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Vážení čtenáři Infolistů, 

máme za sebou velmi náročný rok 2020, který byl ve zna-
mení pandemie COVID-19 a výrazně nám všem ovlivnil naše  
pracovní i osobní životy. Byl rokem, kdy jsme společně mu-
seli zvládat a řešit všechny problémy, které nám pandemie 
přinesla. Bylo to velmi těžké období, ve kterém všichni za-
městnanci Krajské zdravotní, a. s., prokázali vysoké nasaze-

ní i profesionalitu. Ve všech nemocnicích jsem se setkával s velkým odhodláním, 
úsilím, vstřícností a spoluprací ze strany jednotlivých primariátů a jsem za to vel-
mi rád. Všem zaměstnancům upřímně děkuji za jejich velké nasazení.

Je mi jasné, že jste všichni pracovali často na hranici svých možností a moc si 
toho vážím. Opakovaně jsme se všichni přesvědčili, že nejdůležitejší pro zvládání 
těchto nelehkých situací je vzájemná vstřícnost a komunikace. Začátek letošního 
roku sice nebyl příliš radostný s ohledem na aktuální vývoj, ale všichni věříme, že 
se nám podaří situaci lépe zvládnout díky vakcinaci.

A já věřím, že budeme i nadále pokračovat nejenom v naší vzájemné spoluprá-
ci během vakcinace, ale i ve spolupráci s praktickými lékaři, které jsem oslovil 
ohledně pomoci při očkování.

Za 13 let existence se Krajská zdravotní, a. s., stala největším zdravotnickým za-
řízením v Ústeckém kraji a zároveň největším lůžkovým zdravotnickým zařízením 
v České republice. Loňský rok nám přinesl řadu změn v nemocnicích i ve vedení 
společnosti. Věřím, že se jedná o změny pozitivní, které nám umožní modernizo-
vat všechny nemocnice a nadále tak poskytovat pacientům služby na té nejvyšší 
úrovni. 

Závěrem mi dovolte popřát všem pevné zdraví, hodně štěstí a sil do roku 2021 
a ještě jednou poděkovat za skvělou spolupráci.

Věřme, že rok 2021 bude lepší…
MUDr. Aleš Chodacki

generální ředitel
Krajská zdravotní, a. s.

Úvodní slovo

Krajská zdravotní, a. s., společně s ve-
dením Ústeckého kraje v pátek 15. ledna 
představila svoji strategii krajského očko-
vání proti nemoci COVID-19. Byly zveřej-
něné informace o očkovacích centrech, 
mobilním vakcinačním týmu a byly popsa-
né jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným 
cílem je zajistit co nejrozsáhlejší dostup-
nost očkování pro všechny obyvatele Ús-
teckého kraje, kteří mají o očkování zájem.

K 15. lednu bylo v Ústeckém kraji celkem 
14 očkovacích center. „Nejedná se ale 
o definitivní počet očkovacích center, je-
jich počty se budou nadále navyšovat 
o další poskytovatele zdravotnických slu-
žeb a také praktické lékaře, a to v závislos-
ti na zvyšující se dostupnosti vakcín. Je to 
pro nás absolutní priorita,“ řekl hejtman 
Ing. Jan Schiller.

„Aktuálně probíhá očkování vysoce riziko-
vých skupin obyvatelstva, jako jsou zdra-
votníci, senioři ve zdravotnických zaříze-
ních a léčebnách dlouhodobě nemocných, 
klienti domovů seniorů, ale také zaměst-
nanci těchto zařízení. V této fázi se také 
počítá s proočkováním seniorů starších 
80 let, kteří se zaregistrují do centrálního 
rezervačního systému,“ přiblížil generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš 
Chodacki, který je zároveň krajským koor-
dinátorem pro očkování proti COVID-19. 
V této fázi Krajská zdravotní, a. s., společně 
s Ústeckým krajem počítá s naočkováním 
asi 60 tisíc občanů. „Od února by pak mělo 
začít očkování prioritních skupin obyvatel 
opět s využitím centrálního rezervačního 
systému. V této fázi očkování by se jed-
nalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ 
doplňuje jeho slova Mgr. Dana Vaculíková, 
hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s.

Spolupráce probíhá také se Zdravotním 
ústavem v Ústí nad Labem, který bude na-
dále zajišťovat očkování všech prioritních 
zaměstnanců Integrovaného záchranného 
systému, jako jsou policisté a hasiči.

Počty očkovacích látek pro jednotlivé kraje 
jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR podle počtu obyvatel a také s při-
hlédnutím k počtu seniorů, kteří v daném 
regionu žijí. Ústecký kraj má potvrzených 
20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dá-
vek v březnu 2021. Jedná se o vakcíny od 
společností Pfizer/BioNTech.

KZ začala s vakcinací proti onemocnění 
COVID-19 ihned po obdržení první do-
dávky vakcíny, tedy 30. prosince. Prvními 
očkovanými byli zdravotníci v první linii 
z ústecké Masarykovy nemocnice. V očko-
vání KZ pokračuje samozřejmě i nadále, 
a to podle toho, jak přichází další dávky 
očkovacího séra. 

Ve spolupráci s KZ jsou připraveni zapojit 
se do procesu očkování proti nákaze no-
vým koronavirem SARS-CoV-2 také praktič-
tí lékaři Ústeckého kraje. 

Ve středu 13. ledna pak Krajská zdravotní 
v koordinaci s Ústeckým krajem zahájila 
očkování proti nákaze novým koronavirem 
SARS-CoV-2 v domovech seniorů. První za-
stávkou mobilního očkovacího týmu KZ byl 
Domov pro seniory Severní Terasa v Ústí 
nad Labem. Očkovací tým ve složení lékař, 
čtyři zdravotní sestry a dvě administrativní 
pracovnice první den naočkoval 79 klien-
tů a 47 zaměstnanců tohoto domova pro 
seniory.

redakce Infolistů

Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily 
očkovací strategii proti COVID-19. Zapojí se i praktici

Krajská zdravotní

Primář Infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý a hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, Mgr. Markéta Svobodová

Sanitní vůz mobilního očkovacího týmuKrajská zdravotní v koordinaci s Ústeckým 
krajem zahájila očkování v domovech seniorů
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Akutní leukemie je fatálním onemocněním a neléčena vede k rychlé smrti. Akutní leuke-
mie (AL) je u dětí nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním. Každoročně one-
mocní akutní leukemií v ČR cca 120 dětí a dospívajících do 18 let věku, 85 % tvoří akutní 
lymfoblastické leukemie (ALL), cca 15 % akutní myeloidní leukemie (AML). 

Historie léčby dětské ALL je historií jedno-
ho z největších léčebných úspěchů v he-
matoonkologiii a je příkladem pokroku 
lékařské vědy druhé poloviny dvacátého 
století. Počátkem šedesátých let byly doku-
mentovány první vyléčené případy dětské 
ALL, počátkem sedmdesátých let se dařilo 
vyléčit jednu třetinu dětí a v osmdesátých 
letech se jednalo již o dvě třetiny pacientů. 
V posledních letech nastal převratný po-
krok v šanci na trvalé vyléčení, kterou má až  
90 % pacientů. Přesto ale 10 – 15 % pa-
cientů prodělává relaps onemocnění a zů-
stávají i pacienti s mimořádně nepříznivým 
typem leukemie, jejichž nemoc je i za sou-
časných znalostí diagnózy nevyléčitelná.

AL je chemosensitivní onemocnění. Zákla-
dy moderní léčby kombinovanou chemote-
rapií byly vytvořeny v 60. letech 20. století 
týmem prof. Pinkela v St. Jude Hospital 
v americkém Memphisu. Dalším význam-
ným příspěvkem ke zlepšení výsledků byly 
protokoly prof. Riehma v Západním Berlíně 

v 80. letech minulého století, tzv. BFM pro-
tokoly (Berlin, Frankfurt, Münster), kon-
cipující princip velmi intenzivní indukční 
a postindukční chemoterapie následované 
udržovací léčbou. Tyto protokoly jsou na-
dále jedněmi z nejúspěšnějších a nejfre-
kventovanějších léčebných schémat na 
světě. 

Výsledky se neustále zlepšují nejen díky 
narůstající úrovni léčby včetně transplan-
tace kostní dřeně, ale také zlepšováním 
znalostí o podstatě nemoci, nárůstem 
diagnostických možností, přístupů a mo-
nitorování odpovědi na léčbu. Ve sna-
ze hledání optimálního schématu léčby 
jsou BFM protokoly pozměňovány v rámci 
randomizovaných studií, ve kterých jsou 
srovnávány standardní postupy s postupy 
experimentálními.

Česká republika zaujímá ve výzkumu 
a léčbě dětských leukemií silné posta-
vení i v mezinárodním měřítku. Studie 

diagnostiky a léčby dětských leukemií jsou 
založeny na úspěšné mezinárodní a národ-
ní spolupráci jednotlivých pracovišť s vyu-
žitím referenčních laboratoří pro speciální 
diagnostiku.

Léčba akutní lymfoblastické leukemie 
dle BFM protokolů byla sjednocena v ČR 
v roce 1986 a probíhala v osmi centrech 
– na dětských hematoonkologických kli-
nikách FN v Motole, FN v Brně a dětských 
klinikách či odděleních bývalých krajských 
nemocnic.

K diagnostice a léčbě život ohrožující dět-
ské akutní leukemie je nutné optimální vy-
bavení pracoviště a zkušený zdravotnický 
personál. Léčba dle moderních BFM pro-
tokolů vyžaduje dostupnost antileukemic-
ké a podpůrné péče a systémový přístup 
k diagnostice a výzkumu. Jde o léčbu velmi 
nákladnou.

Proto byla na jaře roku 2015 oficiálně 
ustanovena centra vysoce specializované 
hematoonkologické péče pro děti. 

Z důvodů kapacitních a geografických 
bylo v ČR ponecháno stávajících 8 léčeb-
ných center, která musí splňovat různé 

Centra specializované péče v ústecké nemocnici: 
Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče 
pro děti, které nedisponuje transplantační jednotkou 

Masarykova nemocnice

Dětskou klinikou v ústecké Masarykově nemocnici prošlo od roku 1986 celkem 118 pacientů s akutní lymfoblastovou leukemií 

technické a personální podmínky. Jsou 
jimi 2 centra, která disponují transplan-
tační jednotkou, a to ve FN v Praze Motole 
a FN v Brně a 6 center bez transplantační 
jednotky na dětských klinikách všech bý-
valých krajských nemocnic ČR (České Bu-
dějovice, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Hradec 
Králové, Ústí nad Labem).

Centra spolu úzce spolupracují především 
v laboratorní diagnostice a monitoraci 
léčby, které se provádějí a ověřují v re-
ferenčních laboratořích CLIP (Childhood 
Leukaemia Investigation Prague) na Dět-
ské hematoonkologické klinice FN v Praze 
Motole.

Léčba ALL na Dětské klinice (DK) Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Kraj-
ské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL), má 
tradici již od 70. let minulého století. Dle 
BFM protokolů jsme léčbu zahájili  v roce 
1986 a pokračovali v ní dalšími obměně-
nými BFM protokoly v pořadí: BFM ALL: 83, 
90, 95, IC 2002, Interim 2000, AIEOP BFM 
2009, Interim 2009. 

V současnosti léčíme děti s ALL dle nejno-
vějšího mezinárodního léčebného proto-
kolu AIEOP BFM ALL 2017.

Dětskou klinikou MNUL prošlo od roku 
1986 s akutní lymfoblastovou leukemií 
118 pacientů. 

V BFM protokolech jsou dle diagnostických 
kritérií a časné odpovědi na léčbu pacien-
ti stratifikováni do tří skupin nepříznivého 
průběhu léčby – nízkého (SR), středního 
(MR) a vysokého rizika (HR). Dle této stra-
tifikace je jim vyměřena intenzita chemo-
terapie ev. potřeba transplantace kmeno-
vých buněk krvetvorby. 

Na DK MNUL léčíme pacienty ALL standard-
ní a střední rizikové skupiny. Velmi úzce 
spolupracujeme s Klinikou dětské hema-
toonkologie FN v Praze Motole. Tam odesí-
láme k další léčbě a případně i transplan-
taci kostní dřeně (TKD) pacienty s vysokým 
rizikem nepříznivého průběhu léčby. Ti 
jsou do této skupiny zařazeni během prv-
ních 2 – 3 měsíců pobytu na DK na základě 
nepříznivých biologických markerů a nedo-
statečné časné odpovědi na léčbu. 

Do Motola programově odesíláme také pa-
cienty s relapsem základního onemocnění 
a s jinými formami leukemie.

ALL je léčena standardně celkem 2 roky od 
stanovení diagnózy. Z toho agresivní che-
moterapie trvá zhruba 8 – 9 měsíců, poté 
následuje tzv. chemoterapie udržovací. 
Agresivní chemoterapie probíhá na DK pře-
vážně za hospitalizace na hematologické 
jednotce oddělení intermediární péče DK 
a částečně také ambulantně v dětském 
hematoonkologickém stacionáři, který byl 
nově vybudován a otevřen na DK MNUL 

v lednu roku 2016. Tam poté pacienti do-
cházejí během udržovací chemoterapie 
a rovněž během dalšího sledování po 
ukončení léčby. 

Ve stacionáři poskytujeme také sdílenou 
péči i dalším dětským onkologickým paci-
entům z center v Praze a Brně.

O pacienty pečují na DK MNUL 2 lékařky 
s atestací z hematologie a transfuzního lé-
kařství a dětské hematoonkologie a 9 ses-
ter na jednotce IMP, z toho dvě sestry do-
chází do stacionáře. 

Od roku 2000 jsme léčili pro ALL 78 dětí. 
Z tohoto souboru pacientů jsme odeslali 
na KDHO do Motola pro vysoké riziko ne-
příznivého průběhu léčby 12 dětí a 4 paci-
enty pro zásadní komplikace léčby. 

Celkem 11 pacientů prodělalo relaps one-
mocnění (z toho 9 pacientů z rizikových 
skupin SR a MR: 1x SR, 7x MR, 3x HR). Šest 
pacientů bylo v Motole odtransplantováno 
(2 pacienti primárně, 4 pacienti pro relaps 
onemocnění). Zemřeli celkem 4 pacienti, 
z toho 1 pacient pro relaps a dva pacienti  
na progresi léčby bez transplantace  kostní 
dřeně. Jeden pacient zemřel na DK MNUL 
na komplikace spojené s léčbou.

V rámci DK jsou pacienti dispenzarizováni 
až do 21 let věku, nyní je na naší klinice 
sledováno 38 pacientů.

Výsledky léčby ALL v MNUL v rizikových 
skupinách  léčených na DK jsou srovnatel-
né s výsledky léčby ve všech centrech v ČR 
a centrech předních světových pracovních 
skupin.

Relapsy onemocnění v našich rizikových 
skupinách jsme zaznamenali u 9 pacientů 
(tj. ve 12 %) pětiletý EFS (event free survi-
val, tj. přežívání bez události) u 85 % pa-
cientů. Z celého našeho  souboru přežívá  
95 % pacientů.

Naše pracoviště je členem Pracovní sku-
piny pro dětskou hematologii ČR (PSDH), 
která byla založena v roce 1990. Jednou 
za 3 měsíce se účastníme pravidelných 
pracovních schůzek této skupiny, kde jsou 
vždy prezentováni všichni nově diagnos-
tikovaní pacienti a pacienti s relapsy ze 
všech center v ČR.

Od roku 1992 bývá pravidelně 1x ročně 
pořádána Konference dětských hematolo-
gů a onkologů České a Slovenské republi-
ky, která byla již úspěšně 2x organizována 
také naším centrem. 

MUDr. Daniela Procházková
vedoucí hematoonkologického centra pro 

děti, které nedisponuje transplantační 
jednotkou 

Dětská klinika FZS UJEP a MNULSnímek z konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky
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Republiková prvenství: První robotická stabilizace páteře
Masarykova nemocnice

Podstatou minimálně invazivních opera-
cí páteře je vedení operace s redukcí po-
škození všech tkání v místě prováděného 
výkonu. V užším slova smyslu se bavíme 
o tzv. perkutánních výkonech, kdy ne-
používáme klasickou strategii otevřené 
operace se skeletizací páteře a ozřejmě-
ním všech anatomických struktur páteře. 
Nežádoucím vedlejším efektem klasické 
operace je denervace a poškození paraspi-
nálních svalů páteře s výslednou jejich tr-
valou dysfunkcí, větší krevní ztráta, vyšší 
riziko infekce a prodloužená doba návratu 
do běžného sociálního i pracovního živo-
ta. Otevřená operace vede k větším jizvám, 
delší hospitalizaci, delší rekonvalescenci, 
ale i významnějším pooperačním bolestem 
a celkovému diskomfortu. Naproti tomu 
minimálně invazivní výkony, které jsou 
vykonávány tubulárním nebo přímo perku-
tánním přístupem tyto nevýhody otevřené-
ho přístupu zmírňují. V současné době se 
každý rok provádí téměř 5 miliónů operací 
páteře na celém světě, přičemž v rozvinu-
tých zemích je téměř polovina operací pro-
váděna právě minimálně invazivně.

Koncept minimálně invazivní chirurgie 
vzniknul v roce 1987, kdy byla publiková-
na první laparoskopická cholecystektomie 
bez provedení klasické otevřené laparoto-
mie.  O dva roky dříve v roce 1985 již byla 
publikována práce o pravděpodobně tzv. 
první robotické operaci, konkrétně biopsii 
mozku systémem PUMA 560.

Zatímco v oblasti klasické chirurgie smě-
řoval vývoj k systému da Vinci, který byl 
etablován na trhu v roce 2000, naopak 
v oblasti spinální chirurgie vývoj směřoval 
k tzv. počítačem navigovaným výkonům. 
Tento systém spočívá v kombinaci nejdří-
ve předoperačně posléze i intra-operačně 
získané radiologické informace ve formě 
RTG nebo CT a následného převedení do 
navigačního systému, který zlepšuje orien-
taci a volbu trajektorie v závislosti na volbě 
operatéra.

Systém da Vinci, který je v současné době 
synonymem robotické chirurgie, nenašel 
ve spondylochirurgii uplatnění. Provádě-
ní předních stabilizačních výkonů tímto 
systémem v oblasti dolní bederní páteře 
nepřineslo benefit. Tento systém je ve 
své podstatě převodníkem „neohraba-
ných“ pohybů chirurga do precizních mi-
kropohybů za nadstandardního osvětlení 
v perfektním rozlišení a v úhlech kam ani 
lidská ruka, ani laparoskopické techniky 

optimálně a bezpečně nedosáhnou. V in-
tencích Karla Čapka, který slovo robot ve 
svém díle R.U.R. v roce 1920 vytvořil, se 
tedy nejedná o v pravém slova smyslu 
o robotický systém, jehož podstatou je pří-
tomnost nějaké formy umělé inteligence 
a automatizace. Ve spondylochirurgii vývoj 
tzv. robotické chirurgie směřoval k výko-
nům, jejíž podstatou je optimální a bez-
pečné zavedení šroubů do obratlových těl 
pod optimálním úhlem a s optimálními 
rozměry. Během dvou desetiletí vzniklo 
několik systémů (Mazor, Rosa, Excelsius, 
TiRobot, X360, Cirq), jejichž úkolem je dle 
chirurgova předoperačního plánu automa-
ticky vyhledat nejpřesnější trajektorii pro 
zavedení šroubu, za kontinuální monitora-
ce pohybů těla pacienta, kontroly tlaku při 
zavádění šroubu atd.

Neurochirurugická klinika Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), zavedla 
systém minimálně invazivních operací 
s relativním zpožděním za ostatními vel-
kými spondylochirurgickými pracovišti 
před 11 lety. První operací s perkutánně 
zavedenými šrouby pomocí K-drátů byla 
operace spondylolistézy bederní páteře 
v roce 2009. S odstupem dalších pěti let 
díky vybavení intraoperačním CT (systém 
O-arm) se významně rozšířili možnosti mi-
nimálně invazivní spondylochirurgie. Zlep-
šené možnosti navigace a intraoperační 
kontroly vyvrcholily aplikací perkutánních 
technik v oblasti horní krční páteře v po-
době zavedení obávaných šroubů jak do 
pediklů, tak do laminy druhé krčního ob-
ratle. Logickým dalším krokem ve zlepšo-
vání přesnosti a bezpečnosti byla aplikace 
robotické techniky.

V listopadu 2019 jsem byl pozván po 
všech předchozích nutných formalitách do 
jednoho z center používající robotickou 
techniku při operacích páteře v Bonifatius 
Hospital v německém Lingenu k možnosti 
vyzkoušet si reálnou aplikaci robotického 
systému v běžné klinické praxi. Pracoviš-
tě, které vede prof. Klassen, se zaměřuje 
na spinální operace. Robotickou tech-
nikou zde odoperovali již více než 250 
pacientů. Během krátké stáže jsem byl 
seznámen s celým postupem plánování 
a provádění robotických operací. Po asis-
tování robotickému výkonu, jsem dostal 
unikátní možnost provést také robotickou 
stabilizaci perkutánními šrouby bez využití 
K-drátů pro degenerativní spondylolistézu 
v etáži L3-L4 technikou MIDLIF s aplika-
cí intervertebrální fúze. Operační výkon 
proběhl bez komplikací a dle následných 
sdělení je pacientka spokojená. Vlastní 

neocenitelná klinická zkušenost prokázala 
nejen deklarované benefity robotického 
systému, ale i vyvrátila spekulace o neú-
měrně časově dlouhých výkonech. Vlastní 
operace byla o třetinu kratší než naše srov-
natelné výkony.

Nejdůležitější zprávou pro naše pacienty 
je skutečnost, že díky progresivnímu smě-
řování a podpoře Krajské zdravotní, a. s., 
bylo schváleno výběrové řízení pro nákup 
spondylochirurgického robotického systé-
mu pro Neurochirurgickou kliniku. 

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika FZS UJEP a MNUL

První perkutánní zavedení šroubů v roce 2009

Perkutánní fixace druhého krčního obratle

Plánování robotického výkonu

Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, a asistent prof. Klassen při robotické operaci Výsledek provedené operace technikou MIDLIF
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V teplické nemocnici jsme začali provozovat lékařskou 
pohotovostní službu pro dospělé i pro děti a dorost

Nemocnice Teplice
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) začala od 1. ledna 2021 provozovat v Nemocnici Tepli-
ce,  o. z., lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro dospělé i LPS pro děti a dorost. 

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO 
DOSPĚLÉ
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé 
bude nově součástí provozu Urgentního 
příjmu Nemocnice Teplice, o. z.

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro 
dospělé poskytuje v nezbytném rozsahu 
ambulantní péči občanům v případech ná-
hlé změny zdravotního stavu nebo zhorše-
ní průběhu onemocnění, vzniklého v době 
mimo pravidelný provoz ambulantních 
zdravotnických zařízení. 

LPS není určena pro běžné vyšetřovací 
nebo léčebné výkony, které se provádějí 
v době běžného denního provozu zdravot-
nických zařízení.

Ambulance LPS pro dospělé je dočasně 
z důvodu epidemiologické situace umís-
těna mimo prostory Urgentního příjmu, 
a to v přízemí (1. NP) pavilonu J. Pacienti 
přicházející na ošetření v ambulanci LPS 

pro dospělé budou zaregistrováni na Ur-
gentním příjmu v pavilonu F zdravotnickým 
personálem a po zhodnocení závažnosti 
jejich zdravotních obtíží zasláni k ošetření 
na ambulanci LPS pro dospělé.

Ordinační hodiny
pondělí – pátek 18:00 – 21:00 hodin

sobota, neděle, svátky 10:00 – 19:00

Kontakt: +420 417 519 721

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI 
A DOROST
Pro děti a dorost ve věku 0 – 19 let zajiš-
ťují na LPS péči  obvodní praktičtí pediatři 
a dětské sestry, a pediatři a dětské sestry 
z lůžkové části Dětského a dorostového 
oddělení Nemocnice Teplice, o. z. 

Prostory LPS pro děti jsou umístěny v bez-
prostřední blízkosti lůžkové a ambulantní 
části Dětského a dorostového oddělení, 
Nemocnice Teplice, o. z., v pavilonu J, ve 
třetím poschodí (4. NP). 

Ordinační hodiny
pondělí – pátek 18:00 – 21:00 hodin

sobota, neděle, svátky 10:00 – 19:00

Kontakt: +420 417 519 722

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Hlavní vchod do teplické nemocnice  
z Duchcovské ulice. V pozadí pavilon J

Jana Mrákotová je novou tiskovou mluv-
čí akciové společnosti Krajská zdravotní 
(KZ), která je největším poskytovatelem 
zdravotní péče v Ústeckém kraji. KZ spra-
vuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, 
Teplicích, Mostě a Chomutově. 

Jana Mrákotová přichází z vydavatelství 
Extra Online Media, kde měla jako šéfre-
daktorka na starost server G.cz, který se 
zaměřuje na zpravodajství, publicistiku 
a kulturu.

Byla dlouhá léta spojená s Prima Group, 
kde zastávala mimo jiné post vedoucí life-
-stylové komunikace. V rámci Primy půso-
bila také jako její mluvčí. Stejný post zastá-
vala i v pražské Thomayerově nemocnici.

redakce Infolistů

Novou tiskovou mluvčí Krajské 
zdravotní je Jana Mrákotová

Krajská zdravotní

Jana Mrákotová

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví České repub-
liky pokračuje ve svých odběrových centrech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 
a Chomutově vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednic-
tvím POC antigenních testů. Testování bude pokračovat do odvolání.

Vyšetření je možné u osob, které jsou 
účastny veřejného zdravotního pojištění 
v České republice, pokud požádají o pro-
vedení antigenního testu a prokáží se 
průkazem pojištěnce nebo náhradním 
dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 
5 dní. Vyšetření se neprovádí u osob, kte-
ré absolvovaly z důvodu onemocnění CO-
VID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle 
platného mimořádného opatření Minister-
stva zdravotnictví upravujícího nařizování 
izolace a karantény a zároveň u nich neu-
plynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR 
testu s pozitivním výsledkem, a u osob, 
kterým byl v posledních 5 dnech proveden 
test metodou RT-PCR nebo POC antigenní 
test s negativním výsledkem.

Zájemce o odběr na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím 
POC antigenních testů se musí, stejně 
jako žadatelé o PCR test a test na protilát-
ky z kapilární krve, objednat předem přes 
elektronický objednávkový systém na ad-
rese www.kzcr.eu/testcovid. Po rozkliknutí 
se uživateli internetu zobrazí odkaz na po-
žadované odběrové centrum, kde si zájem-
ce zvolí nejbližší možný termín.

Místa odběru vzorků k testování na CO-
VID-19 v KZ jsou zapojena do státem 
a zdravotními pojišťovnami garantované 
páteřní sítě odběrových center a odběro-
vých center v regionální síti a splňují po-
žadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na 
odběrová pracoviště v obou uvedených 
sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad 

Labem, o. z., je zařazena do celorepubli-
kové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., 
Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice 
Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., 
do regionální sítě.

Nadále odběrová centra KZ v Děčíně, Ústí 
nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově 
provádí stěr z nosohltanu na PCR zájem-
cům odeslaným krajskou hygienickou sta-
nicí, praktickým lékařem a samoplátcům. 
Zpracování vzorku přijde samoplátce na 
1 510 Kč. Test na protilátky, který prová-
děn z kapilární krve a je plně hrazený ža-
datelem, stojí 490 Kč. POC antigenní test 
je hrazen ze zdravotního pojištění.

Podrobné informace k provozu odběro-
vých center pro testování na přítomnost 
nákazy způsobující onemocnění COVID-19 
najdou zájemci na webu www.kzcr.eu.

redakce Infolistů

Krajská zdravotní pokračuje ve vyšetřování přítomnosti 
antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím antigenních testů

Krajská zdravotní

Klára Šmídová

vykonává pozici vrchní 
sestry Anesteziologicko-
resuscitačního oddělení  

v Nemocnici Most, o. z. od
 1.

 1.
 2

02
1 Jaroslava Duchoňová

vykonává pozici vrchní sestry 
Protialkoholní  
a protitoxikomanické záchytné 

stanice v Nemocnici Teplice, o. z. od
 1.

 1.
 2

02
1

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

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

MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s., se souhlasem 
představenstva společnosti zmocnil s účin-
ností od 1. 1. 2021 MUDr. Jiřího Laštůvku 
k zastupování funkce náměstka pro říze-
ní zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.,  
v plném rozsahu. 

MUDr. Jiří Laštůvka je primářem Interního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Do 31. 12. 2020 funkci náměstka pro ří-
zení zdravotní péče na základě zmocnění 
generálního ředitele zastával MUDr. Tomáš 
Hrubý, který nadále zůstává ve funkci ředi-
tele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z.

redakce Infolistů

Náměstkem pro řízení zdravotní péče 
se stal primář MUDr. Jiří Laštůvka 

Krajská zdravotní

MUDr. Jiří Laštůvka

Vedení 
společnosti 

jednalo s odbory 
o navýšení mezd 

Vedení Krajské zdravotní, a. s., 
(KZ) za účasti předsedy předsta-
venstva Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, 
místopředsedy představenstva 
MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, 
a generálního ředitele MUDr. Ale-
še Chodackého zahájilo se zástup-
ci odborových organizací jednání 
o mzdových úpravách, zejména 
navyšování tarifních mezd zaměst-
nanců společnosti pro rok 2021.

Zástupci vedení KZ deklarovali, že 
do oblasti odměňování zaměst-
nanců společnost bude investovat 
veškeré volné zdroje, které bude 
mít k dispozici z očekávaného na-
výšení úhrad za poskytované zdra-
votní služby dle úhradové vyhlášky 
pro rok 2021. „Našim zájmem je se 
s odbory dohodnout a proto bude-
me hledat v rozpočtu zdroje, ze kte-
rých můžeme další navýšení platů 
financovat,“ uvedl po jednání Mgr. 
Ing. Jindřich Zetek, předseda před-
stavenstva KZ.

Společně se obě strany dohodly na 
dalším postupu, kdy Krajská zdra-
votní, a. s., předloží zástupcům 
odborových organizací vyčíslení 
očekávaných nárůstů úhrad a dis-
ponibilních zdrojů a budou dále 
jednat o možném navýšení mzdo-
vých tarifů, a to včetně případných 
aktivit směřujících k navýšení obje-
mu disponibilních prostředků.

redakce Infolistů

Krajská zdravotní

MUDr. MDDr. Petr Chramosta 

vykonává pozici primáře Oddělení 
ústní, čelistní a obličejové chirurgie 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad 

Labem, o. z.  od
 1.

 1.
 2

02
1
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Maminky na porodních sálech Krajské 
zdravotní, a. s., přivedly na Štědrý den na 
svět dvanáct novorozenců. První miminko 
letošního roku se narodilo v Nemocnici 
Most, o. z.

V děčínské nemocnici se 24. prosince na-
rodilo jedno děvčátko. V Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z., se narodil 
na Štědrý den jeden chlapec a jedna dív-
ka. V teplické nemocnici se ve stejný den 
na svět podívali dva chlapci. V Nemocnici 
Most se narodili 24. prosince dva chlapci 
a dvě děvčata. V chomutovské porodnici 
se na Štědrý den narodil jeden chlapec 
a dvě dívky. 

První miminko letošního roku v Krajské 
zdravotní se narodilo v porodnici Ne-
mocnice Most, o. z. Jako první se na svět 
v roce 2021 podívala v 0.03 hodin holčič-
ka Daniela, měřila 50 cm a vážila 3 410 g. 

Maminkou je Miriama Nykodýmová 
z Litvínova.

Datum narození 1. 1. 2021 bude mít v rod-
ném listě napsané také dívenka Eliška, 

která přišla na svět v porodnici Nemocnice 
Chomutov, o. z., v 1.46 hodin. Vážila 2 950 
gramů, měřila 50 cm. Maminkou je Eliška 
Pýchová z Chomutova.

V děčínské porodnici přivedla na svět 
maminka Veronika Štrejlová z Jetřichovic 
1. 1. 2021 v 9.52 hodin chlapečka Adám-
ka, který vážil 3 850 g. 

Mamince Ramadan Rasha z Teplic se v po-
rodnici Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., narodil 1. 1. 2021 v 11.18 
hodin syn Ryan. Měřil 50 cm, vážil 3 530 g.

V teplické porodnici si personál porodního 
sálu na prvního novorozence počkal až do 
2. 1. 2021. V 2.54 hodin přivedla na svět 
dceru Karolínu maminka Lucie Ciganíková. 
Miminko měřilo 50 cm a vážilo 3 450 g.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Na Štědrý den se u nás narodilo dvanáct miminek. Prvním 
novorozencem roku 2021 v Krajské zdravotní je Daniela

Krajská zdravotní

Prvním miminkem roku 2021 v Krajské 
zdravotní je Daniela. Foto: archiv rodiny

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) otevřela v pon-
dělí 4. ledna 2021 po rekonstrukci veřej-
nou část Nemocniční lékárny KZ v Nemoc-
nici Děčín, o. z. 

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ,  
A. S., V NEMOCNICI DĚČÍN, O. Z.:
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín (budova „C“)
Otevírací doba: po – pá 7:30 – 15:30 h
Telefon: +420 412 705 440
E-mail: lekarna.dc@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s., provozuje celkem 
šest lékáren, po jedné v každé ze svých 
nemocnic, tedy v Děčíně, Ústí nad Labem, 
Teplicích, Mostě a Chomutově, další lékár-
na je v areálu Centra komplexní onkologic-
ké péče Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice, o. z., v areálu V Podhájí. 

redakce Infolistů

Po rekonstrukci jsme otevřeli lékárnu v děčínské nemocnici
Nemocnice Děčín

Lékárna sídlí v budově C

S příchodem nového roku mnoho z nás 
bilancuje nad svým životem, úspěchy, ne-
úspěchy, láskami, a především i nad svým 
zdravím. Dáváme si mnohdy nesplnitelná 
předsevzetí, do kterých se 1. ledna vrháme 
s nadšením a s plným žaludkem a ukonču-
jeme je po týdnu, dvou týdnech a někdy 
třeba „až“ po měsíci. Motivací nám totiž 
často nebývá touha po zdraví, ale po vy-
toužené velikosti. 

DŮLEŽITÉ JE ZAMYSLET SE NAD DŮVODY
Vstoupit do nového roku s elánem a tou-
hou je sice chvályhodné, ale v první řadě 
se musíme zamyslit nad důvody, které 
nás k hubnutí vedou. Je to partner/ka, 
kamarád/ka, okolí? Nové šaty nebo plav-
ky k moři? Ne. Takové důvody jsou sice 
pochopitelné, ale ten největší důvod, pro 
který bychom měli upravit svůj životní styl 
je zdraví. Neviditelný benefit, který stojí 
v popředí a určuje kvalitu našeho života.

Pokud tedy 1. ledna přemýšlíte, po jaké 
zaručené „dietě“ letos sáhnout, tak si nej-
dříve sedněte, vezměte si tužku a papír 
a napište si, proč vlastně toužíte po novém 
těle. V případě, že se jedná o 2 až 3 kila 
do společenských šatů (no upřímně si řek-
něme, že v roce 2021 nás asi moc plesové 
sezóny nečeká) nebo do šatů svatebních, 
můžeme zvolit i některou z módních verzí, 
kterou najdete v populárních časopisech. 
Pokud ale toužíte po změně životního sty-
lu, vaše cesta je dlouhodobá, lépe řečeno 
trvalá, nespěchejte! Tato cesta nezačíná 
urychleným úklidem ledničky a spíže, tato 
cesta začíná ve vaší hlavě. Ta musí být na 
změnu připravena jako první. 

Proto si v lednu klidně zalezte ještě s hor-
kým čajem pod peřinu, najděte si kvalitní-
ho mentora, který vám bude v nové cestě 
pomocníkem a nejdříve se učte! Mentor 
může být kvalitní kniha o výživě, dušev-
ním koučinku, fyzické aktivitě, může jím 
být i kvalifikovaný nutriční terapeut. Radu 
od studovaného nutričního terapeuta bych 
vám doporučila především v případě, že se 
jedná o úbytek váhy dlouhodobý a pokud 
je k nadváze či obezitě přidružené i jiné 
onemocnění. Nemocní lidé by měli být vždy 
ve změně svého stravování opatrní a měli 
by se po dohodě se svým lékařem obrátit 
na kvalifikovaného odborníka. Ale pozor! 
Nepleťte si výživové poradce s nutričním 
terapeutem. Nutriční terapeut je studova-
ný zdravotník v oblasti výživy a jeho služby 
bývají při doporučení praktickým lékařem 

v klinických poradnách při nemocnicích 
hrazeny zdravotní pojišťovnou.

RADA DO ZAČÁTKU? HLAVNĚ ŽÁDNÝ STRES! 
Hledání svého osobního zdravého život-
ního stylu může být a měla by být zábava. 
Jedna z nejdůležitějších zásad je umět číst 
etikety. Vybírejte potraviny takové, jejichž 
složení rozumíte. A věřte mi, že jich není 
mnoho. Jedná se především o prvopotra-
viny a základní potraviny vyrobeny přímo 
z nich – ovoce, zelenina, nepražené oře-
chy, netučné maso, ryby, mléko, neochu-
cené mléčné výrobky, netučné sýry, vejce, 
nerafinované oleje, máslo, kvasový chléb, 
mouka, vločky, semolinové těstoviny, rýže, 
atd. Zcela ze svého jídelníčku vyřaďte růz-
né kupované polotovary, instantní polévky 
a jídla, hotová jídla s prodlouženou trvanli-
vostí, balené pečivo, sladkosti a cukrovin-
ky jejichž složení je delší než jeden řádek 
obalu, masné výrobky, s výjimkou vysoko-
procentní dušené šunky, tučná masa, uze-
niny, přeslazené ochucené mléčné výrob-
ky, atd. Řiďte se rozumem a pamatujte si, 
že vždy je pro tělo více prospěšnější jídlo 

uvařené doma z kvalitních potravin a s lás-
kou než kupované jídlo narychlo ohřáté 
v mikrovlnné troubě. Pokuste se i zamyslet 
nad recepty, které doma vaříte. Nejsou pří-
liš tučné? Nejsou základy tradičních pokr-
mů založeny především na smíchání tuku 
a mouky? Dobrou omáčku lze udělat na 
zeleninovém základu z kořenové zeleniny 
a jíšku zcela vynechat. Nemusíme ihned 
sahat po „exotických“ receptech a super-
potravinách dnešní doby. Mnohdy stačí 
uvařit tradiční svíčkovou nebo rajskou 
omáčku zcela netradičně a přitom zdravě. 
Nebojte se si hrát. Jako dětem nám často 
říkali: „Nehraj si s tím jídlem!“. Já vám to 
ale povoluji. Hrajte si a objevujte, a hlavně 
milujte jídlo! Milujte ale kvalitní jídlo. 

S JÍDLEM JDE RUKU V RUCE I PITNÝ REŽIM
Nebudu vám psát, zda je dobré vypít 1,5 
litru nebo 2 litry denně. Dobré je vypít ale-
spoň 7 sklenic čisté vody a doplnit ji nesla-
zeným zeleným, bílým a bylinkovým čajem, 
ředěnými ovocnými mošty. Pro zpestření 
přidat neochucenou minerální vodu a po-
kud zdraví dovolí, tak i 2 až 3 šálky kvalitní 
černé kávy.

A alkohol? V době hubnutí jej nedoporu-
čuji, ale pokud jste zdraví a váhu si již jen 
udržujete, občasná sklenka především čer-
veného vína neuškodí. Vždy však volte dle 
svého aktuálního zdravotního stavu.

DOBŘE JÍST A PÍT NESTAČÍ
Ke zdravému životnímu stylu patří i přiro-
zený pohyb. Nebudu vás hnát do fitness-
center ani na několikakilometrové běhy. 
Budu vás však posílat na hodinovou sviž-
nou procházku denně a k chůzi si najděte 
i jiný pohyb, který vás bude těšit a který 
se bude starat nejen o fyzickou ale i psy-
chickou pohodu. Může jím být jóga, pilates 
a pro týmové hráče i různé kolektivní spor-
ty. Sport neposiluje pouze tělo, ale přispí-
vá i k odolnosti organismu jako takovému.

Byla bych ráda, kdyby letošní Nový rok byl 
ve vašem „hubnoucím“ předsevzetí ten 
poslední a kdyby se cesta zdravého život-
ního stylu stala součástí vašeho života již 
trvale. Rok 2020 nám více než kdy dříve 
připomněl, že zdraví je vzácný dar, o kte-
rý se musíme starat. Pečujme o něj v roce 
2021 a v letech dalších lépe a věřme, že se 
nám odvděčí.

Daniela Nohlová
nutriční terapeut

Nemocnice Teplice, o. z.

Novoroční předsevzetí? Jak na Nový rok, tak po celý rok…
Nemocnice Teplice

Ilustrační foto

V péči zdravotníků Protialkoholní a proti-
toxikomanické záchytné stanice Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., 
v roce 2020 skončilo 928 klientů. Lůžkové 
části zdravotnického pracoviště personál 
využil u 860 podnapilých nebo osob pod 
vlivem drog. Po ambulantním vyšetření 
opustilo stanici 68 klientů. 

„Z hospitalizovaných osob převažují ty pod 
vlivem alkoholu, kterých bylo v loňském 
roce 665. Ve 195 případech šlo o narko-
many pod vlivem drogy,“ uvedla Jaroslava 
Duchoňová, vrchní sestra Protialkoholní 

a protitoxikomanické záchytné stanice 
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Tepli-
ce, o.z.

Mezi klienty zdravotnického pracoviště 
v 723 případech patřili muži, žen bylo 205. 
„Nejvíce klientů jsme v roce 2020 zazna-
menali v měsíci červnu, kdy jsme vyšetřili 
98 osob. Naopak měsíc leden s počtem 
61 klientů byl nejnižší do počtu vyšetření,“ 
doplnila vrchní sestra.

V roce zahájení provozu, od 13. května do 
31. prosince 2019, personál protialkoholní 

a protitoxikomanické záchytné stanice 
ošetřil 495 klientů, z toho ve 28 případech 
šlo o ambulantní péči.

Protialkoholní a protitoxikomanická zá-
chytná stanice Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z., poskytuje 
zdravotní službu osobě, která pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky, nekon-
troluje své chování a tím bezprostředně 
ohrožuje sebe nebo okolí. Pobyt klienta 
přijde na 3 000 Kč. Jde o částkou schvále-
nou zřizovatelem.

Petr Sochůrek,člen redakce Infolistů

Péče záchytné stanice využilo loni více než 900 klientů
Nemocnice Teplice
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Psychosociální intervenční služba, tzv. od-
dělení podpůrné péče, vznikla v Krajské 
zdravotní, a. s., (KZ) v září loňského roku. 
Tato služba zahrnuje zdravotnické inter-
venty, zdravotnické PEERy, psychology, 
kaplany a dobrovolníky. Jejím smyslem je 
podpora a pomoc zdravotníkům, pacien-
tům a jejich příbuzným.

Každá nemocnice KZ bude mít svůj tým, 
který bude v nemocnicích poskytovat ne-
jen psychosociální intervenční službu 
sekundárně zasaženým, nebo peer podpo-
ru kolegům, ale i duchovní pomoc, která je 
nedílnou součástí.

Systém psychosociální intervenční služby 
(SPIS) podporuje Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR ve spolupráci NCO NZO, kde se školí 
zdravotničtí pracovníci v certifikovaných 
kurzech, aby mohli poskytovat psychoso-
ciální intervenční podporu příbuzným pa-
cientů nebo peer podporu svým kolegům.

Snahou zdravotnických interventů je jed-
norázová podpora lidí, kteří jsou zasaženi 
závažnou situací a jeví známky akutní stre-
sové reakce. Z velké části totiž jejich situa-
ce nevyžaduje péči psychologa, ale pomů-
že podpora zdravotnického interventa. 

Zdravotnický PEER poskytuje pomoc svým 
kolegům, kteří se nejen v dnešní době vel-
mi často v rámci svého povolání dostávají 
do situací s nadlimitní zátěží. Podpora ko-
legů je velmi důležitou součástí oddělení 
podpůrné péče.

KZ byla v listopadu 2020 vybraná spolu 
s dalšími 5 nemocnicemi z celé republiky 
do projektu Prevence II. (Zmírnění negativ-
ních dopadů psychické a fyzické zátěže na 

nelékařské zdravotnické pracovníky v pro-
středí systémového opatření), jehož cílem 
je také zavedení psychosociální intervenč-
ní služby v nemocnicích KZ.

V Masarykově nemocnici již částečně  
intervenční služba funguje a její členové 
mají za sebou několik úspěšných inter-
vencí u příbuzných, kteří potřebovali pod-
poru v zátěžové situaci. Koordinátorem 

oddělení podpůrné péče je Markéta Matu-
šíková (marketa.matusikova@kzcr.eu). 

Intervenční služba je na vyžádání, kontak-
tovat interventa může zdravotnický perso-
nál – sestra nebo lékař, dle rozpisu služeb. 
U něj je uvedeno i telefonní spojení. Služby 
jsou k dispozici v rámci oddělení a v krátké 
době budou k vyhledání i na rozcestníku 
nemocničního intranetu.

Zdravotnický intervent po důkladném se-
známení se situací poskytne zasaženým 
jejich základní potřeby, například bezpeč-
ný prostor pro jejich emoce, zprostředko-
vání informací od zdravotníků, popřípadě 
podporu a doprovod při rozloučení se 
zemřelým.

Peer podporu využívají zaměstnanci. 
V rámci projektu je zřízená celostátní tele-
fonní linka krizové podpory pro pracovníky 
ve zdravotnictví, na kterou mohou kdykoliv 
zavolat.

V těžké situaci nemusíte zůstávat sami, 
zdravotničtí peeři a psychologové SPIS 
jsou tu pro vás.

Linka krizové podpory pro pracovníky ve 
zdravotnictví : 530 331 131

V březnu 2021 by se intervenční tým měl 
rozrůst o dalších 6 certifikovaných zdra-
votnických interventů a 3 PEERy, kteří bu-
dou vyškoleni v NCO NZO v rámci projektu 
Prevence II., postupně se budou rozrůstat 
týmy i v dalších nemocnicích KZ.

Všichni se těšíme na spolupráci s Vámi.
Markéta Matušíková 

koordinátor Oddělení podpůrné péče
Krajská zdravotní, a. s.

Zdravotníkům nově pomáhá intervenční služba
Krajská zdravotní

Koordinátorem Oddělení podpůrné péče 
v Krajské zdravotní je Markéta Matušíková. 
Foto: Josef Adlt

ZEMŘEL MUDr. VLADIMÍR DOBIÁŠ
Dne 13. prosince 2020 zemřel ve věku 67 let MUDr. Vladimír Dobiáš 

Pan doktor Dobiáš byl kolega, který zasvětlil celý svůj profesní život naší nemocnici.  
Přes vážné a vleklé onemocnění pracoval až do posledních chvil, celých 41 let. Byl to 
především  hodný, milý a skromný člověk, se srdcem na dlani a to jak pro svou rodinu, 
tak pro své kolegy.

Bylo nám ctí ho poznat a pracovat s ním. 

Věnujte mu prosím, spolu s kolegy z oddělení všeobecného lékařství, tichou 
vzpomínku. 

MUDr. Miloslav Tomaškovič
Oddělení všeobecného lékařství

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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Odběrová centra v nemocnicích Krajské 
zdravotní jedou už téměř rok na plné ob-
rátky. Pacienti se na odběry objednávají 
na webové adrese krajska-zdravotni.re-
servio.com. Tam také řada z nich po odbě-
rech píše recenze a hodnocení. Zde jsou 
některé z nich:

MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
TÉMĚŘ 3000 RECENZÍ
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 4,69 (Z MAXIMÁLNĚ 5)

Irena: Velice příjemní zaměstnanci, sestřič-
ky a ostatní zlehčovali naše čekání s úsmě-
vem a klidem. Moc děkujeme za pěkný pří-
stup k nám, ale i k ostatním klientům.
Martin: Perfektní a hlavně profesionální 
přístup personálu. Především oceňuji rych-
lost provedení celého testu.
David: Perfektní sestřičky, přestože mají 
spoustu práce a určitě nepříjemné a nepo-
hodlné chvíle v oblecích, tak byly naprosto 
příjemné, usměvavé a vtipné. Vůbec se ne-
čeká, vše jde rychle.
Stanislav: Naprostá spokojenost. Příjemný 
personál, odběr bezbolestný, bez fronty 
a přesně v rezervovaný čas. Děkuji.
Alexandra: Neuvěřitelně milí a dobře nala-
dění lidé, procedura provedená jemně - ob-
rovská pochvala a poděkování personálu!

NEMOCNICE TEPLICE
VÍCE NEŽ 2500 RECENZÍ
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 4,75

Miluše: Skvělá práce celého týmu, žádná 
čekací doba, příjemný a milý personál.
Kateřina: střícný přístup personálu. Všich-
ni byli ochotní a sestřička, která dělala 
odběry, byla velmi jemná a citlivá, takže 
odběr nebyl tolik nepříjemný a bolestivý.
Gudrun: Byla jsem příjemně překvapená 
rychlostí, vlídností a milým přístupem. 
Děkuji a smekám před Vámi všemi, kteří 
v této těžké době pracujete přímo v první 
linii. Přeji v novém roce hodně zdraví, spo-
kojenosti a osobní pohody.
Adam: Skvělý přístup sestřičkek, bez če-
kání, rychlé výsledky, bezbolestné, prostě 
všechno proběhlo skvěle, děkujeme.

NEMOCNICE MOST
VÍCE NEŽ 1400 RECENZÍ
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 4,56

Jiri: Příjemná a komunikativní paní dok-
torka, úsměv a humor jí není cizí. Jsem 

spokojen také s rychlostí provedení testu. 
Prosím, poděkujte paní doktorce za mne 
i moji rodinu. Přejeme jí i celému kolek-
tivu zdravotníků hojnost zdraví, štěstí 
a všestranných úspěchů. 

Pavel: Nemusel jsem vůbec čekat, rezervo-
vaný čas byl dodržen, velmi slušné chování 
odběrového personálu. Skvělá práce!!!

Ivana: Otestování proběhlo rychle a bez 
dlouhého čekání. Sestřičky byly fajn, i když 
unavené musí po tom všem být. Smekám 
před nimi.

NEMOCNICE CHOMUTOV
VÍCE NEŽ 1700 RECENZÍ
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 4,63

Emilie: Byla sobota odpoledne, ale hned 
u vstupu jsem byla přijata s úsměvem, což 
jsem nečekala děkuji vám. Pro mne odběr 
nebyl nepříjemný, sestřička to umí s citem, 
jemně, je šikovná, vážím si jejich práce, 
moc děkuji.

Ladislav: Uvolněná atmosféra a profesio-
nální přístup všech pracovníků Odběrové-
ho centra.

Adéla: Sestřičky byly velmi hodné a pří-
jemné. Odběr byl proveden profesionálně 
a velmi opatrně, vůbec jsem nic necítila. 
Děkuji za skvělý přístup k pacientům.

Veronika: Vše proběhlo rychle, nemusela 
jsem čekat žádnou frontu a personál byl 
milý, za mě vše v pohodě.
Miroslav: Velice příjemní zdravotníci. 
Ihned po příchodu chování a příjemné 
jednání všech přítomných odstranilo moje 
obavy z nadcházejícího odběru. Vše pro-
běhlo v úplné pohodě. Velice si vážím 
práce všech zdravotníků v celé naší zemi. 
Těm chomutovským za dnešni odběr děku-
ji. Toto odběrové místo doporučuji úplně 
všem, hlavně těm, kteří váhají, zda se ne-
chat testovat.

NEMOCNICE DĚČÍN
VÍCE NEŽ 1400 RECENZÍ
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 4,64

Teresa: Velmi dobrá zkušenost. Testování 
proběhlo rychle. Hezký přístup zdravotní-
ků. Děkuji.
Magdaléna: Sestřička mě vzala na odběr 
přesně v danou hodinu, na kterou jsem se 
objednala. U odběrové stanice nebyla žád-
ná fronta a výsledek testu jsem měla do 10 
minut. Všechno perfektní a dvě sestřičky, 
které na odběrovém místě byly, jsou velice 
milé.
Adéla: Neskutečně příjemný personál!!! Se 
vším pomůžou a poradí. Testování nebylo 
ani nepříjemné. Velmi děkuji.

redakce Infolistů

V recenzích na odběrová centra lidé děkují milému personálu 
za ochotu a lidský přístup. Hodnocení jsou skvělá

Krajská zdravotní

Odběrové centrum v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Dětské oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., je nově vybaveno spe-
ciálním dýchacím přístrojem na oxygenoterapii, který byl pořízen díky charitativní akci 
Virtuální zimák. Tu uspořádal BK ARMEX Děčín v době jarní přestávky KNBL, způsobené 
první vlnou koronavirové nákazy. 

Během akce, jež byla vzpomínkou na prv-
ní historické finále klubu z roku 2015 na 
zimním stadiónu v Děčíně, se vybralo  
122 000 Kč. V květnu, kdy Válečníci předá-
vali šek zástupcům nemocnice, se suma 
vyšplhala už na 152 000 Kč. Oficiální pře-
dání přístroje však proběhlo až v pondělí 
14. prosince, kdy do děčínské nemocnice 
zavítali zástupci Válečníků, generální ma-
nažer Lukáš Houser, Jakub Houška, Šimon 
Ježek, Tomáš Pomikálek, Ondřej Šiška, Eda 
Kotásek a Pavel Grunt, kteří spojili slav-
nostní předání přístroje s tradiční předvá-
noční návštěvou dětského oddělení.

Návštěva v této složité době byla kratší než 
jindy, přesto basketbalisté nezapomněli 
přinést dárky a popovídat si s malými paci-
enty i personálem oddělení.

„Jsme moc rádi, že přístroj, jehož výběr 
a koupě byla poměrně složitá, je už na 
svém místě a začal plnit svoji funkci. Pri-
mářka dětského oddělení na něj čekala 
dost dlouho, ale čekání je u konce a venti-
látor může začít pomáhat dětským paci-
entům,“ uvedl po předání Jakub Houška, 
patron celé charitativní akce.

„Jsem velmi ráda, že tento přístroj máme,“ 
dodala Renata Přibíková, primářka Dětské-
ho oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

redakce Infolistů

Za šek od děčínských Válečníků jsme pořídili dýchací přístroj 
na oxygenoterapii. Basketbalisté pomáhají každoročně

Nemocnice Děčín

ZEMŘELA ZDEŇKA ŠOURKOVÁ
Dne 29. 12. 2020 zemřela naše dlouholetá kolegyně paní Zdeňka Šourková. 

Dovolte krátkou vzpomínku na naši drahou kolegyni.

Zdenička odmaturovala jako zdravotní sestra v roce 1969, celý její pracovní život byl 
spjat s výkonem tohoto povolání. Prakticky od roku 1980 až do roku 2020 pracovala 
v chomutovské nemocnici. Nejprve jako staniční sestra na neurologickém oddělení 
a od roku 1984 na interním oddělení, kde od roku 1986 zastávala funkci vrchní sestry. 
V roce 2009 odešla do důchodu, přesto její pracovní život neustal. Přestoupila z inter-
ního oddělení na APP jako vedoucí sestra. Teprve rok 2020 ji ze zdravotních důvodů 
donutil pracovně přibrzdit. Bohužel na sklonku roku své nemoci podlehla.

Zdena byla člověk pracovitý, spravedlivý, spolehlivý a především na interním odděle-
ní zanechala nezapomenutelnou stopu své práce. Zdeni, děkujeme, že jsme se mohli 
od Tebe učit a s Tebou pracovat.

S tichou vzpomínkou personál interního oddělení a APP Nemocnice Chomutov

Válečníci z BK ARMEX Děčín navštěvují dětské oddělení každoročně. Foto: 3x Deník/Jaroslav Zeman
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Projekt Piráti Chomutov pro nemocnici má za sebou čtyři úspěšné tradiční ročníky, které 
pomohly jednotlivým oddělení díky výtěžku z aukce speciálních dresů. I přes současnou 
nepříznivou situaci pro sport měla akce i další pokračování, které však vypadalo trochu 
jinak. Šest hráčů, trenérů, lidí z kanceláří či redaktorů, kteří dříve měli pozitivní test na 
koronavirus, darovalo krevní plazmu, jež může pomoci nemocným s těžším průběhem.

Přestože A-tým aktuálně hraje kraj-
skou ligu, plánoval klubu i pro sezónu 
2020/2021 speciální nemocniční utkání. 
Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji ko-
lem pandemie onemocnění COVID-19 ne-
bylo jeho uspořádání možné, proto Piráti 
hledali jinou cestu, jak místní nemocnici 
pomoct.

K řešení paradoxně přispěl fakt, že klub 
ochromily pozitivní testy řady jeho členů. 
„Jakmile se objevily zprávy o možnosti da-
rovat ‚covid plazmu‘, čekali jsme už jen, až 
bude možnost darovat ji přímo v chomutov-
ské nemocnici. Jakmile se povedlo vyřídit 
administrativní záležitosti s tím spojené, 
začali jsme pracovat na vytvoření seznamu 
lidí, kteří měli pozitivní test na koronavi-
rus a chtěli darovat plazmu. Ze čtrnácti 
jmen zůstalo po telefonátech se zástupci 
transfuzního oddělení šest lidí, takže jsme 
rádi, že jsme mohli pomoci. Můžeme to 
nazvat jako takový poloviční ročník, tedy 

s pořadovým číslem 4,5,“ přibližuje mluvčí 
klubu Libor Kult. „Bohužel u darování plaz-
my existují některá omezení. Například 
dotyčný nemůže darovat plazmu, pokud je 
méně než půl roku po operaci či tetování, 
vadí také některé stomatologické zákroky 
či některá interní vyšetření,“ vysvětluje 
mluvčí klubu důvody snížení počtu dárců.

V polovině prosince tak vyrazila darovat 
plazmu šestice zástupců Pirátů. „Těší nás, 
že Piráti našli způsob, jak místní nemocnici 
pomoct i v této nelehké době,“ říká MUDr. 
Miroslav Šofr. Jeden z duchovních otců 
dlouhodobého projektu je náměstkem ře-
ditelky chomutovské nemocnice a zároveň 
primářem interního oddělení, které už si 
převzalo 116 tisíc korun z aukce nemoc-
ničních dresů ze čtvrtého ročníku.

„Rádi uvítáme samozřejmě každého no-
vého dárce krve či plazmy, tedy i ty, kteří 
koronavirovou infekci neprodělali. Bylo 
by perfektní, kdyby postoj hokejistů moti-
voval i ostatní a přivedl k nám nové dárce 
– třeba z řad jejich fanoušků,“ dodává pri-
mářka transfuzního oddělení chomutov-
ské nemocnice MUDr. Vladimíra Kašková.

redakce Infolistů

Chomutovští Piráti opět pomáhali, tentokrát plazmou
Nemocnice Chomutov

Veselé zástěrky zpříjemňují pobyt malým pacientům
Masarykova nemocnice

Moc bych chtěla poděkovat firmě Skřivá-
nek za to, že věnovala našim sestřičkám 
na Dětské klinice Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. 

– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., (MNUL) „veselé zástěrky“. 

Už po prvních minutách nošení sklízíme od 
našich malých pacientů a jejich rodičů po-
zitivní ohlasy. Okamžitě vykouzlily úsměvy 

na jejich tvářích. Ještě jednou moc děkuje-
me za pomoc v této nelehké době. 

Mgr. Marie Lulková, vrchní sestra 
Dětská klinika FZS UJEP a MNUL

Veselé zástěrky sklízí od malých pacientů a jejich rodičů pozitivní ohlasy. Okamžitě vykouzlily úsměvy na jejich tvářích

Oddělení následné péče dostalo ozonové generátory
Masarykova nemocnice

Dlouho jsme si mysleli, že pracujeme 
v ryjickém skleníku, kterému se epide-
mie jako zázrakem vyhne. Ale protože 
koronavirová krize neminula ani nás, 
velmi jsme přivítali záměr dárců věnovat 
našemu oddělení ozonové generátory. 

Díky kontaktům paní primářky 
MUDr. Petry Kozmové se podařilo zís-
kat tři generátory ozónu. Ozón je plyn, 
který se přirozeně vyskytuje v přírodě 
a tvoří například ochrannou ozónovou 
vrstvu Země. Ve vyšších koncentracích 
je schopen likvidovat mikroskopické or-
ganizmy, jako jsou viry, bakterie a dal-
ší, přitom však nijak nezatěžuje životní 
prostředí. Po aplikaci se ozón sám roz-
loží, nezbude po něm žádný zápach, 
žádné pozůstatky. 

Čištění ozónem je plně ekologická me-
toda, která nezatěžuje životní prostředí. 
Po jeho aplikaci nezůstane žádná zdraví 

škodlivá substance a ozón se 
brzy rozloží (přemění) na kyslík.

Velkým pozitivem celé akce 
bylo to, že přístroje byly dárky-
němi zakoupeny v době nejvyš-
ší nouze, kdy se střídaly časté 
případy onemocnění COVID na 
našem oddělení mezi pacienty 
a personálem. 

A tak díky štědrému daru 
Mgr. Jany Prokšové z Bořislavi, 
Ing. Soni Aubrechtové z Mostu 
a Jany Kuřčíkové z Kostomlat 
pod Milešovkou dýcháme nejen 
zdravěji, ale i s dobrým poci-
tem, že ani na naše křehké seni-
ory a všechny, kteří o ně pečují, 
dárci nezapomínají.

Mgr. Bc. Bohumila Machová
vrchní sestra

Oddělení následné péče MNUL

Primátor přišel podpořit zdravotníky na infekční oddělení
Masarykova nemocnice

Primátor města Ústí nad Labem PhDr. 
Ing. Petr Nedvědický navštívil před Váno-
ci Infekční oddělení v ústecké Masarykově 
nemocnici.

„Byli jste a stále zůstáváte v první linii. 
Nikdy Vám nemůžeme být dost vděčni za 
to, co pro občany našeho města děláte. 
Přijměte naše velké díky,“ uvedl primátor 
PhDr. Ing. Petr Nedvědický.

„Pan primátor přinesl dárkové balíčky 
našim zaměstnancům, za což mu děkuji. 
Probrali jsme také možnosti další spolu-
práce,“ doplnil primář infekčního oddělení 
MUDr. Pavel Dlouhý.

Primář Infekčního oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., MUDr. Pavel Dlouhý, se 
na konci loňského roku stal předsedou vý-
boru Společnosti infekčního lékařství Čes-
ké lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně. Podrobnější informace najdete 
v únorovém vydání časopisu Infolisty.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů Jana Kuřčíková z Kostomlat pod Milešovkou
Primátor města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petr Nedvědický (vpravo),primář infekčního oddělení 
MUDr. Pavel Dlouhý a vrchní sestra Mgr. Lada Merunková

Chomutovští Piráti darovali plazmu
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Zaměstnanci v maskách Mikuláše, 
anděla a čerta potěšili nejen pacienty, 
ale i personál nemocnice

Nemocnice Most
Rok 2020 dobrovolnickým akcím nepřál, 
Mikuláš, čert a anděl pacienty v mostecké 
nemocnici přesto navštívili. Role se ujali 
zaměstnanci mostecké nemocnice a dne 
4. prosince 2020 obešli některá lůžková 
oddělení nemocnice. V maskách Mikulá-
še, anděla a čerta potěšili nejen pacienty, 
ale i personál nemocnice. Pro pacienty si 
připravili přáníčka a drobné dárkové před-
měty. Na oplátku chtěli slyšet písničku, 
básničku nebo třeba vtip. 

Z pokojů byl slyšet smích a zpěv koled, 
který byl doplněn předvánoční výzdobou 
na jednotlivých odděleních. 

Za náš Dobrovolnický program Krajské 
zdravotní, a. s., Vám přejeme v roce 2021 
pevné zdraví, hodně štěstí a moře lásky ko-
lem sebe.

Marie Bertelová, DiS.
koordinátorka dobrovolnického programu

Nemocnice Most, o. z. Mikuláš s čerty a andělem v Nemocnici Most

Vitamín A (retinol) je nezbytný k přiroze-
nému růstu tělesných tkání, udržuje vývoj 
pevných kostí, zdravou kůži a dobré noční 
vidění. 

Vitamín A posiluje imunitní systém a po-
máhá při léčbě akné. Také naše tělo pomá-
há bránit proti bakteriálním, virovým a pa-
razitárním infekcím. Nejlépe se vstřebává 
společně s trochou oleje či tuku v potravě.

Doporučená denní dávka je 800 μg, tedy 
0,8 mg/den.

Naše tělo si může vitamín A vyrábět z beta-
-karotenu obsaženého v zelenině a ovoci.

Nejlepší zdroje vitamínu A v potravinách
TELECÍ JÁTRA 29,7 mg/100 g
MÁSLO 0,81 mg/100 g

MARGARIN 0,78 mg/100 g
VAJEČNÝ ŽLOUTEK 0,53 mg/100 g
KRÉMOVÝ SÝR 0,38 mg/100 g
ÚSTŘICE 0,08 mg/100 g
ANČOVIČKY 0,06 mg/100 g
PLNOTUČNÉ MLÉKO 0,05 mg/100 g
SLEĎ, MAKRELA 0,05 mg/100 g
Příznaky nedostatku mohou způsobit 
opožděný růst v dětství, zánět sliznice dás-
ní, suchou šupinatou kůži, světloplachost, 
suché oči bez lesku, neschopnost přizpů-
sobit zrak vidění ve tmě, špatný vývoj zub-
ní skloviny v dětství.

Jana Klabíková, nutriční terapeutka
Nemocnice Děčín, o. z.

Seriál pro zdraví čtenářů: Vitamín A 
Nemocnice Děčín

I přes veškeré komplikace, které nám od 
loňského roku přinesla pandemie nového 
koronaviru, je důležité myslet na své zdra-
ví komplexněji a myslet na prevenci proti 
dalším nemocem. S ohledem na blížící se 
Světový den boje proti rakovině (World 
Can cer Day), který připadá jako každoroč-
ně na 4. únor, bychom chtěli poukázat na 
důležitost prevence právě této nemoci.

Rakovina je i v této době nejčastější svě-
tovou příčinou úmrtí. Prevence je přitom 
podle odborníků stále nedostatečná. Pro-
blém tkví hlavně v nezdravém životním 
stylu – kouření cigaret je jednoznačně 
nejvýznamnější jednotlivou příčinou vzni-
ku rakoviny. Výživové faktory se podílí asi  
35 % na celkové úmrtnosti způsobené ná-
dory. Riziková je zejména nadměrná kon-
zumace alkoholu a tuků.

Typů prevence je několikero, a tu základ-
ní zvládne doma každý, jednoduše a bez 
rizika. Pokud máte jakékoliv podezření, je 
důležité se včas obrátit na odborníky, aby 
se nemoci dalo včas předejít, popřípadě se 
zmírnil její průběh.

PRIMÁRNÍ PREVENCE 
Obecná opatření prováděná v okamžiku, 
kdy ještě nic nehrozí. Zahrnuje postupy, 
jednání a chování směřující k zamezení 
vzniku nemoci. Nespecifická prevence 
je zaměřena na celkový zdravotní stav 
a může být platná pro více nemocí nebo 
poruch. U nádorových onemocnění patří 
mezi hlavní preventivní opatření zdravý 
životní styl (psychická pohoda, vyvážená 
strava), dostatek pohybu (snižování rizi-
ka obezity), vyhýbání se nadměrným zlo-
zvykům (cigarety, alkohol) a omezení rizik 
prostředí (znečištění, rizikové povolání). 
Je zřejmé, že primární prevence a podpora 
zdraví je v rukou každého jednotlivce, a ni-
koliv zdravotníků.

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE
Snaha zabránit hrozícímu nebezpečí. 
Včasné zjišťování stavů, které se vyzna-
čují zvýšeným rizikem nádorů, a následné 
řešení těchto stavů. Snahou je maximálně 
omezit veškeré již existující ovlivnitelné 
rizikové faktory. Důležité je také člověka 
se zvýšeným rizikem sledovat, aby mohla 
být případná nádorová choroba odhalena 
včas a brzy léčena. Včasná léčba má totiž 
mnohem větší šanci na úspěch než léč-
ba u velmi pokročilých nádorů. Je jasné, 
že sekundární prevence patří především 
do rukou lékaře, nejlépe praktického. Ne-
jefektivnějšími nástroji sekundární pre-
vence jsou preventivní prohlídky, na které 
má každý občan právo každé dva roky. 
Významnou součástí sekundární prevence 
jsou screeningové programy zaměřené na 
odhalování změn, které se objevují jako 
první příznak možného onemocnění. Vý-
znamný je screening rakoviny prsu, který 
umožňuje snížit úmrtnost na tento nádor 
až o 30 %, screening rakoviny děložního 
čípku může snížit úmrtnost o 50 % nebo 

screening karcinomu rekta a tlustého stře-
va, který může úmrtnost snížit o 25 %.

TERCIÁRNÍ PREVENCE
Soubor opatření, která se snaží snížit do-
pad již probíhajícího chorobného stavu.  
V tomto případě nejdou prevence více pau-
šalizovat a je velmi důležité svěřit se do 
péče lékaře, který určí diagnózu a násled-
nou léčbu pacienta.

EVROPSKÝ KODEX PROTI RAKOVINĚ
1. Nekuřte.
2. Mírněte se v konzumaci alkoholu.
3. Vyhýbejte se nadměrnému slunění.
4. Dodržujte zdravotní a bezpečnostní  

pokyny, zejména při práci zahrnující 
výrobu a manipulaci s látkami, které 
mohou způsobit rakovinu.

5. Často jezte čerstvé ovoce a zeleninu  
i obiloviny.

6. Vyvarujte se vzniku nadváhy a omezte 
spotřebu tučných jídel.

7. Navštivte lékaře, objevíte-li kdekoliv 
na těle bulku, pozorujete-li změny pig-
mentového znaménka nebo zjistíte-li 
krvácení bez známé příčiny.

8. Navštivte lékaře, máte-li přetrvávající 
potíže, jako jsou kašel, chrapot, ne-
pravidelná stolice, nebo jestliže hub-
nete bez známé příčiny.

9. Ženy, choďte pravidelně na gynekolo-
gické prohlídky a žádejte vyšetření stěru  
z děložního čípku.

10. Ženy, kontrolujte si pravidelně prsy  
a nechte si po dosažení 50 let pravi-
delně provádět mammografii.

Tereza Komanová, koordinátorka Infolistů

Světový den boje proti rakovině: Nezapomínejme na prevenci
Krajská zdravotní

4. ÚNORA: SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ 

Tento významný den je iniciativou nevládní organizace UICC (Union International 
Cancer Control) a jejích partnerských organizací, kterých je po celém světě více 
než 800. Cílem světového dne boje proti rakovině je zvýšit všeobecné povědomí 
o této zákeřné nemoci, a oprostit se tak od některých mylných představ, které o ra-
kovině stále panují. Jedním z mýtů je například tvrzení, že rakovině nelze předejít. 
To je pravda jen do jisté míry. Konkrétní vznik rakoviny je skutečně výsledkem 
náhody, ale spojené s nahromaděním a dlouhodobým působením nepříznivých 
vlivů, tzv. rizikových faktorů.

Onkologický stacionář v Nemocnici Chomutov, o. z. Ilustrační foto

Fakulta zdravotnických studií (FZS) Univer-
zity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspo-
řádá dne 6. února 2021 historicky první 
online Den otevřených dveří. 

Akce slibuje bohatý program, jehož sou-
částí bude možnost diskutovat s vyučují-
cími, absolvovat video prohlídku fakulty 
a dozvědět se tak všechny důležité infor-
mace, které by mohli uchazeči o studium 
na FZS potřebovat. 

Fakulta nabízí možnost studia v bakalář-
ských i navazujících magisterských studij-
ních programech, v prezenční nebo v kom-
binované formě. Podrobnosti o studijních 

programech (Ergoterapie, Fyzioterapie, 
Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asis-
tence, Radiologická asistence, Všeobecné 
ošetřovatelství, Zdravotnické záchranář-
ství, Organizace a rozvoj zdravotnických 
zařízení, Učitelství odborných předmětů 
pro zdravotnické školy) jsou k dohledá-
ní také na webu https://fzs.ujep.cz/cs/
pro-uchazece-o-studium.

Přímý odkaz na Den otevřených dveří:

h t t p s : / / f z s . u j e p . c z / c s / 6 8 2 7 /
den-otevrenych-dveri-na-fzs-v-roce-2021

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Fakulta zdravotnických studií zve na Den otevřených dveří
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Aktuální nAbídkA
DĚČÍN   |   ÚSTÍ NAD LABEM   |   TEPLICE   |   MOST   |   CHOMUTOV

1. 1. - 31. 3. 2021

379,-
 435,- 

129,-Lék s účinnou látkou butamiratum a guaifenesinum. 
Stoptussin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

 165,- 

Stoptussin kapky  
◊	 	správná	volba	proti	kašli	díky		
2	účinným	látkám

◊	 tiší	dráždivý	kašel		
a	napomáhá	vykašlávání

50ml 

V nabídce také
Stoptussin sirup 100ml                 115,-    99,-
Stoptussin sirup 180ml                 165,- 129,-
Stoptussin 20 tablet                 120,-    99,-

139,-
 160,- 

Doplněk stravy.

◊	 	obsahuje	originální	patentovanou	látku	
Imunoglukan®	a	vitamin	C,	který	přispívá	
k	normální	funkci	imunitního	systému

◊	 	pro	děti	i	dospělé	na	dlouhodobé	užívání	
(např.	během	zimy)

◊	 	při	nástupu	do	školy/školky	
◊	 	při	zvýšené	fyzické	a	psychické	zátěži,	
rekonvalescenci

179,-
 228,- 

V nabídce také
Strepfen Sprej, orální sprej, 15ml     229,- 179,-
Strepfen Pomeranč bez cukru, 24 pastilek       
    228,- 179,-

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

◊	 	ulevuje	od	bolesti	v	krku	po	dobu	
až	6	hodin

◊	 	zmírňuje	otok	a	zánět
◊	 	uklidňující	 efekt	 po	 2	 minutách	
(daný	lékovou	formou	pastilky)

  109,-Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje xylometazolin.  
Lék k podání do nosu.

 129,- 

◊	 nosní	sprej	s	chladivou	silou	mentolu	a	eukalyptu
◊	 	pomáhá	 rychle	 uvolnit	 ucpaný	 nos	 a	 při	 zánětu	
dutin

◊	 	uvolní	ucpaný	nos	do	2	minut	a	až	na	12	hodin
◊	 	aplikace	 ráno	a	večer	zajistí	úlevu	od	ucpaného	
nosu	až	na	24	hodin

◊	 neobsahuje	konzervanty

V nabídce také
Otrivin 1mg/ml nosní sprej, roztok 10ml  
                  117,-     99,-
Otrivin 0,5mg/ml nosní sprej, roztok 10ml  
 114,-     99,-

299,-
 385,- 

Betaglukan IMU 200mg 
◊	 	obsahuje	 200mg	 přírodního	 be-
taglukanu,	150mg	 inulinu	a	5µg	vi-
taminu	C

◊	 	vitamin	D	přispívá	k	normální	funkci	
imunitního	systému

◊	 	betaglukan	je	kvasničného	původu	
s	garancí	čistoty	min.	80	%

◊	 	vhodný	k	dlouhodobému	užívání

60 tobolek

V nabídce také
Betaglukan IMU 200mg 120 tobolek 615,- 499,-
Betaglukan Forte 250mg 30 tobolek  275,- 219,-

Doplněk stravy.

Otrivin Menthol  1mg/ml 
nosní sprej, roztok 10ml

Strepfen 24 pastilek

Imunoglukan P4H®  250ml

Kaloba
Nachlazení? Bolest a škrábání v krku?  
Kašel způsobený viry?
◊	 rostlinný	lék	s	extraktem	z	Pelargonium	
sidoides

◊	 	ke	 zmírnění	 příznaků	 při	 onemocnění	
dýchacích	cest	–	akutní	bronchitidě

◊	 	již	od	1	roku	věku

20ml

V nabídce také

Kaloba 50ml 321,- 259,-
Kaloba 20mg 21 tablet                       207,- 179,-

Lék k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Imunoglukan P4H® 120ml  255- 229,-

Nabídka	platí	od	1.	1.	do	31.	3.	2021	nebo	do	vyprodání	zásob.	Před	použitím	si	vždy	pečlivě	prostudujte	příbalový	leták.	Účinky	a	použití	léků	konzultujte	s	lékařem	nebo	lékární-
kem.	Dávkování	léčivých	přípravků	se	řídí	informacemi	uvedenými	v	příbalovém	letáku	a	pokyny	lékaře,	případně	lékárníka.	Užívejte	léčivé	přípravky	pouze	tehdy,	pokud	pociťujete	
příznaky,	pro	které	jsou	určeny,	a	po	konzultaci	s	lékařem	nebo	lékárníkem.	Cílem	tohoto	informačního	letáku	není	zvýšení	spotřeby,	výdeje	ani	předepisování	léčivých	přípravků.	
Nenabádáme	Vás	k	nevhodnému	ani	neopodstatněnému	užívání	léků.	Doplňky	stravy	nenahrazují	různorodou	a	vyváženou	stravu	ani	zdravý	životní	styl	a	jejich	použití	se	řídí	
údaji	uvedenými	na	balení,	nepřekračujte	doporučenou	denní	dávku	přípravku	stanovenou	výrobcem.	Běžnou	cenou	se	rozumí	průměrná	aktuální	cena	příslušného	přípravku	v	
lékárnách	(může	být	vzájemně	odlišná),	případně	cena	vyplývající	z	informací	a	sdělení	distributora.	Případné	změny	a	tiskové	chyby	jsou	vyhrazeny.

X

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

www.kzcr.eu

Chomutov

Most

Teplice Ústí nad Labem

Děčín

DĚČÍN

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM

TEPLICE

CHOMUTOV

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

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

Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem

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

V Podhájí 500/23  
400 01 Ústí nad Labem

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

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

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

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

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

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

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

MOST

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

449,-
 580,- 

Protectum Omega 3   90 kapslí

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

  79,-Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Pouze pro krátkodobé použití.

 96,- 

Valetol   24 tablet 

◊	 	lék	na	bolest	hlavy,	zad	v	křížové	oblasti,	
zubů,	při	menstruaci

V nabídce také
Valetol 12 tablet                                  61,-  49,-

Doplněk stravy.239,-Doplněk stravy.

 295,- 

Swiss NatureVia Ostropestřec
◊	 	napomáhá	zachování	správné	funkce	jater	a	podporuje	
detoxikační	potenciál	jater

◊	 	podporuje	regeneraci	jaterních	buněk	a	pomáhá	je	
chránit	před	škodlivým	působením	volných	radikálů

◊	 	podporuje	správné	trávení,	očistu	jater	i	celého	těla
◊	 pomáhá	udržet	správnou	činnost	srdce,	přispívá	k	
udržení	normální	hladiny	cukru	v	krvi

Forte 60 kapslí

◊ široký sortiment léčivých přípravků  
a doplňků stravy

◊ pestrá příprava léčivých přípravků  
včetně očních kapek

119,-
  160,- 

Quixx extra   
   

nosní sprej 30ml 

Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.

◊	 	hypertonický	roztok	mořské	vody,	obsahuje	
vodu	z	oceánu,	čištěnou	vodu	a	eukalyptovou	
silici

◊	 	účinně	pomáhá	uvolnit	ucpaný	nos	při	nachla-
zení	a	chřipce

◊	 	díky	eukalyptové	silici	přináší	ještě	lepší	pocit	
průchodného	nosu

◊	 	pro	dospělé	a	děti	od	6	let

V nabídce také

Quixx nosní sprej 30ml     145,-   109,-
Quixx soft nosní sprej 30ml             145,-     109,-

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí 580- 449,-
Protectum Vital 90 kapslí 580,- 449,-



22

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

23www.kzcr.eu

 1/21
pl

ac
en

á i
nz

er
ce

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A5 inzerce - TISK.pdf   1   22.1.2020   15:23:32

TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM sever.rozhlas.cz

kRAJSKÁ-ZDRAVOTNÍ-MAGAZÍN.indd   1 16.5.2018   9:07:08

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 Tereza Komanová, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

Vedení Krajské zdravotní děkuje všem, kte-
ří se na zástupce společnosti stále obracejí 
s nabídkou darů a pomoci. 

Primářka plicního oddělení mostecké ne-
mocnice MUDr. Hana Mrázková převzala 
pro zdravotníky doma napečené cukroví 
a další pochutiny od třicítky dárců, které 
přivezli moderátor Vlasta Vébr, organizá-
tor akce „PEČEME TO S VÁMI“ a Ing. Hana 
Aulická Jírovcová, předsedkyně komise 
sociální a národnostních menšin města 
Most a poslankyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Dárek přidala i Jezdecká 
společnost Most. 

Gynekologicko-porodnické oddělení Ne-
mocnice Chomutov děkuje za milé dary 
Míše Jetenské, Michaele Holé Schieckeo-
vé, Lucce Sekerové, firmě Aptum, Café Ja-
cques, Kátě a Míše Říhovým. A dětem za 
krásné obrázky. Společnost Andrew Paul-
sen s.r.o. darovala infekčnímu oddělení 
bednu plnou energie – přepravku s trvan-
livými potravinami. Společnost Lego daro-
vala pro děti hospitalizované a léčené na 
dětských oddělení našich nemocnic 2008 
krabiček Lega.

Celkem 62 kilogramových balíčků cuk-
roví darovali soudci Krajského soudu 
v Ústí nad Labem. Neurologické oddělení 

Nemocnice Chomutov děkuje třídě 8.B ze 
základní školy Heyrovského v Chomutově 
v čele s třídní učitelkou Markétou Pravdo-
vou, jejichž maminky a babičky pro oddě-
lení pekly. Za dary děkujeme také bistru 
Piknik, neziskové organizaci Nedoklubko 
a občanskému sdružení DHK Baník Most. 
Za 200 kusů ochranných štítů děkujeme 
společnosti DS Smith, s.r.o.

Krajská zdravotní děkuje i těm, kteří své 
jméno v tomto seznamu nenašli, ať už pro-
to, že dary věnovali bez sdělení svého jmé-
na, nebo proto, že jejich dary nebylo mož-
né do uzávěrky tohoto vydání zaevidovat. 

redakce Infolistů

Poděkování za dary
Krajská zdravotní



Poděkování personálu našich nemocnic
PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE MOST
Chtěla bych tímto poděkovat Vaší nemocnici za absolutně dokonalou péči na novorozeneckém oddělení. V neděli se nám v 0:05 
u vás narodila dcerka Barunka. Už jsme doma, zdravé a veselé. Tak úžasné péče jsme se nedočkaly nikdy nikde. Jde vidět, že 
sestřičky i doktory práce na tomto oddělení skutečně baví. Co se týče porodu, absolutní spokojenost, sestřičky i doktorka byla 
skvělé! Chtěla bych konkrétně ale nejvíce poděkovat sestřičce Zuzaně Pellerové. Vždy mi se vším poradila a pomohla. I přes 
to, že jsme za ní byly několikrát za noc ohledně Barunčina pláče, bříška a tak podobně, vždy se usmívala a bylo vidět, že ji 
neobtěžujeme. O malou se starala úžasně a neměla problém za námi přijít i na pokoj. Vše je pro mne nové, dcerka je prvorozená 
a první dny pro mne byly velice obtížné. Díky této sestřičce jsem byla vždy v klidu, malé pomohla a mě vždy uklidnila. Ještě 
jednou mockrát děkujeme.

Barbora Kovářová a Barunka Šebková

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE CHOMUTOV
Chtěla bych moc poděkovat za záchranu života a následnou péči o mého manžela Petra Mészárose, který byl u vás hospitali-
zován od 6. 11. 2020 do 29. 11. 2020 na oddělení ARO. Žádná slova nedokáží vyjádřit vděk za profesionalitu a odhodlání, se 
kterým všichni přistupují k pacientům a jejich nejbližším. Jejich práce je neocenitelná a děkujeme za to, jak ji i této nelehké 
době zvládají.

Martina Mészárosová s rodinou

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE
Moc děkuji za skvělou péči při mé hospitalizaci na chirurgii 1. Skvělá práce, obětavost a milé, vstřícné jednaní jak od sestřiček, 
tak i od doktorů. Moc Vám všem děkuji. 

Miroslav Sainer

PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE DĚČÍN
Dovolte mi touto cestou moc poděkovat, především panu primáři MUDr. Janu Rejholcovi, za poskytnutí vysoce odborné péče 
v souvislosti s akutní operací mého manžela. Poděkování samozřejmě náleží celému kolektivu chirurgického oddělení, který se 
na zdravotní péči podílel.

Moc si toho vážíme.
Hana a Petr Plachý

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU DĚTSKÉ OČNÍ AMBULANCE NEMOCNICE MOST
Ráda bych mezi všemi těmi stížnosti vyzdvihla mosteckou dětskou oční ambulanci. 

Dnes jsme byli s mým 3letým synem na vyšetření u paní doktorky Jitky Koutské (sestra Veronika Křenová). Přístup obou žen byl 
naprosto ohromující!!! Obě jsou neskutečně lidské, laskavé, optimistické a milé jak k rodičům, tak hlavně k dětem. 

Vše proběhlo v naprostém klidu. Byla bych moc ráda, kdyby se tento dopis dostal do mostecké nemocnice, a hlavně k těmto 
skvělým dámám, které by mohly být oceněny za krásný přístup ke své práci. 

Noheylová Renáta se synem Tomáškem

PODĚKOVÁNÍ INFEKČNÍMU ODDĚLENÍ MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
Ráda bych poděkovala paní Mgr. Ladě Merunkové a jejímu týmu na Infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Dne 
20. 10. 2020 jsem na vašem oddělení byla hospitalizována se zápalem plic. Sestřičky i ostatní personál, který se o mě staral, 
byly absolutně úžasné a obětavé, stále měly úsměv v očích (obličeje jsem jim bohužel pod rouškou neviděla) a nejhezčí bylo, 
že byly tak  pozitivní :). 

Neskutečně Vás všechny obdivuji a přeji Vám, ať už se tato situace uklidní a vy můžete odhodit tu tíhu zodpovědnosti, kterou za 
všechny nemocné momentálně máte. Tato doba je těžká pro všechny, ale vy, lékaři a záchranáři, si zasloužíte obdiv, porozumění 
a shovívavost od nás všech.

Držím Vám pěsti a s celou mou rodinou Vám přejeme jen to nejlepší. Držte se!!!!
Jarmila Vrbatová


