
Freisingerová z chirurgie, druhé Monika 
Ostková ze sekretariátu a na třetím místě 
skončila Lenka Köchleflová z gynekologie. 
Mezi muži zvítězil Václav Hodek z oddě-
lení rentgenu, na druhém místě skončil 
MUDr. Vijay Chandra Sekar a třetí místo 
obsadil MUDr. Radek Köchlefl z vítězného 
družstva gynekologie.

Vyhlášení výsledků a zhodnocení slavnost-
ně provedla ředitelka zdravotní péče o. z. 
a primářka anesteziologicko-resuscitační-
ho oddělení MUDr. Irena Voříšková.

Turnaj se líbil, všichni se odreagovali 
od naší náročné práce. Nezáleží na tom, 
kdo vyhrál, důležité je, že i v takto hektic-
ké době se dokážeme sejít, zasportovat si 
a spojit příjemné s užitečným všichni po-
spolu. Hodu zdar!

Lenka Nováková
Nemocnice Chomutov, o. z.

Turnaje v bowlingu se zúčastnilo 120 zaměstnanců nemocnice
Nemocnice Chomutov

Patnácti novými polohovacími postýlkami 
pro novorozence disponuje Neonatologic-
ká klinika Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. Lůžka pro 
nejmenší pacienty umožňující komfortněj-
ší péči o miminko pořídila neonatologická 
klinika z daru od Nadace ČEZ, který obdr-
žela v rámci tradiční charitativní akce Krása 
pomáhá dětem.

„Akce Krása pomáhá dětem a Nadace ČEZ 
jsou našimi dlouholetými sponzory. Zlep-
šování podmínek pro naše novorozence 
a jejich matky je jedním z našich základ-
ních úkolů. Dětský pavilon je i díky darům 
postupně rekonstruován a nově vybavo-
ván. Chceme, aby se maminkám v největší 
porodnici Ústeckého kraje líbilo. Nákup 
nových postýlek je dalším krokem k napl-
nění tohoto cíle. Všem, kteří k tomuto cíli 
přispívají, moc děkuji,“ řekl MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké Ma-
sarykovy nemocnice.

Akci Krása pomáhá dětem podpořila Nada-
ce ČEZ v rámci grantového řízení Podpora 

regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřej-
ně prospěšných projektů. 

„Projekt Krása pomáhá dětem podpo-
rujeme v podstatě od samého počátku. 
Vážíme si úsilí všech, kdo se do tohoto 
projektu, který pomáhá nemocným dětem 
v Ústeckém kraji, každoročně zapojují. Le-
tošní ročník opět ukázal, že pomoc dobré 
věci není lidem v naší republice cizí, a my 
se už těšíme, co Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem přinese ten příští,“ sdě-
lila ředitelka Nadace ČEZ Mgr. Michaela 
Ziková, MBA.

Neonatologická klinika Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., je součástí jednoho ze dvou 
perinatologických center Krajské zdravot-
ní, a. s., přičemž druhé se nachází v mos-
tecké nemocnici. Obě zdravotnická praco-
viště spadají mezi dvanáct center v celé 
České republice. V rámci třístupňové dife-
rencované péče ústecká neonatologická 
klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče 
o novorozence, od péče o fyziologické 
novorozence přes intermediární až po nej-
vyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová 
oblast kliniky přesahuje hranice Ústecké-
ho kraje a sahá až do kraje Libereckého.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Nové polohovací postýlky pro novorozence  
nabízí lepší komfort v péči o miminko

Masarykova nemocnice

Vítězové bowlingového turnaje

Chirurgický kouř vzniká při termální 
destrukci tkání elektrickým proudem či la-
serem. Zápachový produkt je uvolňovaný 
do ovzduší v důsledku narušení a vypa-
řování tkáně a buněčné hmoty zařízeními 
generujícími energii běžně používanými 
v chirurgii (např. elektrochirurgické jed-
notky, lasery, ultrazvukové přístroje, vyso-
korychlostní elektro). Chirurgický kouř byl 
nazván mnoha různými jmény, např. chi-
rurgické obruče, diatermické stoupání, 
kouř, kontaminátor vzduchu a výparů. 
Před 40 lety byl chirurgický kouř považo-
ván za normální součást prostředí operač-
ních sálů, současné poznatky a výzkumy 
však jasně ukazují, že chirurgický kouř ob-
sahuje nebezpečné látky a že vdechování 
kouře může vést k nepříznivým účinkům 
na zdraví.

Někteří odborníci účinky tohoto kouře 
na zdraví srovnávají s cigaretovým kouřem. 
Konstatují, že při ablaci 1 g tkáně je vytvo-
řen chirurgický kouř s mutagenním účin-
kem kouření 6–7 nefiltrovaných cigaret. 
Inhalace tohoto kouře je však v porovnání 
s cigaretovým kouřem daleko více riziko-
vější, jelikož obsahuje biologický materiál.

V roce 1920 fyzik z harvardské univerzity 
William T. Bowie (1882–1958) zkonstru-
oval elektrokoagulační zařízení umožňu-
jící koagulaci a řezání tkání při operacích 
na operačním sále pomocí vysokofrek-
venčního střídavého proudu – v součas-
nosti používaný název „elektrokoagulační 
přístroj“.

Tento přístroj roku 1926 poprvé použil bos-
tonský neurochirurg Harvey Cushing, MD, 
(1869–1939) na stavění krvácení v prů-
běhu neurochirurgického výkonu, kdy byl 
s jeho pomocí odstraněn z hlavy pacienta 
nebezpečný mozkový nádor. Toto zařízení 
bylo plně funkční a na rozdíl od předešlých 
přístrojů zcela bezpečné. V následujících 
letech došlo k revolučnímu rozšíření elek-
trochirurgie do celého světa.

Poprvé se s pojmem vysokofrekvenční 
elektrochirurgie v ČSR setkáváme v knize 
Elektřina v lékařství od autorů MUDr. Jose-
fa Ipsera a Ing. Dr. Oldřicha Valenty vydané 
v nakladatelství ESČ v roce 1949. Dnes je 
tento přístroj standardně používán na kaž-
dém operačním sále.

Známe několik typů používané elektro-
koagulace, při které vzniká chirurgický 
kouř: monopolární koagulace, bipolární 
koagulace, plazmová koagulace, ultrazvu-
ková koagulace, laser.

Chirurgický kouř obsahuje mnoho škodli-
vých látek, jako jsou karbonizovaná tkáň, 
patogenní látky v krvi, virové částice, bak-
terie, škodlivé plyny a až 80 toxických 
(např. benzen, etylen, formaldehyd, acety-
len atd.) a karcinogenních látek. Operační 
tým vdechuje tento kouř a v mnoha stu-
diích a výzkumech byl prokázán negativní 
vliv na jejich zdraví. Bylo také prokázáno, 
že v chirurgickém kouři je obsah částic, 
které dráždí oči, sliznice, plíce a CNS a je 
12x vyšší, než je doporučený limit. Chi-
rurgický kouř způsobuje podráždění dý-
chacích cest a jejich zánětlivé změny, hy-
poxii, závratě a nauzeu, zvracení, kýchání, 
riziko nádorů dýchacích cest, podráždění 
kůže, podráždění a slzení očí. V závislosti 
na jeho složkách může zvýšit riziko akut-
ního a chronického plicního onemocnění, 
způsobuje akutní bolest hlavy, podráždění 
a bolest nosu a hrdla, dermatitidy a koliky.

Proto je důležitá ochrana zdraví celého 
operačního týmu před vlivem těchto lá-
tek. Ideální ochranou před chirurgickým 
kouřem je centrální odsávání zabudova-
né do stropního portu na operačním sále, 
avšak tento způsob ochrany je nutný za-
členit již při výstavbě nových operačních 
sálů. Další možnou ochranou je tzv. Smoke 
evacuation systems – jednotka pro odvod 
operačních zplodin, skládající se z elek-
trochirurgického pera s odtahem vzduchu 
a výstupního ULPA filtru. Tento systém za-
jišťuje odtah nežádoucích zplodin z blíz-
kosti operačního pole. Nedílnou součástí 

ochrany operačního týmu jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky (respirátory 
N-95, brýle, štíty). Klasické ústenky nejsou 
dostatečnou ochranou. Jen respirátory 
N-95 zaručují nepropustnost virů.

Tyto světové organizace vydaly oficiální 
upozornění na nebezpečí a vyzvaly k nut-
nosti nalezení dostatečné ochrany operač-
ního týmu před chirurgickým kouřem:

• AORN – Asociace perioperačních sester
• OSHA – Evropská agentura pro bezpeč-

nost a ochranu zdraví při práci
• NIOSH/CDC – Nacional Institute for 

OCCupatinal Safety and Healt / Center 
fo Disease Control

• IFPN – International Federation of peri-
Operative Nurses

• JCAHO – Joint comission international

Dne 28. 3. 2019 Jared Polis, guvernér státu 
Colorado v USA, podepsal zákon na ochra-
nu zdraví perioperačních sester a členů 
chirurgického týmu před škodlivými účinky 
chirurgického kouře. Nový zákon pokrývá 
všechny plánované postupy, které mohou 
generovat chirurgický kouř a realizovat 
politiku, která předejde vystavení člově-
ka chirurgickému kouři. Colorado se stalo 
druhým státem v USA, který schválil tento 
zákon (AORN 2019).

Andrea Poláková
vrchní sestra 

Centrální operační sály  
Nemocnice Teplice, o. z.

Chirurgický kouř – „Víme vše?“
Nemocnice Teplice

Elektrokoagulační přístroj z roku 1920 Elektrokoagulační přístroj dnes

Jednotka pro odvod operačních zplodin Respirátor N-95

Předání nových polohovacích postýlek
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Zažij DofE, tak se jmenovala akce, která 
proběhla 24. dubna 2019 v prostorách 
Gymnázia Jateční, na níž byl prezentován 
i Dobrovolnický program Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. 

Slovo DofE je zkratkou the Duke of Edin-
gburgh´s (International Award), přeloženo 
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. 
Pod tímto názvem se prezentuje vzdělá-
vací program pro mladé lidi, který je pod-
poruje v osobním rozvoji a získávání do-
vedností. Konkrétně ve čtyřech oblastech 

– sportu, rozvoji talentu, dobrodružné ex-
pedici a dobrovolnictví. 

Mladé lidi dobrovolnictví v nemocnici láká. 
Důkazem je již jeden oficiální dobrovolník 
a další čtyři zájemci. Jsme rádi, že jsme 
mohli i dalším mladým lidem tuto formu 
pomoci představit, a třeba je tím i inspiro-
vat. Možná tato forma dobrovolnictví láká 
i vás. Napište nám, rádi vám sdělíme více 
informací. 

B.Th. Luboš Čapek, DiS. 
koordinátor dobrovolníků  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dobrovolnický program: Zažij DofE 2019
Masarykova nemocnice

Akce se konala na Gymnáziu Jateční

V prostorách Letního kina v Ústí nad La-
bem v polovině května proběhl třetí ročník 
charitativní akce Brutal Kruháč race.

Stejně jako v uplynulých letech vybrané 
startovné a finanční dary od dobrovolníků 
putovaly ve prospěch centra vysoce spe-
cializované hematoonkologické péče pro 
děti v ústecké Masarykově nemocnici. 

Celkem se podařilo v letošním roce organi-
zátorům netradičního závodu nashromáž-
dit krásných 20 tisíc Kč. 

„Jsme rádi za každou pomoc. Peníze vy-
užijeme na nákup postýlky pro naše nej-
menší pacienty,“ poděkovala za finanční 
dar Mgr. Marie Lulková, vrchní sestra Dět-
ské kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Brutal Kruháč race potřetí pomáhal nemocným dětem
Masarykova nemocnice

Předání šeku s výtěžkem ze závodu

Světová zdravotnická organizace (WHO) 
uvádí, že až 80 % infekcí se šíří špinavýma 
rukama. Stále však je hygiena rukou laic-
kou veřejností i odborníky podceňovaná. 

Na 5. května připadl již 10. rokem WHO 
iniciovaný Světový den hygieny rukou, kte-
rý vyzdvihuje význam správně prováděné 
hygieny rukou jako preventivního opatření 
pro laickou i odbornou veřejnost. Infekce 
spojené se zdravotní péčí jsou celosvěto-
vým problémem zdravotnických zařízení 
a je třeba věnovat jim trvalou pozornost. 

Letošní den hygieny rukou jsme si v Masa-
rykově nemocnici připomněli se studenty 
střední zdravotnické školy. Tito studenti 
3. A jsou ve své podstatě zástupci laické 
i odborné veřejnosti. 

Pro studenty jsme připravili sérii prezenta-
cí a instruktážních filmů. Připomněli jsme 
si význam hygieny rukou jak v profesním, 
tak v osobním životě. Studenti již dnes 
vědí, že líbáním se přenese mnohem méně 

bakterií než prostým podáním ruky, také 
již vědí, že 80 % infekcí se přenáší ruka-
ma. Moc mě pobavil výraz v jejich tvářích, 
když se dozvěděli, že kancelářská myš má 
3x a klávesnice PC až 5x vyšší kontaminaci 
než všemi zatracované toaletní prkénko. 
Doufám, že jako přípravu na své budoucí 
povolání nezapomenou na heslo: „Chrá-
ním tebe – chráním sebe“.

5. května si všichni zdravotníci připomí-
nají fakt, že zdravotnické zařízení musí být 
a zůstat bezpečným místem pro pacienty 
i pro zdravotnický personál a k tomu vydat-
ně přispívá hygiena rukou.

 Mgr. Dana Vaculíková
vedoucí oddělení hygieny  
Oddělení hlavní sestry 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Světový den hygieny rukou v ústecké nemocnici
Masarykova nemocnice

Studenti se dozvěděli, že počítačová klávesnice obsahuje pětkrát více bakterií než toaletní prkénko

Slunečnice upozorňují na onemocnění roztroušenou sklerózou
Nemocnice Teplice

Zelenou plochu před pavilonem I od konce 
měsíce května zdobí záhon plný slunečnic. 
Dvacet sazenic této hvězdicovité květiny 
zde na Světový den roztroušené skleró-
zy, který každoročně připadá na poslední 
středu v měsíci květnu, vysázeli zástupci 
Krajské zdravotní, a. s., regionální organi-
zace ROSKA a statutárního města Teplice. 

Na RS centru při neurologickém oddělení 
teplické nemocnice se léčí pacienti trpící 
roztroušenou sklerózou z celého Ústec-
kého kraje, Karlovarského a Libereckého 
kraje. „O vznik RS centra zde v Teplicích se 
z velké části zasloužila právě regionální or-
ganizace ROSKA, jejíž členové v roce 2005 
sepsali petici za vznik tohoto pracoviště 
v teplické nemocnici. Důvodem tehdy bylo, 
že lidé z Ústeckého kraje trpící roztrouše-
nou sklerózou museli jezdit za biologic-
kou léčbou do vzdálených měst v České 

republice. V současné době se na našem 
zdravotnickém pracovišti léčí tisíc šest set 
pacientů s roztroušenou sklerózou, z toho 
tisíc sto je na biologické léčbě,“ uvedla 

primářka Neurologického oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., 
MUDr. Marta Vachová. 

Podpořit akci a zasadit si svou slunečnici 
přišel ředitel zdravotní péče teplické ne-
mocnice MUDr. Tomáš Hrubý. „Jsem rád, 
že RS centrum teplická nemocnice provo-
zuje. Poděkování patří všem zdravotníkům 
v čele s primářkou MUDr. Martou Vacho-
vou,“ řekl MUDr. Tomáš Hrubý.

Slunečnice se stala znakem léčby roz-
troušené sklerózy díky svému vzhledu 
symbolizujícímu optimismus a naději pro 
nemocné. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

MUDr. Marta Vachová a MUDr. Tomáš Hrubý

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s.  
– Nemocnice Chomutov, o. z., se zapojilo 
v pondělí 13. května 2019 do 19. ročníku 
Evropského dne melanomu v České repub-
lice. Cílem akce je každoročně upozornit 
širokou veřejnost na rizika kožních nádorů 
a umožnit bezplatné vyšetření pigmento-
vých znamének.

Do ambulancí chomutovského kožního 
oddělení zavítalo 144 návštěvníků. „Plá-
nujeme u 14 pacientů excize podezřelých 
změn. Definitivní výsledky budeme znát až 
po chirurgickém a následném histologic-
kém vyšetření,“ uvedla primářka Kožního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Chomutov, o. z., MUDr. Radka 
Neumannová. 

Zdravotníci při vyšetřeních pacientům ra-
dili, jak se správně chránit před slunečním 
zářením. Často totiž lidé nevědí, jaký foto-
typ pleti mají, jak ho poznají. „Záleží na re-
akci pleti při kontaktu se sluníčkem, zda 
pigmentuje nebo nikoliv. Nejsvětlejší typy 
vůbec nepigmentují a jdou hned dočerve-
na. Tmavší typy nejdříve zarudnou nebo 
vůbec nezarudnou a jdou okamžitě dohně-
da. Tmavší fototypy mají lepší prognózu 

proti nádorovým onemocněním a lepší 
ochranu. Fototyp se dá také poznat podle 
barvy očí. Čím světlejší barva očí, tím svět-
lejší typ pleti, tím větší by měla být ochra-
na při opalování,“ poradila MUDr. Radka 
Neumannová.

Nechat si vyšetřit znaménka mohli lidé 
i v Ústí nad Labem, kde se lékaři Krajské 

zdravotní, a. s., zapojili do akce na Míro-
vém náměstí. 

Další příležitost k vyšetření znamének bu-
dou mít lidé 24. června od 11 do 16 hodin, 
kdy se u Kamencového jezera v Chomuto-
vě koná akce Když se chceš opalovat, mu-
síš se chránit. 

redakce Infolistů

Krajská zdravotní se připojila k Evropskému dni melanomu
Nemocnice Chomutov

Bezplatné vyšetření pigmentových znamének v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z.
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KRUŠNÉ HORYTEPLICE

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK 

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.

JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

 KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM 

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA 

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

 PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY. 

TEPLICKÝ 
RYOLIT

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

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

 JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?

ZE ZEMĚ
DO VANY

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

13. 9. 2019 Slámův ORL den Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
3. 10. 2019 7. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín

10. 10. 2019 Jerieho kardio den UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem
11. 10. 2019 30. Ústecký oftalmologický den UJEP Kampus – červená aula, Ústí nad Labem

31.10 - 2.11. 2019 XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky UJEP Kampus, Ústí nad Labem

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

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

Kurz kinestetické mobilizace každý rok or-
ganizuje Vyšší odborná škola ekonomická, 
sociální a zdravotnická, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola v Mostě.

Na otázku ‚co  je  to  kinestetická  podpora 
pohybu‘ nám odpověděla lektorka kurzu 
Mgr. Hana Nedělková, která zároveň pracu-
je ve středním managementu v Nemocnici 
Most: „Kinestetika není jen pohybový a ko-
munikační koncept, jde o model myšlení 
při podpoře pohybu. Je to praktický učeb-
ní a instruktážní koncept, který pomáhá 
odborné i laické veřejnosti při provádění 
běžných denních aktivit – při pohybu, přijí-
mání potravy a tekutin, oblékání, hygieně, 
vyprazdňování atd. Kinestetické principy 
jsou nástrojem tohoto praktického učební-
ho procesu.“

Devět absolventů kurzu na Střední zdra-
votnické škole v Mostě se vzdělávalo 

o březnovém víkendu v šetrné manipulaci 
s klientem, aniž by nadměrně namáhali 
svůj pohybový aparát. Naučili se podpo-
řit pacienta v přirozeném, fyziologickém 
pohybu, mobilizovat jeho klouby a svaly, 
čímž zkvalitní jeho rehabilitaci a zvýší míru 
jeho soběstačnosti. 

Jednou z účastnic byla také vyučující 
praktického předmětu ošetřování nemoc-
ných na zdravotnické škole Mgr. Alena 

Pješčáková, která vysvětlila důvod, proč se 
do kurzu přihlásila: „Práce s nepohyblivý-
mi klienty je velmi náročná a často vede 
k poškození zdraví a pracovním neschop-
nostem pečujících. Kinestetika v ošetřo-
vatelské péči pokrývá dva požadavky sou-
časně. Snižuje riziko poranění z přetížení 
a zlepšením ošetřovatelských schopností 
zvyšuje kompetence ošetřujících.“ 

Další kurz Kinestetické mobilizace se 
bude konat na zdravotnické škole v pod-
zimním termínu roku 2019. Zájemci se 
mohou do kurzu hlásit na stránkách školy 
www.vos-sosmost.cz.

 PaedDr. Soňa Valušková 
zástupkyně ředitelky školy

Kurz kinestetické mobilizace se opět konal na SZŠ v Mostě

Krajská zdravotní, a. s., zastoupená 
Mgr. Tomášem Jelínkem, MHA, a Terezou 
Komanovou z oddělení pro nábor a per-
sonální vybavení, se zúčastnila 10. roční-
ku Veletrhu uplatnění v medicíně v Hradci 
Králové. 

Veletrh se konal ve Výukovém centru 
Lékařské fakulty ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové a zúčastnilo se ho 28 růz-
ných zdravotnických zařízení z celé České 
republiky i ze zahraničí. Pro mediky je to 
jedinečná příležitost zjistit vše o budou-
cích zaměstnavatelích a pro nemocnice, 
jako jsou ty naše, vzniká skvělá možnost si 
s mediky promluvit a zodpovědět všechny 
jejich dotazy. Nejčastější otázky směřo-
valy ke stipendijnímu programu, který je 

pro mediky velmi zajímavý a ve srovnání 
s ostatními zdravotnickými zařízeními také 

velmi konkurenceschopný. Dále pak medi-
ky velmi zajímalo, jaké stupně akreditace 
mají naše oddělení, jaké jsou v Krajské 
zdravotní, a. s., podmínky pro začínající 
lékaře v rámci dalšího vzdělávání a samo-
zřejmě vybavení pracovišť, volná pracovní 
místa a hodně dotazů směřovalo i ke kvali-
fikačním dohodám. Studenti vnímali velmi 
pozitivně, že se žádnou kvalifikační doho-
dou v našich nemocnicích nezavazují. Dle 
slov našich zástupců na veletrhu bylo pří-
nosné se s budoucími lékaři setkat, zjistit, 
jak je KZ vnímána, navázat kontakty a po-
znat budoucí nové posily našich nemocnic.

Tereza Komanová 
Oddělení pro nábor a personální vybavení

Krajská zdravotní, a. s.

Veletrh uplatnění v medicíně se konal v Hradci Králové
Krajská zdravotní, a. s.

Veletrh uplatnění v medicíně v Hradci Králové

Praktická ukázka z kurzu mobilizace

Dne 30. 5. 2019 převzal ředitel zdravot-
ní péče mostecké nemocnice MUDr. Petr 
Najman od ředitele Věznice Bělušice 
plk. Mgr. Mišáka 100 čepiček pro novo-
rozence. Spolupráce věznice s nemocnicí 
trvá již několik let. Při poslední návštěvě, 
kdy věznice předala dětskému oddělení 
60 kusů plyšáků, byla zároveň požádá-
na o zhotovení čepiček. V průměru se 

v mostecké nemocnici narodí přes tisíc dětí 
za rok. Zaměstnanci věznice poskytli látky 
a odsouzení z oddílu dlouhodobých trestů 
výrobky zhotovili. Primářka dětského a do-
rostového oddělení MUDr. Marie Váchová 
poděkovala a ocenila kvalitu zpracování. 

Ing. Danuše Vránová 
mluvčí Věznice Bělušice

Vězni zhotovili čepičky pro novorozence
Nemocnice Most

Čepičky pro novorozence

Krajská zdravotní připravuje nové oddělení hemodialýzy
Nemocnice Teplice

Krajská zdravotní, a. s., buduje v teplické 
nemocnici nová pracoviště. Vedle vidi-
telné probíhající výstavby pavilonu pro 
centrální operační sály a centrální steri-
lizaci a po nedávno dokončené dostavbě 
urgentního příjmu a přestavbě přízemí pa-
vilonu C na protialkoholní a protitoxikoma-
nickou záchytnou stanici zde vzniká nové 
zdravotnické pracoviště – hemodialyzační 
středisko. Záměrem společnosti je provo-
zovat zdravotní péči v oblasti hemodialýzy 

vlastními silami, jak tomu již je v jejích 
nemocnicích v Ústí nad Labem a Děčíně. 
Proto bude ve 2. nadzemním podlaží bu-
dovy A po dokončení nezbytné rekonstruk-
ce a modernizace prostor Krajská zdravot-
ní provozovat své vlastní hemodialyzační 
středisko s 22 dialyzovanými místy a am-
bulantní částí. Cena díla dle veřejné zakáz-
ky přesáhne 16,3 milionu Kč včetně DPH.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčíZde vzniká nové oddělení hemodialýzy



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. O čem 
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www.kzcr.euKontakt: martina.placatova@kzcr.eu

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov
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VE SMĚNNÉM 

PROVOZU.

PŘIJMEME SESTRY
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PLNÝ I ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK


