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Vážení čtenáři Infolistů,
v lednu 2019 na svém 144. zasedání Výkonná rada Světové 
zdravotnické organizace ustanovila rok 2020 za „Rok sestry 
a porodní asistentky“. Stalo se tak u příležitosti 200. výročí 
narození vizionářky Florence Nightingale a 120. výročí zalo-
žení Mezinárodní rady sester.

My sestry, jako nejpočetnější zdravotnická profese, jsme se 
těšily, že rok 2020 bude pro nás významný a výjimečný, že to bude rok, kdy si bu-
deme předávat zkušenosti, edukovat se navzájem. Rok, kdy se budeme setkávat 
na kongresech, mítincích, budeme hovořit o své práci, zdůrazňovat její význam 
a nezastupitelnost, a tím ještě více vejdeme do povědomí společnosti a dosáhne-
me i většího společenského uznání a respektu veřejnosti. Stalo se však něco zcela 
jiného. Celosvětová pandemie koronaviru, související s onemocněním COVID-19, 
zamíchala kartami zcela nekompromisně, napříč celým světem. Pandemie koro-
naviru a onemocnění COVID-19 nasměrovaly chod a dění zcela jiným směrem. 

Tyto mimořádné události ukázaly o to více nezastupitelnou, potřebnou a silnou 
roli sester, jejich nasazení, obětavost, rozhodnost. A ať již hodnotíme pandemii 
jakkoli, z hlediska profese a neznalosti situace, kterou nikdo z nás ještě nezažil, 
to byla jedinečná příležitost ukázat, dokázat, a zdůraznit tak celospolečenský  
význam ošetřovatelství. A právě o to jsme v roce 2020 chtěly usilovat: sdělovat  
a zvěstovat.

Nyní se pozornost všech upíná na nás, na sestry, na zdravotnické pracovníky. Ve-
řejnost, významní představitelé států, politici, panovníci bez ohledu na kontinent, 
vzdávají naší práci hold a čest.

Je nutné a důležité z tohoto místa poděkovat za ono nasazení všem našim zaměst-
nancům. Za skvělou práci, již odváděli, za zvládání opravdu nelehké situace, která 
se velmi často měnila hodinu od hodiny, za obětavost, empatii a podporu všech 
kolegů lékařů, sester a ostatního zdravotnického personálu. 

Ráda bych však v tomto vydání připomněla i řadu změn, oprav a investic, které 
v naší nemocnici v posledních letech proběhly, stejně jako ty, které vedení Krajské 
zdravotní, a. s., v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem, připravilo. 
I o tom si můžete přečíst na stranách 6 a 7.

Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra 

Nemocnice Chomutov, o. z.
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Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila výsledek největší investiční akce ve své třinác-
tileté historii. Je jím zcela nový pavilon v areálu teplické nemocnice. Připraveno je v něm 
zázemí pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační 
oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP). Prezentace nového pavilonu a zdra-
votnických pracovišť, za účasti hostů v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bu-
beníčkem a 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, 
a zástupců médií, se uskutečnila ve čtvrtek 28. května 2020. Účastníky akce doprovodili 
předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala, náměs-
tek pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Aleš Chodacki a ředitel zdravotní péče Nemocnice 
Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.

V nových operačních sálech bude realizo-
váno veškeré současné spektrum operač-
ních výkonů, které jsou v teplické nemoc-
nici prováděny. Operovat zde budou cévy, 
klouby, břišní dutiny a provádět laparo-
skopické zákroky. Na základě rozhodnutí 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
došlo oproti původnímu záměru k dostav-
bě ještě jednoho nadzemního podlaží pro 
umístění ARO a JIP. 

„Ústecký kraj výstavbu nového pavilonu 
v teplické nemocnici podpořil. Takové 
finance slouží k tomu, aby obyvatelé Ús-
teckého kraje měli k dispozici co nejlepší 
zdravotní péči. Aby nemuseli jezdit na 
zdravotnická pracoviště do jiných krajů, 
pokud mají například úraz, abychom to 
kvalitní a dobré, pokud jde o zdravotnic-
tví, měli možnost nabídnout doma. Všem, 
kdo se na této akci podíleli, moc děkuji 

a přeji, ať nové operační sály slouží mnoho 
dalších let,“ zdůraznil hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček.

„Při sestavování krajského rozpočtu je ka-
ždoročně jednou z priorit zdravotnictví. Dě-
kuji představenstvu Krajské zdravotní, jeho 
předsedovi i generálnímu řediteli. Jednání 
s nimi nebyla jednoduchá, na druhou stra-
nu musím říct, že za nimi stojí obrovský 
kus práce. Je to vidět nejen na teplické, 
ale i na ostatních krajských nemocnicích,“ 
uvedl 1. náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA.

„Jsem přesvědčen, že tato investiční akce 
vstoupí do historie Krajské zdravotní, 
protože za 13 let od vzniku společnosti 
je největší a nejdražší. Dílo se nerodilo 
lehce, cesta k výsledku, který dnes vidíte, 
byla dlouhá a trnitá. Když jsme uvažovali 

o záměru, počítali jsme původně s rekon-
strukcí stávajícího anesteziologicko-resus-
citačního oddělení. Představenstvo nako-
nec rozhodlo o přistavení ještě jednoho 
podlaží pro ARO na právě budovaný pavi-
lon. Celou investici finančně podpořil Ús-
tecký kraj,“ připomněl předseda předsta-
venstva KZ Ing. Jiří Novák. „Chci poděkovat 
všem pracovníkům teplické nemocnice 
v čele s ředitelem zdravotní péče MUDr. To-
mášem Hrubým, sestrám, zdravotnickému 
personálu, protože v posledních třech le-
tech byla teplická nemocnice jedno velké 
staveniště, kdy kromě výstavby pavilonu 
zde probíhala řada dalších akcí, rekon-
strukcí,“ dodal Ing, Jiří Novák.

Se strategickými investičními akcemi v re-
alizaci v dalších nemocnicích KZ a pro-
bíhajícími či připravovanými v Teplicích 

Krajská zdravotní představila výsledek své největší investiční 
akce, nový pavilon v teplické nemocnici

Nemocnice Teplice

Slavnostní přestřižení pásky. Zprava: předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, hejtman Oldřich 
Bubeníček, jeho náměstek PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, a generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala

Nový pavilon centrálních operačních sálů 
a sterilizace v Nemocnici Teplice, o. z.

Prohlídka nového pavilonu
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seznámil účastníky prostřednictvím pre-
zentací generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala. 

„Sluší se poděkovat vedení Ústeckého 
kraje za dlouhodobou finanční investiční 
podporu, které se Krajské zdravotní dostá-
vá. Bez ní by obnova a rozvoj nemocnic, 
cílený představenstvem společnosti v čele 
s Ing. Jiřím Novákem, nebyl možný v tako-
vém tempu, jak se to v posledních letech 
děje. Výsledkem této spolupráce je také 
nový pavilon nemocnice v Teplicích, jehož 
prostory si dnes můžeme společně pro-
hlédnout,“ řekl Ing. Petr Fiala.

STRATEGICKÉ INVESTIČNÍ AKCE KZ 
V REALIZACI
Krajská zdravotní, a. s., má v plánu v ná-
sledujících třech letech, tedy v letech 2020 
– 2023, realizovat investiční záměry, které 
umožní dostavbu tří nemocnic, které spo-
lečnost spravuje pro Ústecký kraj. V areálu 
ústecké nemocnice jde o „Nový pavilon 

s operačními sály, odděleními JIP a stan-
dardními lůžkovými odděleními vč. umís-
tění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, 
a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.“, s předpokládanými náklady 
cca 1 350 milionů Kč vč. vybavení zdravot-
nickou technikou. Proběhne dostavba ne-
mocnice v Děčíně, pro kterou se připravuje 
„Nový pavilon Emergency vč. operačních 

sálů, centrální sterilizace a jednotek inten-
zivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Děčín, o. z.“, s předpokládanými 
náklady cca 850 milionů Kč vč. vybavení 
zdravotnickou technikou, a také dobudo-
vání komplexu v Chomutově o "Nový pa-
vilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní 
spojovací koridor se stávajícím pavilonem 
G, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Cho-
mutov, o. z.“, s předpokládanými náklady 
cca 535 milionů Kč vč. vybavení zdravot-
nickou technikou (více na straně 13). 

Objem uvedených investic je zcela mimo 
rámec možností finančního krytí z vlast-
ních zdrojů společnosti. Celková výše 
uvedených předpokládaných investičních 
nákladů činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž 
stavební část z uvedené výše činí 2 070 
milionů Kč a zdravotnická technologie 
910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je 
předpokládáno kofinancování z více zdro-
jů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda 
Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté 
Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve 
výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 
400 milionů Kč a dále z prostředků získa-
ných z programu RE:START a vlastních in-
vestičních zdrojů společnosti (náklady na 
projektovou dokumentaci, inženýrskou 
činnost a další).

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, na prohlídce operačních sálů

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny

Prezentace nového pavilonu v teplické nemocnici. Zleva: Ing. Jiří Novák, Oldřich Bubeníček, 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, Ing. Petr Fiala, MUDr. Aleš Chodacki, MUDr. Tomáš Hrubý

BLIŽŠÍ INFORMACE O VÝSTAVBĚ NOVÉHO PAVILONU:
1. ČÁST - VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE NEMOCNICE TEPLICE, O. Z.
Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího 
objektu zařízení staveniště a částečné stavební úpravy stávajícího objektu „F“. 
Náplň objektu zahrnovala vybudování 4 operačních sálů, centrální sterilizace 
a pooperačního pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou 
parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tě-
lesně postižené. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování 
interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.
• Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH
• Zhotovitel: VW WACHAL, a. s.
• Termín dokončení dle SoD: 11. 7. 2019

INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým krajem

2. ČÁST - NÁSTAVBA 3. NP NA PAVILON COS K UMÍSTĚNÍ JIP A ARO NEMOCNICE TEPLICE, O. Z.
Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technic-
kých  a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněné-
ho oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky 
i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů. V současné době 
již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zku-
šební provoz.

• Cena díla dle veřejné zakázky: 144 460 763,24 Kč vč. DPH
• Zhotovitel: VW WACHAL, a. s.
• Termín zahájení stavebních prací: 24. 1. 2019
• Termín dokončení stavebních prací: 26. 11. 2019

INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým krajem

NÁKLADY NA NOVÝ PAVILON V MILIONECH KČ (PŘEHLED):
stavba celkem 325,3
zdravotnická technika 60,8 
výpočetní technika 1,1
další vybavení 5,3
CELKEM 392,5

Chodba v pavilonu nových operačních sálů

Jeden z nových operačních sálů

Oldřich Bubeníček (vpravo) a MUDr. Tomáš Hrubý
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Nemocnice Chomutov má dlouholetou historii, která započala již 1. ledna roku 1908. To 
znamená, že jsme před 12 lety – v roce 2008 – slavili její 100. výročí. Nehodlám a nebu-
du zde popisovat, jak se měnil a změnil charakter nemocnice, kdy, co a jak bylo dosta-
věno, zprovozněno a jaké milníky v historii této nemocnice zanechaly různé osobnosti.

Toto vše si můžete přečíst na webových 
stránkách Krajské zdravotní a. s., kde je 
historie naší nemocnice důkladně zmapo-
vána a popsána v publikaci „100 let cho-
mutovské nemocnice“.

Ovšem publikace, která byla vydána k uve-
denému významnému výročí, v podstatě 
končí rokem 2007, respektive 2008. A to 
už jsme byli jednou z pěti nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a. s. A tady si dovolím říci, že 
novodobá historie naší nemocnice začíná 
právě tímto obdobím, tedy rokem 2007, 
kdy přechází do Krajské zdravotní a. s. 
(dále jen KZ).

Proč to ale zmiňuji, během posledních  
12 let od roku 2007 se v KZ stalo velmi 
mnoho, a to především pozitivního, samo-
zřejmě i v naší nemocnici.

A toto mi nyní dovolte připomenout.

V naší nemocnici v posledních letech pro-
běhlo mnoho změn, oprav a investic zamě-
řených na zlepšení prostředí, ale mnoho 
dalších oprav, změn a investic nás samo-
zřejmě ještě čeká v nejbližší i vzdálenější 
budoucnosti, a to z toho důvodu, aby tato 
nemocnice odpovídala požadavkům třetí-
ho tisíciletí.

Nemocnice Chomutov se posune dále 
vpřed a správným směrem jenom za spl-
nění důležitých inovativních investic, jako 
je např. vybudování nové Emergency, které 

je pro naši nemocnici takřka stěžejní, pro-
tože péče v Emergency je prozatím sup-
lována příjmovými ambulancemi interny, 
neurologie a chirurgie. Spolu s Emergency 
bude dále vybudována dětská a dospělá 
pohotovost, operační sály, chirurgická JIP 
a stanice ARO. A právě vybudováním sta-
nice ARO se zvýší kapacita i jeho lůžkové 
části tak, aby dokázala uspokojit všechny 
požadavky na resuscitační péči i z okolních 
nemocnic. 

Je důležité zmínit, že i přesto, že nás za-
sáhla pandemie koronaviru COVID-19, se 
některé investice uskutečňují i nadále a je 
nyní nutné určit, jakým to bude tempem 
a jaké priority těmto investicím budou 
kladeny. 

Jak jsem již uvedla, novodobá historie naší 
nemocnice se odvíjí zejména od vstupu do 
KZ, a to jak na úrovni přístrojového vybave-
ní, materiálního vybavení, tak i na postupu 
a tvorbě již existujících nových modalit, 
které byly pořízeny a zavedeny a jejich uži-
tí bylo implementováno se vznikem a vstu-
pem naší chomutovské nemocnice do Kraj-
ské zdravotní, a. s.

V posledních letech došlo k významné změ-
ně přístrojového vybavení naší nemocnice, 
např. na radiodiagnostické oddělení, jež 
se tím může nyní pyšnit, byl pořízen nový 
CT přístroj, nový ultrazvuk a též nové ma-
mografické centrum, které nyní disponuje 

dvěma mamografickými přístroji. Byly též 
pořízeny nové laparoskopické věže v chi-
rurgických oborech, dále nový SPECT CT na 
oddělení nukleární medicíny, nové lineární 
urychlovače v rámci obnovy vybavení on-
kologického centra, což vedlo k zachování 
komplexní onkologické péče pro obyvate-
le Ústeckého kraje v plném rozsahu, tedy 
s pracovišti v Ústí nad Labem a Chomuto-
vě. A tedy i obnova vybavení tohoto centra 
jde ruku v ruce s nástupem třetího tisíciletí.

Dále došlo k obnově zdravotnické techniky 
na neurologickém oddělení v rámci zřízení 
Iktového centra, jako součást neurologic-
kého oddělení vzniká spánková laboratoř, 
byly pořízeny nové rehabilitační přístroje 
na rehabilitačním oddělení. V roce 2018 
byla též uvedena do provozu nová modali-
ta magnetická rezonance. Mnoho oddělení 
v nemocnici prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, 
zvelebováním a byl též otevřen zcela nový 
onkologický stacionář. Byla vybudována 
nefrologická ambulance, ukončují se práce 
na jednotném sběrném místě prádla – vy-
budováním centrálního skladu prádla.

Po popisu současného stavu Nemocnice 
Chomutov bych se ráda ještě věnovala 
současné probíhající pandemii koronavi-
ru a tomu, co tato pandemie znamenala 
a znamená pro naši nemocnici.

Krajská zdravotní, a. s., se zvyšujícím se po-
čtem pacientů s onemocněním COVID-19 
začala ve všech svých nemocnicích, a tedy 
samozřejmě i v Nemocnici Chomutov, po-
stupně omezovat plánovanou odkladnou 
operativu a ordinační hodiny ambulancí 

Chomutovská nemocnice pohledem hlavní sestry
Nemocnice Chomutov

Ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková (uprostřed) s primářkou 
radiodiagnostického oddělení MUDr. Dagmar Kollertovou a MUDr. Miloušem Dernerem, toho času 
koordinátorem péče v radiodiagnostice v KZ, u magnetické rezonance pořízené v roce 2018

a poraden. Postupně pak zavedla třídění 
přicházejících pacientů a místa pro odběr 
vzorků od osob s indikovaným podezřením 
z nákazy na laboratorní testy SARS-CoV-2/
PCR/, a rychlotesty RAPID. Pandemický tým 
chomutovské nemocnice se scházel takřka 
denně.

A právě vzhledem k uvolňování kapacity 
plánované péče a výkonů bylo možno po-
stupně personálně posilovat zřízená triá-
žová místa pro třídění pacientů přicháze-
jících do naší nemocnice a též i odběrová 
místa pro pacienty s indikovaným podezře-
ním na nákazu COVID-19, byla zřízena sta-
nice pro potřebu tyto ev. pacienty uložit.

V současné době se zabýváme eliminací 
veškerých dopadů na ošetřování pacien-
tů s COVID-19, kdy jsme prováděli triáž 
a zavedli jsme všechna mimořádná opat-
ření tak, jak přicházela od počátku měsíce 
března 2020. Vše s pragmatickým přístu-
pem, bezodkladně a účelně a velmi často 
s minimem odpočinku. V této době je nut-
né zmínit nasazení, obětavost a pochope-
ní situace veškerého zdravotnického per-
sonálu – samozřejmě včetně zdravotních 
sester – který se zapojil hned zpočátku do 
nutných, neodkladných a důležitých akcí, 
jako byly výtěrové akce zdravotnických 
záchranných služeb v domácím prostředí, 
vybudování výtěrových stanovišť a stanů 
s režimem DRIVE IN a započetí s triážová-
ním všech pacientů, kteří překročili hranice 
nemocnice a vstoupili do jejího areálu. Se-
stavení týmu sester, které se dobrovolně 
přihlásily, že případné pacienty s onemoc-
něním COVID-19 budou ošetřovat na nově 
vzniklé stanici k tomuto účelu zprovozně-
né atd.

Jak již bylo zmíněno, počet výkonů v ne-
mocnici se v porovnání s běžným provozem 
nemocnice snížil přibližně na polovinu 

a tomu adekvátně odpovídal i počet hos-
pitalizovaných pacientů z důvodu omezení 
plánovaných operací.

Aby bylo možno se postupně navracet 
k množství pacientů a výkonů v ambulan-
cích a stejně tak i u pacientů hospitalizova-
ných (a tím maximálně dohnat vzniklý de-
ficit, a to nejlépe do konce letošního roku), 
bylo přijato v závěru dubna opatření, které 
umožňuje zdravotníkům navrátit se k do-
sud omezené plánované operativě a při-
blížit se k poskytování veškeré ambulantní 
i hospitalizační péče v běžném rozsahu. 

S tím souvisí i od 1. května 2020 prove-
dená změna v organizaci třídění pacientů, 
kteří budou přicházet do nemocnice, a to 
z důvodu zajištění lékařské péče a zlepšení 
průchodu pacientů do zdravotnických zaří-
zení KZ. Triáž bude dále probíhat a probíhá 
tak, že pacienti již nepřichází na jednotli-
vá oddělení, respektive ambulance, přes 
triážové „stany“, ale po příchodu nejprve 

vyplní čestné prohlášení formou dotaz-
níku. Teprve poté na základě jeho vyhod-
nocení příslušný zdravotnický pracovník 
rozhodne, zda pacient bude pokračovat 
rovnou k lékaři, či při vykazování známek 
podezření na COVID-19 se bude dále po-
stupovat dle dříve nastaveného algoritmu. 
Provozní doba odběrových míst testování 
koronaviru nyní probíhá v čase od 8.00 do 
12.00 hodin, odběry se uskutečňují každo-
denně a tato odběrová místa se ze stanu 
a buněk přestěhovala do budovy Nemoc-
nice Chomutov.

Tím se umožní postupně nastartovat 
a poté stabilizovat normální chod a provoz 
Nemocnice Chomutov.

Všechny nemocnice KZ, jakožto i Nemoc-
nice Chomutov, jsou kvůli nynější koro-
navirové situaci a vzniklými – i vládními 
– opatřeními (zvýšený nákup osobních 
ochranných pomůcek a ochranných pro-
středků) ve ztrátě a přišly o značnou část 
financí. To všichni víme, ale jak bylo již 
oznámeno, Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
schválilo finanční prostředky pro navýšení 
osobních nákladů v souvislosti s odměňo-
váním zdravotnických pracovníků a k po-
krytí mzdových nákladů a odvodů zdravot-
ního a sociálního pojištění v nemocnicích 
KZ, což je pro nás, všechny zaměstnance, 
velice dobrá zpráva a děkujeme za ni.

Na závěr bych ráda poděkovala vedení 
Krajské zdravotní, a. s., v čele s předse-
dou představenstva Ing. Jiřím Novákem,  
za přízeň a podporu rozvoje chomutovské 
nemocnice, a tak, jak zmiňuji hned zpočát-
ku, podporu rozvoje nemocnice je nutné 
připomínat.

Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Personál nemocnic prokázal v době koronavirové krize obrovskou obětavost

Testování na nákazu novým koronavirem v chomutovské nemocniciNový mamografický přístroj
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Geneze BMC se odvíjí od našeho průkopnického angažování 
v problematice vyšetřování extravaskulárních tělních tekutin.

V roce 1996 jsem se začal velice vážně zabývat vyšetřováním 
mozkomíšního moku (jinak též likvoru). První kroky vedly přes 
několik základních biochemických parametrů. Záhy jsem začal 
rozkrývat také buněčné taje této tekutiny. Došlo mi, že společ-
ně pozorované chování cytologických a humorálních parametrů 
v likvoru má jasnou logiku, odpovídající obecným biochemic-
kým principům. Skutečnost, že každý živý systém potřebuje pro 
své fungování energii, mě dovedla k odvození vztahu, který veli-
ce dobře popisuje energetické dění v likvorovém kompartmentu 
a v oblastech souvisejících. Tímto vztahem je koeficient energe-
tické bilance, čili KEB.

Za velmi významnou událost považuji své desetileté působení 
v Centru imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se síd-
lem v Ústí nad Labem. Krom toho, že jsem mohl expandovat do 
oblasti „speciálních“ vyšetření likvoru, získal jsem velmi cenné 
„imunologické“ uvažování. To spočívá v pohledu na problematiku 
nikoliv optikou jednotlivých laboratorních parametrů, ale bioche-
mických, imunologických či jiných procesů, které lze na základě 
parciální úrovně toho kterého parametru poskládat.

Cytologie likvoru je především o detekci imunokompetentních bu-
něk, více či méně reagujících na změny v oblastech souvisejících 
s likvorovým kompartmentem, zejména v CNS. Různý charakter 
a různá intenzita těchto reakcí se projevují různými energetic-
kými nároky imunitního systému v příslušné lokalitě. Právě tato 

jednoduchá úvaha položila základ tzv. „cytologicko-energetické 
analýze extravaskulárních tělních tekutin“.

Další velký kvalitativní posun jsem zaznamenal díky sblížení se 
s ústeckými neurochirurgy a neurointenzivisty. Oni totiž umí na-
hlédnout do míst, o nichž jsem doposud uvažoval spíše v teoretic-
ké rovině. Nové zkušenosti mě utvrdily v přesvědčení, že praktická 
aplikace imunologických a biochemických principů na likvorový 
kompartment je správnou cestou, kterou má smysl dále rozvíjet.

Za doposud poslední klíčový moment považuji přijetí teze, že co 
platí pro likvorový kompartment, platí pro veškeré extravaskulární 
rezervoáry tělních tekutin. Tak se stalo, že jsme na tomto myšlen-
kovém pilíři rozšířili náš „extravaskulárně-tekutinový“ servis i pro 
potřeby dalších medicínských oborů nad rámec těch tradičně vyu-
žívajících našeho likvorologického know how.

Od roku 2017 se datuje vyčlenění BMC ze struktury oddělení kli-
nické biochemie. Úzké vazby ale přetrvávají, dokonce se podstat-
ně vylepšují a vytvářejí se nové, napříč laboratorními i klinickými 
pracovišti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dalších ne-
mocnic Krajské zdravotní, a. s., a také mimo tuto instituci. Velmi 
si zakládáme na rozvíjení spolupráce s některými akademickými 
pracovišti u nás a na Slovensku. To ostatně souvisí s našimi akti-
vitami výzkumnými a pedagogickými a s usilovnou snahou nabyté 
poznatky a zkušenosti šířit bez ohledu na hranice států.

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
vedoucí Biomedicínského centra

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Centra specializované péče: Biomedicínské centrum 
Masarykova nemocnice

Vedoucí biomedicínského centra RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.

Vedle ústecké Masarykovy nemocnice provádí Krajská zdravotní, a. s., (KZ) testování 
vzorků na nový koronavirus i v nemocnici v Mostě. 

„Krajská zdravotní, a. s., požádala Státní 
zdravotní ústav o povolení provádět testo-
vání také pro laboratoř klinické mikrobio-
logie ve své mostecké nemocnici. Povo-
lení pracoviště získalo v úterý 28. dubna 
a okamžitě začalo vzorky z odběrů zpra-
covávat a vyhodnocovat,“ informoval Ing. 
Jiří Novák, předseda představenstva KZ. 
„Za možnost využívat další kapacity pro 
testy na onemocnění COVID-19 jsme velmi 
rádi. Děkuji všem, kdo v nemocnicích Kraj-
ské zdravotní pracují již celou řadu týdnů 
v první linii. Zaslouží si za způsob, jakým 
si plní své povinnosti v dnes ještě více než 
dřív sledovaném segmentu zdravotnictví, 
skutečně velké uznání,“ zdůraznil Ing. Jiří 
Novák.

Na testování vzorků na přítomnost nového 
koronaviru jsme se ptali primáře Odděle-
né klinické mikrobiologie Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., MUDr. 
Romana Záruby.

Jak složité bylo začít s testováním na 
nákazu SARS-CoV-2 na vašem oddělení? 
Bylo potřeba doplnit nějaké vybavení? 
Posílit personál?
Složité to v podstatě nebylo, komplikova-
né ale trochu ano. Navíc je nutno si uvědo-
mit, že tento krok má svou stránku „tech-
nickou“ a stránku „administrativní“. Co 
se týká té „technické“ stránky, na našem 
oddělení neděláme klasické PCR vyšetření, 
které se skládá z několika samostatných 
kroků, které potřebují zvláštní technické 
vybavení, zkušenosti personálu a každý 
krok zabere poměrně dost času. Na to jsme 
vybavení technické ani personální neměli. 

Během loňského roku se nám však poda-
řilo získat uzavřený automatický systém, 
který provádí všechny ty jednotlivé kroky 
v jednom přístroji a navíc ve velmi krátkém 
čase. Jedná se o systém GeneXpert od fir-
my Cepheid. Chtěli jsme ho získat přede-
vším kvůli vyšetřování PCR na chřipku. Po 
vzniku pandemie firma Cepheid zahájila 
urychlený vývoj testu pro přístroj GeneX-
pert, což se jí v rekordním čase podařilo. 
A velice rychle se tyto soupravy dostaly 
do České republiky a nakonec také k nám. 
V tu chvíli jsme byli schopni začít testovat 
okamžitě, protože vyšetření je prakticky 
shodné s vyšetřením na chřipku. Pak však 
přišla ještě část „administrativní“, kdy 
jsme museli zažádat prostřednictvím sta-
tutárního zástupce o povolení toto vyšet-
ření provádět. Součástí žádosti byl i náš 
závazek plnit nějaké další povinnost, pře-
devším předávat informace do několika 

míst. Vyřízení povolení trvalo několik dní 
a následně jsme začali 30. 4. testovat.

Jedná se o stejnou metodu, jakou testují 
vzorky v ústecké Masarykově nemocnici? 
V Masarykově nemocnici používají stejný 
systém GeneXpert jako my. Zároveň se ale 
v době, kdy ještě nebyly k dispozici testy 
pro GeneXpert a ani nebylo úplně jasné, 
kdy se tak stane, pustili do klasického PCR. 
Získali potřebné vybavení, vyškolili perso-
nál a začali testovat. Takže v současnosti 
v Ústí mají k dispozici obě tyto možnosti. 
Každý systém má svá pro a proti. Klasické 
PCR vyšetření je náročné na vybavení, zku-
šenosti personálu a vlastní vyšetření trvá 
několik hodin. Nabízí ale možnost vyšetřit 
najednou velké množství vzorků. Oproti 
tomu systém GenXpert je na obsluhu veli-
ce jednoduchý a vyšetření trvá 50 minut. 
Najednou se však může vyšetřovat pouze 
omezené množství vzorků. V našem pří-
padě můžeme současně vyšetřovat pouze 
2 vzorky. 

Jaké vzorky na vašem oddělení testujete? 
Vzhledem k naší omezené kapacitě zvládá-
me vyšetřovat pouze statimová vyšetření 
pacientů z naší nemocnice.

Kolik vzorků denně otestujete a jak dlouho 
trvá čekání na výsledky? 
V současné době vyšetřujeme tak 10 – 15 
vzorků denně, o víkendu o něco méně. Jak 
jsem již uvedl, vlastní vyšetření trvá 50 mi-
nut, ale současně můžeme vyšetřovat pou-
ze 2 vzorky. Takže záleží, jak vzorky přichá-
zí na naše oddělení. Nicméně se nám daří 
vyšetřovat všechny vzorky v ten samý den. 
Především díky ochotě našich laborantek, 
za což jim musím poděkovat.

Ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Primář MUDr. Roman Záruba: Všechny vzorky se nám daří 
vyšetřovat na přítomnost nového koronaviru v ten samý den

Nemocnice Most

Primář MUDr. Roman Záruba

Díky Dobrovolnickému programu Krajské 
zdravotní, a. s., ve spolupráci s hlavní 
sestrou Nemocnice Most, o. z., paní Mgr. 
Šárkou Gregušovou, vznikla v prostorách 
oddělení centrálního příjmu „knihobud-
ka“. Čekání si tak pacienti mohou zkrátit 
příjemnou četbou, naleznou zde nejen kni-
hy pro dospělé, ale i knížky pro děti. Knihu 
si mohou půjčit, věnovat nebo vyměnit za 

jinou. Věříme, že nemocniční „knihobud-
ku“ budou pacienti využívat s radostí.

Marie Bertelová, DiS.
koordinátorka

Dobrovolnický program KZ, a. s.

Pacientům zpříjemní čekání nová knihobudka
Nemocnice Most

Nová knihobudka v mostecké nemocniciZleva: Květoslava Sýkorová, Eva Hanuljaková, Ing. Inka Matuchová
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V souvislosti s pandemií nového koronaviru se v televizi často objevoval i přednosta 
Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM. 
Jako předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny se 
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, stal také předsedou centrální klinické skupiny 
COVID, která se v aktuální situaci stala poradním orgánem ministerstva zdravotnictví.

Jak jste se stal členem klinické skupiny 
COVID a co je jejím úkolem?
Do skupiny jsem byl vyzvaný minister-
stvem zdravotnictví. Klinická skupina 
COVID má pod sebou záležitosti otázek 
ve vztahu k pandemii a dopadu na klinic-
kou medicínu. Snaha byla, aby tam měli 
někoho, kdo zná klinickou medicínu a ví, 
jak fungují nemocnice. Zatím má svůj účel 
a smysl, myslím, že významně koriguje ně-
které názory ministerstva. Fungovat bude 
ještě minimálně měsíc, pak se uvidí.

Jak se díváte na opatření, které v ČR vláda 
v souvislosti s koronavirem zaváděla?
Já myslím, že opatření byla z počátku ne-
zbytná a nutná. Nikdo nevěděl, jak se si-
tuace může vyvíjet. Nikdo si tu nemohl do-
volit nic neudělat. Později už byla některá 
opatření možná nadbytečná. Pokud nemá-
me vakcínu či lék, které nejsou a zřejmě 
dlouho nebudou, nelze dělat nic jiného, 
než společnost postupně nákaze expono-
vat, aby si vytvořila imunitu. Většina naka-
žených pacientů stoná velmi lehce, pokud 
vůbec má nějaké příznaky. Když se podí-
váte, kolik lidí tu nákazu u nás prodělalo, 
jsou to jednotky procent. Cesta je vystavit 
populaci nákaze a hlídat ty skupiny popu-
lace, které jsou nejvíce náchylné a to sto-
nání u nich může být velmi těžké. Z hledis-
ka dopadu na populaci je vytvoření imunity 
nejlepším řešením.

Není to nebezpečné? Třeba ve Švédsku, 
které přísná opatření nezavádělo, se nyní 
ukazuje vysoký podíl zemřelých v přepočtu 
na milion obyvatel.
Obecně se pořád neví, jestli zemřelí paci-
enti zemřeli s COVID, nebo na COVID, což je 
zásadní rozdíl. Z hlediska švédského mo-
delu by slabinou bylo, kdyby se ukázalo, že 
mnoho lidí umírá na nákazu, ne s nákazou. 
A my teď nemáme informace, jestli ti lidé 
umírali s COVID nebo v důsledku infekce 
COVID, což je zásadní pro vnímání, jestli 
ten model je špatný.

Budou ty informace dostupné před 
případnou druhou vlnou?
To nevím. Teď 
chystáme vel-
kou studii, kde 
budeme ana-
lyzovat všech-
ny pacienty, 
kteří zemřeli 
v Česku. A bu-
deme zjišťovat 
právě to, jestli 
zemřeli na CO-
VID nebo s CO-
VID. Pak bude 
snad dostatek 
podkladů pro 
odpověď, na 
otázky kolik 
pacientů ze-
mřelo opravdu 
v důsledku in-
fekce COVID. 
Už nyní se ale 
dá odhadnout, 
že počet paci-
entů, kteří ze-
mřeli důsled-
kem infekce, 
bude mnohem menší, než počet těch, kteří 
zemřeli s infekcí.

Ta data tedy usnadní rozhodování při 
druhé vlně, pokud přijde?
Myslím, že to bude významný moment 
v debatě, kam až s omezeními zajít.

Jak hodnotíte chování lidí v době 
pandemie?
To je těžká otázka. Obecně si myslím, že 
Češi poslouchají. Když jim státní autori-
ta řekne, že mají něco udělat, udělají to. 
Je fakt, že v médiích se ta nákaza často 
podávala podobně nebezpečně jako tře-
ba Ebola, že vůbec nesmíte vycházet ven 
a podobně. Propagace té nemoci byla 
ohromná a často pojatá jako totální nebez-
pečí a spousta lidí to pak vnímala možná 
až přehnaně. 

Jak aktuální situace prověřila KAPIM?
Myslím, že nemocnice a naše klinika pod 
vedením mého zástupce zvládla celou situ-
aci skvěle. Primář MUDr. Josef Škola, EDIC, 
se velmi aktivně účastnil jednání pande-
mického štábu, byl jedním z lidí, kteří tu 
nastavili potřebný systém, hrál význam-
nou úlohu v připravenosti nemocnice na 
pacienty COVID. Jsem přesvědčen, že bez 

jeho působení v pan-
demickém štábu by 
řada věcí nebyla při-
pavena tak, jak byla. 
Nebýt jeho, bylo by to 
tu mnohem složitější. 
Myslím, že naše ne-
mocnice uspěla.

Platí u vás ještě 
nějaká omezení? 
Změnil nějak 
koronavirus 
fungování kliniky?
Malinko debatujeme 
o tom, jak změnit fun-
gování kliniky ve smy-
slu ranních hlášení, 
organizace edukač-
ních aktivit a podob-
ně. Chceme se podí-
vat na chod kliniky 
optikou větší efekti-
vity, větší výtěžnosti, 
abychom uchovali 
smysl a význam da-
ných aktivit, ale aby-

chom maximálně rovněž využívali pracovní 
dobu pro pacienty a potřeby nemocnice.

Pozitivní test měl i někdo z personálu kli-
niky, že?
Evidovali jsme jednoho zaměstnance z řad 
nelékařského personálu, u něhož byla při 
náhodném odběru zjištěna pozitivita na 
nový koronavirus SARS-CoV-2. Tento za-
městnanec neonemocněl COVID-19, byl 
asymptomatický. Přijali jsme, ve spolu-
práci s Krajskou hygienickou stanicí Ús-
teckého kraje, karanténní opatření, zajistili 
testování personálu a pacientů. Jednotka 
intenzivní péče č. 3 byla nějaký čas v ka-
ranténě. Žádný z dalších zaměstnanců pak 
už pozitivní test neměl.

Ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Přednosta KAPIM prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM: 
Naši zdravotníci uspěli v krizové situaci velmi dobře

Krajská zdravotní

Přednosta KAPIM prof. MUDr. Vladimír Černý, 
Ph.D., FCCM

Mluvíme-li o fatických poruchách, máme na mysli poruchu samotné tvorby řeči či jejího 
porozumění nebo možnou kombinaci obou poruch zároveň. Fatické poruchy řadíme mezi 
závažná onemocnění, která vznikají nejčastěji z důvodu poškození mozku. Tyto poruchy 
mohou vzniknout intoxikací mozku po požití alkoholu či jiných návykových látek nebo 
jako úrazy hlavy při adrenalinových sportech, což si mladí lidé neuvědomují a často se 
svým zdravím hazardují. Nejvíce zastoupenou příčinou afázie jsou cévní mozkové přího-
dy (CMP), těžké úrazy hlavy s poškozením mozku a mozkové tumory. Na genezi afázie 
také participují atrofické a degenerativní procesy spojené se syndromem demence. 

Dle mého názoru je komunikace ve zdravot-
nictví považována za jeden ze stěžejních 
pilířů dovedností ošetřovatelského týmu. 
Kvalita a úroveň komunikace také záleží na 
míře stresu pacientů v cizím prostředí, kde 
jsou plní obav z nemocí, neznámých ošet-
řovatelských výkonů a úděsu z budouc-
nosti. Každý člověk má mít možnost vyjá-
dřit své pocity či potřeby, sdílet myšlenky 
a dorozumět se s ostatními lidmi. Pacienti 
s fatickou poruchou mají tuto možnost ver-
bální komunikace částečně nebo úplně 
omezenou, tudíž by to mohlo mít negativní 
dopad na jejich psychickou stránku v po-
době depresí, smutku. Na pacienty pohlí-
žíme jako na holistické bytosti a víme, že 
by špatný psychický stav mohl nepříznivě 
ovlivnit celkový zdravotní stav pacienta 
a tomu se musíme snažit předejít. Pro nás, 
kteří jsme členy ošetřovatelského týmu, 
je velice náročné komunikovat s pacienty 
s poruchou řeči nebo porozumění komu-
nikačnímu kontextu, obzvláště v prostředí 
plném externích i interních komunikačních 
bariér.  Není to ale nemožné. Součástí prá-
ce každého zdravotnického nelékařského 

i lékařského personálu by mělo být chtít 
najít augmentativní a alternativní způsob 
komunikace a k tomu využít vhodných ko-
munikačních technik. Umět využít svých 
komunikačních dovedností a znalostí 
ohledně specifik komunikace s afatickými 
pacienty a moci využít multioborové spo-
lupráce s logopedickými sestrami přítom-
nými v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice 
Děčín, o. z., pro efektivní komunikaci s pa-
cienty i zároveň pro lepší edukaci rodin. 

Uvádím několik zásad pro komunikaci 
s afatickými pacienty.

Základní rady pro komunikaci s afatickými 
pacienty jsou:

• odstranit rušivé elementy, pokud to 
jde, při komunikaci s afatikem, např. 
vypnout televizi, rádio, zásah třetí 
osoby

• mluvit v krátkých konkrétních větách

• používat uzavřené otázky

• nabízet pacientovi vějíř slov k lepšímu 
vyjadřování, neopravovat ho

• dát afatikovi dostatek času na reakci 
na vaši otázku

• spolupracovat s klinickým logopedem 
je nutné

• nevyužívat při cvičení dětských mate-
riálů, hrozí tím devalvace pacienta

• využívat technických pomůcek, např. 
mobilní aplikace, počítačové softwary 
nebo mimo – technické pomůcky v po-
době logopedických reedukačních lis-
tů, komunikační obrázkové tabulky

Závěrem bych chtěla říci, že pacienti s po-
ruchou řeči si také zaslouží úctu a plný re-
spekt k lidské důstojnosti a právo na soci-
ální kontakt.

Lenka Orolinová, DiS.
všeobecná sestra

Chirurgické oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.

Komunikace s fatickými pacienty aneb nedovolme, aby se 
pacienti s afázií stali zajatci svých vlastních myšlenek či slov 

Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní, a. s., v poslední době 
zmodernizovala řadu výtahů ve svých 
nemocnicích.

V Nemocnici Děčín, o. z., byl kompletně 
vyměněn nákladní výtah v budově A, kte-
rý slouží pro převážení stravy pro pacienty 
a potravin ve stravovacím provozu. Cena 
byla 748 506 Kč vč. DPH.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, 
o. z., se výměny či modernizace dočkaly 
výtahy v budovách T, L, D, N a M. Celková 
cena byla 2 917 643 Kč vč. DPH.

V Nemocnici Teplice, o. z., byly kompletně 
vyměněny dva výtahy, v budově D a J. Cel-
ková cena byla 3 419 097 Kč vč. DPH.

V Nemocnici Most, o. z., byl kompletně vy-
měněn výtah pro personál, pacienty a ná-
vštěvy plicního oddělení v budově E. Cena 
byla 1 591 150 Kč vč. DPH.

Modernizace se dočkají i dva výtahy v bu-
dově D v Nemocnici Chomutov, o. z. Před-
pokládaná cena je 3,5 milionu Kč vč. DPH. 
Tam aktuálně probíhá veřejná zakázka.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Investice byla podpořena Ústeckým krajem

Řada výtahů v našich nemocnicích prošla modernizací
Krajská zdravotní

Jeden z modernizovaných výtahů v ústecké 
Masarykově nemocnici

Ilustrační foto
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Informace z jednání představenstva společnosti
Členové představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ), v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím No-
vákem, projednali dne 29. května 2020 vedle řady veřejných zakázek a hospodaření společnosti také 
aktuální informace o přípravě dostaveb nemocnic KZ. Představenstvo společnosti schválilo vyhlášení 
veřejných zakázek na investiční záměry „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními 
lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.“, „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jedno-
tek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“ a „Nový pavilon Emergency, COS, 
vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice 
Chomutov, o. z.“. Podrobnosti k těmto veřejným zakázkám budeme postupně zveřejňovat v časopise 
Infolisty (dnes na straně 13).

Představenstvo projednalo také výsledky finanční, právní, daňové a účetní analýzy Nemocnice Litoměřice, a. s., a možnosti její-
ho začlenění do Krajské zdravotní, a. s. Členové představenstva souhlasili s uzavřením smlouvy o koupi závodu za předpokladu, 
že Ústecký kraj, jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s., rozhodne před účinností smlouvy o zajištění finančního krytí koupě 
obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a. s., navýšením základního kapitálu Krajské zdravotní, a. s. peněžitým vkladem ve 
výši 119 700 000 Kč.

Na programu jednání představenstva byly také informace o skutečnostech souvisejících s vývojem a aktuální situací v nemoc-
nicích Krajské zdravotní, a. s., v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 a o předpokládaných dopadech této 
situace na hospodaření společnosti Krajská zdravotní, a. s. 

Členové představenstva projednali také předloženou informaci o nezbytnosti předložit Komisi pro posuzování nových přístrojo-
vých technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění žádost o schválení a zařazení nového přístroje – SPECT pro kar-
diologická vyšetření pro Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. - Oddělení nukleární medicíny. 

Projednána byla také informace o přípravě zřízení Iktového centra v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z.

Správní radě Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. pak členové předsatavenstva KZ navrhli, aby členem správní rady opětov-
ně zvolila MUDr. Jiřího Mrázka, MHA, MBA.

redakce Infolistů

Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ

Poděkování personálu našich nemocnic
PODĚKOVÁNÍ PRIMÁŘI A TÝMU LÉKAŘŮ OČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE MOST, o. z.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat panu primáři MUDr. Radomíru Machovi a jeho týmu lékařů při operaci šedého zákalu 
OL pod narkózou u mého bratra pana Víta. Děkuji za jejich odbornost a práci. Zároveň chci pochválit sestřičky za jejich péči 
a ohleduplnost. Na oční oddělení v Mostě nedám dopustit a doporučuji pacientům.

Dagmar Metelková, opatrovnice a sestra p. Víta

PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU ORL KLINIKY V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI
Tímto bych chtěl poděkovat celému kolektivu lůžkové a ambulatní části ORL v čele s MUDr. Karlem Slámou, Ph.D. Panu před-
nostovi děkuji za perfektně odvedenou práci při operaci mého nosu dne 12. 2. 2020. Zároveň děkuji za profesionální přístup 
všech zaměstnanců ORL lůžkové oddělení. Všichi byli velice milí a ochotní. Vyzdvihuji zájem o pacienta (i když vím, že to někdy 
nemají na žádném oddělení jednoduché). Také děkuji celému kolektivu sester a lékařů na operačním sále.

Petr Kučera

PODĚKOVÁNÍ VRCHNÍ SESTŘE ODDĚLENÍ HRUDNÍ CHIRURGIE MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
Vážená paní Havlátková, dovolte mi poděkovat za naprosto perfektní péči o mého tatínka, pana Josefa Janatu.

Vaše skvělá a zároveň tak odborná péče je oporou nejen jemu, ale také mně, a to když Vaše slova dokážou dát člověku tak po-
třebnou naději a klid. Jste opravdový profesionál a nejlepší vrchní sestra, kterou jsem kdy poznal. A nesmírně si vážím toho, jak 
Vy s Vaším týmem lékařů, konkrétně s panem doktorem Karpjukem, dokážete vrátit lidi opět do života.

Moc Vás zdravím a ještě jednou moc děkuji!
S úctou Tomáš Janata

Současná moderní medicína jako jeden ze 
základních požadavků vyžaduje centraliza-
ci diagnostiky a řešení zdravotního stavu 
u akutních případů, což je možné zajistit 
pouze budováním vysokoprahových či níz-
koprahových urgentních příjmů (emergen-
cy), na kterých je soustředěna diagnosti-
ka a zdravotní péče napříč medicínskými 
odbornostmi, přičemž na ně navazuje po-
třebná zdravotnická infrastruktura v po-
době operačních sálů, jednotek intenzivní 
péče i standardních lůžkových oddělení. 

V Nemocnici Chomutov, o. z., takovéto pra-
coviště doposud neexistuje a příjem pa-
cientů se závažným zdravotním stavem je 
řešen řadou organizačních opatření, která 
však plnohodnotně nemohou zajistit úro-
veň zdravotních služeb, poskytovaných na 
pracovištích urgentních příjmů. Značnou 
nevýhodou současné podoby chomutov-
ské nemocnice je kromě chybějícího ur-
gentního příjmu rovněž dislokace oddělení 
ARO, chirurgického a ortopedického oddě-
lení, CT a NMR od pavilonu „dostavby“, ve 
kterém jsou umístěna nechirurgická oddě-
lení, gynekologicko-porodnické oddělení 
a oddělení zdravotnického komplementu, 
kdy je v řadě případů pacientům s akutním 
zdravotním stavem nezbytné zajišťovat 
jejich transport mezi jednotlivými objekty 
venkovním prostředím či sanitními vozy. 
Vedle toho jsou v rámci chirurgického 

a ortopedického oddělení provozovány 
operační sály, které neodpovídají součas-
ným požadavkům a potřebám moderní 
medicíny a dlouhodobě je jejich používání 
neudržitelné. Uvedené nedostatky nelze 
řešit dílčími rekonstrukcemi a moderniza-
cemi stávající infrastruktury, ale je možné 
je řešit pouze výstavbou nového pavilonu 

Emergency, zahrnujícího vlastní urgentní 
příjem, operační sály, jednotky intenzivní 
péče vč. ARO, přičemž díky spojovacímu 
koridoru budou odpovídajícím způsobem 
umožněny transporty pacientů na diagnos-
tická vyšetření na CT, popř. MR, a dále pak 
budou zabezpečeny služby komplementu 
a dostupnost konziliárních služeb napříč 
všemi odbornostmi. Součástí této inves-
tiční akce jsou rovněž nezbytné přeložky, 
demolice stávajících objektů.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nad-
zemní spojovací koridor se stávajícím pavi-
lonem G v Nemocnici Chomutov, o. z., pro-
jednalo představenstvo Krajské zdravotní, 
a. s., na svém jednání dne 29. 5. 2020, kdy 
členové představenstva schválili vyhláše-
ní veřejné zakázky. Předpokládané výdaje 
jsou 535 milionů korun, z toho 400 milio-
nů tvoří stavební část a 135 milionů zdra-
votnická technologie. 

V rámci finančního krytí je předpokládá-
no kofinancování z více zdrojů. Z inves-
tičního úvěru, z investiční dotace SOHZ 
poskytnuté Ústeckým krajem a dále z pro-
středků získaných z programu RE:START a 
vlastních investičních zdrojů společnosti. 
Předpokládaný termín realizace je v letech 
2020– 2023.

redakce Infolistů

Strategické investiční akce: Nový pavilon Centrálních 
operačních sálů včetně jednotky intenzivní péče

Nemocnice Chomutov

Ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková s vizualizací nového 
pavilonu centrálních operačních sálů a jednotky intenzivní péče 

Předpokládaný termín realizace je v letech 2020 – 2023. Součástí bude i emergency a ARO
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Ortopedie je jedním ze základních chirurgických oborů, který se věnuje korekci vad a ne-
mocí kostí a kloubů, ale také řeší bolestivé stavy pohybového aparátu. V běžné populaci 
i mezi odborníky je ortopedie známa jako "velká chirurgie" či "královna chirurgie".

Ortopedické oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., je 
jedním z šesti ortopedických pracovišť 
v Ústeckém kraji. Zabývá se kompletní lé-
čebně-preventivní péčí v oboru ortopedie 
a traumatologie pohybového aparátu dětí 
a dospělých. Rozsahem poskytované péče 
nejen co do počtu, ale zejména spektra 
operačních výkonů, je ortopedické oddělení 
v Chomutově pracovištěm nadregionálním, 
srovnatelným s ortopedickými klinikami při 
fakultních nemocnicích.

Samostatné ortopedické oddělení při ne-
mocnici v Chomutově vzniklo v 50. letech 
minulého století, kdy se vyčlenilo, stejně 
jako urologie a další z velkého chirurgické-
ho pracoviště. V 70. letech minulého sto-
letí došlo k dočasnému přestěhování orto-
pedického oddělení do NsP Kadaň. Nová 
kapitola chomutovské ortopedie se začala 
psát v roce 1993, kdy se přednostou stal 
MUDr. Lubomír Kulíšek. Na něj navázal 20le-
tým působením primář MUDr. Ota Staňo. 

Koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 
dochází k rozsáhlé reorganizaci. Primářem 
je jmenován MUDr. Jiří Jurča, který přichází 
z ortopedického pracoviště v Ústí nad La-
bem. Během relativně krátké doby se daří 
rozšířit a stabilizovat lékařský tým na stáva-
jících osm kmenových lékařů a tři externisty. 
Ortopedické operační sály jsou osamostat-
něny a začleněny pod vedení ortopedie. 

Dochází k výraznému nárůstu počtu ope-
račních výkonů, ale zejména rozšíření jejich 
spektra, včetně celé řady vysoce specializo-
vaných operačních zákroků, které se jinde 
v Ústeckém kraji neprovádí. 

V současnosti Ortopedické oddělení Nemoc-
nice Chomutov, o. z., tvoří jedna lůžková sta-
nice s 21 lůžky včetně čtyř nadstandardních 
jednolůžkových pokojů, dva superaseptic-
ké operační sály, dvě ortopedické odborné 

ambulance na poliklinice a příjmová a pře-
vazová ambulance při lůžkovém oddělení. 

Ambulantní složka oddělení zajišťuje vedle 
diagnostiky chorob a poruch pohybového 
aparátu i léčbu, a to jak konzervativní, tak 
v návaznosti na lůžkové oddělení i operač-
ní s následnými pooperačními kontrolami 
a dalším sledováním. Součástí je ambulan-
ce dětské ortopedie, zajišťující screening 
dětských kyčlí, prevenci a léčbu vrozených 
a získaných vad pohybového aparátu, 
včetně operační, a to ve spolupráci s Dět-
ským lůžkovým oddělením Nemocnice 
Chomutov, o. z. 

Ročně je na ortopedii v Chomutově odope-
rováno cca 1 100 pacientů, v ambulanci je 
vyšetřeno kolem 8 500 pacientů. 

Po velkých operačních výkonech jsou pa-
cienti sledováni 24 hodin na mezioborové 
chirurgické JIP, následně na standardním 
lůžkovém oddělení ortopedie, odkud jsou 
překládáni k pokračování řízené a kondiční 
rehabilitace ve spolupráci s Rehabilitačním 
oddělením Nemocnice Chomutov, o. z. 

Ortopedické oddělení Nemocnice Chomu-
tov, o. z., udržuje současný světový i ev-
ropský trend vývoje ortopedie zaváděním 
nových moderních léčebných i operačních 
metod. V některých oblastech ortopedie 
dokonce drží primariát v rámci Ústeckého 
kraje. V oblasti chirurgie ruky a nohy pa-
tří mezi několik málo pracovišť v České re-
publice komplexně se zabývajících touto 
problematikou.

Ortopedické oddělení chomutovské nemocnice
Nemocnice Chomutov

ENDOPROTETICKÝ PROGRAM
Endoprotetika je v současné ortopedii abso-
lutně zásadním pilířem v operativě. Spočívá 
v totální (TEP) či částečné náhradě posti-
ženého kloubu. Jedná se o finální možnost 
řešení pokročilé artrózy, stejně tak se jedná 
o metodu volby v případě některých úrazů či 
poúrazových stavů. 

Naše spektrum endoprotetického progra-
mu je nejen v rámci severních Čech zdaleka 
nejširší, ale také je ojedinělé napříč republi-
kou. Ročně se na našem pracovišti provádí 
na 300 náhrad velkých kloubů a 100 náhrad 
drobných kloubů ruky. Vedle TEP kyčelní-
ho a kolenního kloubu včetně složitých 
revizních a reimplantačních výkonů těchto 
kloubů provádíme na našem pracovišti rov-
něž TEP kloubu ramenního (anatomickou 
a v případě rotátorové artropatie reverzní 
náhradu) a TEP kloubu hlezenního.

Jako jedno z mála pracovišť v České repub-
lice se specializujeme na náhrady drobných 
kloubů prstů rukou a nohou a jsme jedno 
ze tří ortopedických pracovišť provádějících 
TEP zápěstí.

V oblasti kyčelního kloubu standardně pro-
vádíme náhrady i tzv. AMIS technikou, což 
znamená z miniinvazivního předního přístu-
pu. V případě artrotického postižení kolen-
ního kloubu provádíme v indikovaných pří-
padech unikompartmentní náhrady pouze 
postižené části kolena se zachováním vazů 
a zbylé nepostižené kloubní plochy kolena.

ARTROSKOPICKÁ OPERATIVA
Artroskopie představuje zcela zásadní dia-
gnosticko-terapeutickou metodu, jež je ne-
dílnou součástí moderní ortopedické opera-
tivy. Tato endoskopická miniinvazivní léčba, 
která je na našem oddělení poskytována, 
zahrnuje ošetření ramenního, kolenního 
a hlezenního kloubu s využitím artroskopu, 
včetně složitých rekonstrukčních technik 
- plastiky předního zkříženého vazu kolen-
ního kloubu, stabilizačních výkonů a rekon-
strukcí rotátorové manžety ramenního klou-
bu, mozaikové plastiky kloubních chrupavek 
kolenního a hlezenního kloubu. V minulém 
roce bylo na našem pracovišti provedeno na 

340 artroskopií kolen a ramen včetně složi-
tých rekonstrukčních výkonů.

CHIRURGIE RUKY A REVMATOCHIRURGIE
Jsme jedno z mála pracovišť v České republice 
poskytujících plné spektrum ortopedie ruky 
a v Ústeckém kraji jediné. Od drobných am-
bulantních zákroků, přes rozsáhlejší výkony 
jako operativa Dupuytrenovy kontraktury, až 
po složité rekonstrukční výkony u vrozených, 
poúrazových či jinak získaných onemoc-
něních v oblasti zápěstí, jako rekonstrukce 
vazů u nestabilit, limitované a totální dézy, 
náhrady karpálních kostí a neposlední řadě 
TEP zápěstí. Dále provádíme rekonstrukční 
a replantační výkony šlachového aparátu 
prstů, rekonstrukce vrozených, poúrazových 
a jinak získaných deformit prstů a ruky, TEP 
kořenového kloubu palce a totální náhrady 
drobných kloubů prstů. Důležitou složkou je 
revmatochirurgie, od synovektomií po složi-
té rekonstrukční a replantační výkony, řešící 
často těžká, někdy až invalidizující postižení 
a deformity rukou. Zde úzce spolupracujeme 
s revmatology v Ústeckém kraji. 

CHIRURGIE NOHY
Významnou částí ortopedické operativy 
je chirurgie nohy, která je však na mnoha 
pracovištích často opomíjena či prováděna 
v základním rozsahu. Na našem pracovišti je 
chirurgie nohy jedním z hlavních pilířů a vě-
nujeme se jí v maximálním možném rozsahu 
na úrovni centra. Spadá sem kompletní chi-
rurgie vrozených a získaných deformit a one-
mocnění nohy včetně složitých rekonstrukč-
ních výkonů a náhrad kloubů od hlezenního 
až po klouby prstů, operativa entezopatií 
v oblasti nohy, deformit přednoží a prstů, 
revmatochirurgie a rekonstrukční operati-
va poruch klenby včetně plochonoží u dětí 
i dospělých. V rámci chirurgie hlezna pro-
vádíme rekonstrukční výkony u chronických 
nestabilit či poúrazových stavů a v případě 
pokročilého artrotického postižení pak ztu-
žení kloubu nebo v indikovaných případech 
TEP hlezenního kloubu.

Chirurgii nohy na našem pracovišti provádí-
me i miniinvazivní technikou (MIS) jako je-
diné pracoviště v severních Čechách a jako 

jedno z mála v celé ČR. MIS je v chirurgii 
nohy poměrně novou a moderní metodou 
v řešení deformit přednoží, prstců, v přípa-
dě artrotických postižení, metatarzalgií i ne-
vhodného postavení patní kosti. V porovná-
ní s konvenčními metodami chirugie nohy 
nabízí MIS provedení osteotomií z drobných, 
pouze několik milimetrů dlouhých incizí. Zá-
sadní výhodou MIS je tak minimální poško-
zení měkkých tkání, což se odráží nejen na 
pooperačním otoku a bolestivosti, ale také 
na výrazném zkrácení rekonvalescence. 

ONKOORTOPEDIE
Naše péče o onkologické pacienty spočí-
vá ve spolupráci s onkologickým odděle-
ním v diagnostice kostních nádorů a jejich 
operační léčbě (především v případech 
benigních lézí a metastatáz). V případě pri-
márních zhoubných kostních nádorů spolu-
pracujeme s Ortopedickou klinikou Na Bu-
lovce v Praze.

DĚTSKÁ ORTOPEDIE
Ambulantně a ve spolupráci s dětským od-
dělením se v péči o dětské pacienty věnu-
jeme diagnostice a léčbě vrozených i zís-
kaných onemocnění dětského věku, včetně 
léčby operační. 

TRAUMATOLOGIE
Naše pracoviště se ve spolupráci s chirur-
gickým oddělením podílí na léčbě a řešení 
úrazů pohybového aparátu. Následně v dru-
hé době se naše pracoviště dominantně za-
bývá řešením poúrazových stavů, funkčních 
postižení a případných vzniklých deformit 
u dětí a dospělých. V případě traumat pá-
teře spolupracujeme s Ortopedickým od-
dělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. 

Tímto ale plány na rozmach ortopedie na 
Chomutovsku rozhodně nekončí. Vedení 
našeho pracoviště má vytyčené další cíle, 
nechme se překvapit.

MUDr. Pavel Novák
ve spolupráci s prim. MUDr. Jiřím Jurčou

Ortopedické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.Ortopedické operační sály byly v roce 2018 osamostatněny a začleněny pod vedení ortopedie

Kolektiv ortopedického oddělení chomutovské nemocnice

Reverzní TEP 
ramene

TEP hlezna TEP kořenového 
kloubu palce ruky

TEP PIP kloubu a 
déza DIP kloubů

TEP zápěstí UNI koleno
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Marek Zrzavecký studuje třetí ročník Lé-
kařské fakulty v Hradci Králové. Poslední 
tři měsíce ale tráví podstatně víc času na 
Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., kde se zapojil do boje s novým 
koronavirem. 

„Řekl jsem si, že nebudu sedět doma, ale 
chci pomoct. Jako pro studenta medicíny 
je pro mě navíc velmi přínosné, že mohu 
vše vidět na vlastní oči, vše si vyzkoušet. 
Ptal jsem se sám sebe, kdy jindy budu mít 
možnost vidět epidemii?“ vysvětluje mladý 
medik, proč se rozhodl zavolat do ústecké 
nemocnice s dotazem na možnost pomoci 
v rámci praxe. „Po telefonu jsem se hned 
domluvil a ještě ten den nastoupil do prá-
ce. Všichni mi tu vyšli vstříc,“ pochvaluje 
si rodák z Ústí nad Labem, který ve zdejší 
nemocnici pracuje od 16. března. 

Na oddělení dělá veškerou pomocnou 
práci, aby ulehčil personálu. „Vodíme 
pacienty, vyřizujeme telefony, které byly 

v době největší krize opravdu intenzivní. 
Dobrovolně jsem navíc šel do odběrového 
stanu, kde jsem odebíral vzorky a pomáhal 

organizovat lidi. Jinak ale dělám hlavně 
pomocnou organizační činnost, jezdím 
fasovat věci, občas asistuji u pacientů,... 
Je toho od všeho trochu,“ popisuje Marek 
Zrzavecký s tím, že práce v ústecké Masa-
rykově nemocnici ho opravdu baví a jeho 
představy i překonala. „Chtěl bych všem 
moc poděkovat za to, jak se ke mně cho-
vají, jaký mají přístup. Každý se rád podě-
lí o své zkušenosti, všichni jsou vstřícní 
a rádi pomohou. Jsem tu opravdu nadšený. 
Je to pro mě skvělá zkušenost, praxe navíc. 
Tyto cenné zkušenosti bych jinak nezís-
kal,“ dodává medik, který se s vedením 
už dohodl, že v nemocnici zůstane až do 
září. Ani tehdy by ale ústeckou nemocnici 
nemusel opouštět definitivně. „Vzhledem 
k přístupu vedení a místního kolektivu 
jsem téměř rozhodnutý, že budu po skon-
čení studií nastupovat právě do Krajské 
zdravotní,“ uzavírá Marek Zrzavecký.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Mladý medik si praxi získanou v době pandemie pochvaluje
Masarykova nemocnice

Primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., MUDr. Pavel Dlouhý, převzal šek na 111 111 Kč z rukou Michala Neustupy, 
organizátora sportovního seriálu Milada Tour, který letos namísto odloženého závodu 
Milada Run uspořádal Virtual Charity Run.

Infekční oddělení za získané prostředky 
pořídilo dvě speciální matrace. „Matrace 
jsou výjimečné tím, že motor vhání do je-
jich různých částí vzduch. Pacient, který na 

matraci dlouhodobě leží, je tak různě nad-
lehčován, takže nemá proleženiny a navíc 
rovnou i částečně rehabilituje. Zrychluje se 
tím hojení a pacient může jít z nemocnice 

dříve domů. Matrace pomáhá i personá-
lu, který nemusí pacienta tak často obra-
cet,“ uvedl primář infekčního oddělení 
MUDr. Pavel Dlouhý.

Virtual Charity Run si mohl zaběhnout ka-
ždý zájemce během měsíce dubna. Účast-
ník běhu si mohl vybrat den i trasu závodu 
dle svých preferencí. Po registraci stačilo 
zajít si do parku, do lesa nebo kamkoli, 
kde je minimální koncentrace lidí, a užít si 
alespoň část dne aktivně a v pohybu.

„Závod jsme uspořádali, abychom ocenili 
úsilí zdravotníků, kteří od začátku března 
stojí v první linii. Zapojení a podpora lidí 
z celé republiky nás velmi mile překvapilo. 
Zúčastnilo se 1 200 lidí a podařilo se vy-
brat asi 180 000 Kč, ze kterých jsme část 
věnovali právě infekčnímu oddělení ústec-
ké nemocnice. Konečnou částku 111 111 Kč 
jsme zvolili symbolicky, protože lékaři jsou 
pro nás opravdu jedničky,“ uvedl organizá-
tor závodu Michal Neustupa s tím, že běžci 
nepřijdou ani o reálný závod, který se na 
Miladě uskuteční 2. srpna. 

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Infekční oddělení získalo šek na 111 111 Kč jako výtěžek 
závodu Virtual Charity Run

Masarykova nemocnice

Primář infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý (vlevo) s organizátorem závodu Michalem 
Neustupou. Vlevo ústecká běžkyně Zuzana Kotěšovcová, vpravo vrchní sestra Mgr. Lada Merunková

Marek Zrzavecký před infekčním oddělením

Téma kojení v posledních letech stále více nabírá na popularitě a dalo by se doslova říct, 
že se stává i určitým trendem.  Doba kdy byli novorozenci po porodu od svých maminek 
separováni a s tím související nedostatečný, nebo téměř vůbec žádný nástup laktace, je 
naštěstí dávno minulostí a poznatky ohledně výhod mateřského mléka v prvních dnech 
života dítěte se neustále rozvíjejí.

Dnes je již všeobecně známé, že kojení je 
tou jedinou nejpřirozenější výživou a sou-
časně přináší nespočet benefitů pro zdra-
ví i duševní rozvoj nejen dítěte, ale také 
maminky samotné. Mnohé z nás by mohlo 
tedy napadnout, že tento přirozený pro-
ces, jakým kojení bezpochyby je, by měl 
probíhat zcela spontánně. Že každá žena 
má v sobě jakýsi vrozený instinkt, který ji 
bezděčně navádí k tomu přivinout si dítě 
do svého hřejivého objetí, přiložit si jej 
k prsu a projevit mu tím veškerou lásku. 
Tato skutečnost nelze samozřejmě popřít. 
Existují však faktory, které vše zmíněné do 
jisté míry ovlivňují. Patří mezi ně například 
průběh samotného těhotenství i porodu, 
emoční naladění a zdravotní stav matky 
a novorozence a mnoho dalších. Nedíl-
nou roli hraje ale také prostředí, ve kterém 
se budoucí maminka rozhodne rodit a ve 
kterém bude následně se svým miminkem 
pobývat. 

V nemocnici má za úkol zajistit zmíněné 
prostředí veškerý personál a převážně 
empatie a podpora ze strany sestřiček. 
V mostecké porodnici se právě takovýto 
tým sester bezpochyby nachází. Každá 
z nás přinášíme do své práce nejen získa-
né znalosti a dlouholeté zkušenosti, ale 
dalo by se prakticky říci, že do ní vkládáme 
kus sebe i svého srdce. Záleží nám všeo-
becně na spokojenosti našich maminek, 
prosperitě a zdraví zde narozených dětí, 
a tím pádem na první příčky řadíme i kojení 
a podporujeme je jako takové.

V rámci zvýšení naší kvalifikace a kvality 
poskytované péče v této oblasti bylo ně-
kterým z nás umožněno zúčastnit se dvou-
denního kurzu pro laktační konzultantky, 
po jehož absolvování a úspěšném zakon-
čení praktickou a ústní zkouškou jsme 
obdrželi certifikát, který nás již i oficiálně 
opravňuje k poradenství ohledně laktace 
a starostlivosti o maminku nejen v šesti-
nedělí, ale i v následujících měsících živo-
ta dítěte. Školení probíhalo pod záštitou 
Laktační ligy v prostorách pražského IKEM. 
Zúčastnit se jej mohli jak zdravotničtí pra-
covníci, tak i laická veřejnost. Jednotlivými 
přednáškami nás provázeli odborníci z řad 
lékařů, ale také porodní asistentky s dlou-
holetými zkušenostmi z vlastní praxe. 
Zazněla zde teoretické témata, jako jsou 
např.: výhody, technika, kontraindikace 

a překážky během kojení, fyziologie a slo-
žení mateřského mléka, výživa kojících 
matek a jiné. Dále jsme měli možnost 
prohloubit si znalosti ohledně alterna-
tivního způsobu dokrmování a následně 
si předměty k tomu určené na vlastní oči 
prohlédnout či vyzkoušet. Bylo velmi pouč-
né a zároveň chvílemi i úsměvné, že jed-
notlivé pasáže semináře byly obohaceny 
o ukázky a scénky z praxe. K jejich realizaci 
využívali lektoři rozličných pomůcek, jako 
jsou například kojící šátky, polštáře a dět-
ské makety, čili reálně vypadající umělé 
napodobeniny novorozence. Očekávala se 
vzájemná interakce mezi námi a přednáše-
jícím. Zkrátka musím školitele a konečné 
pojetí kurzu velmi vychválit. Bylo pro kaž-
dou z nás nesmírně obohacující a odnesly 
jsme si z něj mnoho nových poznatků, vě-
domostí a pozitivních dojmů, které se již 
od teď snažíme aplikovat do praxe.

Co tedy závěrem? Laktační poradenství jde 
v mostecké nemocnici stále více kupře-
du. Nejen že se řadíme mezi porodnice, 
které používají označení „Baby Friendly“, 
k dnešnímu dni se zde nachází čtyři vy-
školené laktační poradkyně a další vysoce 
kvalifikovaný a proškolený personál, který 
je připraven poskytnout rady a informace 
všem kojícím ženám. Zájem o tyto služby 
z pohledu maminek stále stoupá, a proto 
zároveň naplno věříme tomu, že přátelská, 
vřelá a pohodová atmosféra zdejšího no-
vorozeneckého oddělení napomůže k na-
vázání a nastartování toho nejkrásnějšího 
a nejpevnějšího svazku, který může v živo-
tě ženy vzniknout, a to je mateřství.

Bc. Zuzana Pellerová
porodní asistentka

Stanice fyziologických novorozenců
Nemocnice Most, o. z.

Laktační poradenství v mostecké porodnici jde kupředu
Nemocnice Most

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová 
náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské 

zdravotní, a. s.

Bc. Alexandr Kuchař,

vykonává funkci vedoucího 
radiologického asistenta 
Radiodiagnostického 
oddělení Nemocnice 
Chomutov, o. z.

 od
 1.

 6
. 2

02
0Bc. Zuzana Křehlová

vykonává funkci vrchní 
sestry Nefrologicko-
dialyzačního oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z. od

 1.
 6

. 2
02

0Lenka Boháčková

vykonává funkci vrchní sestry 
Gastroenterologického 
oddělení Nemocnice  
Děčín, o. z.

MUDr. Aleš Chodacki

vykonává funkci  
ředitele zdravotní péče  
Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z. od

 1.
 6

. 2
02

0MUDr. Tomáš Hrubý

ředitel zdravotní péče 
Nemocnice Teplice, o. z., 
vykonává funkci náměstka 
pro řízení zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s.

 od
 1.

 6
. 2

02
0

 od
 1.

 6
. 2

02
0

Mostecká porodnice je „Baby Friendly“



přijme lékaře a sestry
V případě zájmu nás prosím kontaktujte: 
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s. 

vlasta.kasparova@kzcr.eu    +420 477 117 960    www.kzcr.eu
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Rok provozu má za sebou Protialkohol-
ní a protitoxikomanická záchytná stanice 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Tepli-
ce, o. z. Personál oddělení zde ke 12. květ-
nu 2020 ošetřil 822 klientů. Hospitali-
zováno bylo 618 mužů a 151 žen. Toto 
zdravotnické pracoviště, jediné v Ústeckém 
kraji, zahájilo provoz 13. května 2019.

„Zřízení protialkoholní a protitoxikoma-
nické záchytné stanice bylo v oblasti 
zdravotnictví součástí volebního progra-
mu současného vedení Ústeckého kraje. 
Vybudování stanice v teplické nemocnici 
Ústecký kraj investičně podpořil a nadále 
se na jejím provozu finančně podílí. Jde 
o zařízení, po kterém zdravotníci akutních 
příjmů nejen nemocnic společnosti Kraj-
ská zdravotní, ale celého Ústeckého kraje, 
dlouhodobě volali, protože celých osm-
náct let po zrušení záchytné stanice v Bí-
lině opilci a zdrogovaní končili na jejich 
lůžkových stanicích,“ připomněl Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s. 

„Zahájení provozu záchytné stanice v tep-
lické nemocnici Krajské zdravotní v květnu 
loňského roku umožnilo ulehčit všem lůž-
kovým zdravotnickým zařízením v Ústec-
kém kraji. Absence takového zařízení po 
dlouhá léta zatěžovala systém urgentní 
péče v regionu. Po prvních dvanácti mě-
sících provozu stanice je možné konsta-
tovat, že šlo o racionální rozhodnutí,“ řekl 

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

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Tepli-
ce, o. z., je členem Asociace provozovatelů 
záchytných stanic v České republice, z. s. 
Poplatek za hospitalizaci v zařízení byl na-
staven na výši 3 000 Kč, a to s ohledem na 
charakter této veřejné služby a s přihléd-
nutím k poplatkům, které jsou vybírány 
v obdobných zařízeních v České republice.  

„Poplatek slouží ke krytí nákladů na za-
jištění této nepřetržité služby, tedy vlast-
ní provoz záchytné stanice, přičemž nej-
významnější nákladovou položkou jsou 
osobní náklady. Po roce provozu ze statis-
tik vyplývá, že třítisícový poplatek uhradi-
la přibližně pětina hospitalizovaných, ně-
kteří i na splátky. Při neuhrazení poplatku 
posílá finanční oddělení upomínku. Jest-
liže ani poté dluh neuhradí, přistupuje-
me k právnímu vymáhání dlužné částky,“ 

vysvětlil ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., 
MUDr. Tomáš Hrubý s tím, že nejvíce kli-
entů, jak ze statistických údajů vyplývá, 
bylo z Teplicka, následují okresy Ústí nad 
Labem, Most, Děčín, Chomutov, Litoměřice 
a Louny.

Protialkoholní a protitoxikomanická zá-
chytná stanice Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Teplice, o. z., poskytuje zdravotní 
službu klientům, kteří pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky nekontrolují své 
chování a tím bezprostředně ohrožují sebe 
nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný 
pořádek. Pobyt klienta v záchytné stanici 
je na dobu nezbytně nutnou, avšak kratší 
než 24 hodin. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Investice byla podpořena Ústeckým krajem

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské 
zdravotní má za sebou rok provozu

Nemocnice Teplice

Vrchní sestra Jaroslava Duchoňová

„Když se na někoho usměješ nebo ho pochválíš, můžeš mu vrátit smysl života“ 
        Carmelia Elliott

Tento citát mi v kanceláři visí přímo před 
očima a často si ho připomínám. Je to mož-
ná i touto mimořádnou dobou, která nás 
snad již pomalu opouští a umožní nám 
návrat do našich běžných, i když už trochu 
jiných, životů. A je to stejná doba, která při-
nesla solidaritu mezi lidmi a kterou jsme 
velkou mírou pocítili právě my, zdravotníci. 
Lidé se k sobě chovali ohleduplně, mladí 
pomáhali nezištně seniorům, lidé šili rouš-
ky, které darovali potřebným, pro nemocni-
ce se vyráběly štíty na 3D tiskárnách a vů-
bec, dělala se i spousta dalších skvělých 
věcí, o kterých se možná ani nemluvilo.

Nyní jsme pokročili ještě dál, je tu čas, kdy 
budeme smět odložit roušky, alespoň ve 
venkovních prostorách. A tak se nám všem 
otevírá prostor pokračovat v tom dobrém, 
co bylo započato, i když jiným způsobem. 
Způsobem, který byl v „době rouškové“ 
málo viditelný, a to prostým úsměvem. 
Nejen nás zdravotníků, na vás, naše paci-
enty, ale také váš usměv, našich pacientů, 
na nás, zdravotníky. Maličkost, která niko-
ho z nás prakticky nic nestojí, ale všechny 
spolehlivě potěší. A jak praví staré příslo-
ví, že „všechno zlé je pro něco dobré“, tak 
zkusme všichni nezapomenout usmívat 

se na lidi kolem nás a třeba jim tím i vra-
cet smysl života nebo prostě jen přinést 
radost.

Na závěr tohoto krátkého zamyšlení a opět 
v kontextu úvodního citátu bych ráda po-
děkovala nejen všem zdravotníkům, ale 
i nezdravotníkům, za skvělé zvládnutí ne-
lehkého období minulých týdnů. Stejně tak 
děkuji i všem lidem, kteří nás během této 
doby jakkoli podporovali, jak materiálně, 
tak i úsměvem nebo pochvalou. 

Vám všem patří velké díky! 

Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra

Nemocnice Teplice, o. z.

Zkusme se všichni více usmívat na lidi kolem nás
Nemocnice Teplice

Provoz byl zahájen 13. května 2019

Nefrologická ambulance zahájila v okrese 
Chomutov činnost dne 1. 1. 1994 na poli-
klinice NsP Chomutov.

Dne 13. 7. 1994 zahájilo činnost též dialy-
zační středisko a nefrologická ambulance 
se stala jeho součástí.

Od 1. 1. 2004 převzala péči o nefrolo-
gicky nemocné firma Fresenius medical  
care s. r. o.

Středisko bylo původně plánováno na 
7 pacientů v jedné směně, ale nárůstem 
počtu pacientů bylo nutné postupem času 
navyšovat počet míst na dialyzačním sále, 
bohužel na úkor pohodlí pacientů a ztížení 
práce personálu. Další navýšení kapacity 
ve stávajících prostorách již nelze.

Nyní se plánuje rekonstrukce a moderniza-
ce dialyzačního střediska, kdy ale nebude 
nebude možné přestavbu uskutečnit za 
plného provozu. Péče o pacienty v dialy-
začním programu bude zajištěna na pře-
chodnou dobu na okolních dialyzačních 
střediscích včetně personálu.

Aby nedošlo ke zhoršení dostupnosti péče 
o pacienty s onemocněním ledvin, rozhod-
la se KZ otevřít a provozovat v Chomutově 
nefrologickou ambulanci.

Ambulance bude sledovat pacienty s one-
mocněním ledvin. Onemocnění ledvin 
může být také komplikací některých ji-
ných chorob – hlavně vysokého krevního 
tlaku, diabetu, chronických zánětlivých 
onemocnění.

Poškození ledvin bohužel může probí-
hat plíživě, neupozorňuje na sebe. A tak 
mnohdy pacienti přicházejí k nefrologovi 
pozdě, již ve stádiu selhání ledvin.

Příznaky jsou všeobecné - větší únava, 
malá výkonnost, nechutenství, boles-
ti a slabost svalů, průjmy. Onemocnění 

je možné odhalit pouze rozborem moči 
a vyšetřením krve. Tato vyšetření se pro-
vádí v rámci preventivních prohlídek, které 
by měl každý člověk absolvovat u svého 
praktického lékaře. Při podezření na po-
ruchu funkce ledvin je vhodné vyšetření 
nefrologem.

CO MŮŽE NEFROLOGICKÁ AMBULANCE  
V CV NABÍDNOUT: 
1/ zajištění nefrologické péče o pacienty 

v Chomutově: diagnostika a léčba 

2/ predialyzační péče u pacientů ve stá-
diu terminálního selhání ledvin a pří-
prava na náhradu funkce ledvin 

3/ zajištění nefrologických konsilií pro po-
třeby Nemocnice Chomutov 

4/ spolupráce s dialyzačním střediskem 
a předání k zahájení hemoeliminačních 

metod po selhání možností konzerva-
tivní terapie

5/ můžeme zajistit péči o pacienty po 
transplantaci ledvin 

Dále KZ ke zlepšení péče o hospitalizova-
né pacienty se selháním ledvin – chronicky 
dialyzované i pacienty s akutním selháním 
ledvin připravuje zajištění dialýzy u lůžka, 
bez nutnosti převážení pacienta na dia-
lyzační středisko a v době rekonstrukce 
stávajícího střediska tedy i převážení do 
okolních nemocnic.

Pro tyto účely bude k dispozici mobilní 
úpravna vody a dialyzační monitor.

Bohužel současná pandemie realizaci 
oddálila.

MUDr. Pössnickerová Jindřiška
primářka Nefrologické ambulance

Nemocnice Chomutov, o. z. 

Nefrologická ambulance v chomutovské nemocnici
Nemocnice Chomutov

MUDr. Jindřiška Pössnickerová (vpravo) a všeobecná sestra Zdeňka Hoffmannová
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Krajská zdravotní, a. s., si na svých zdravotnických pracovištích – Komplexním cerebro-
vaskulárním centru v ústecké Masarykově nemocnici a iktových centrech v děčínské, tep-
lické a chomutovské nemocnici – připomněla Světový den boje proti mozkové mrtvici, 
který každoročně připadá na datum 15. května. Tento den stanovila Evropská iniciativa 
pro cévní mozkovou příhodu se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozko-
vých příhod a zvýšení prevence proti ní.

Ke třem základním příznakům cévní mozko-
vé příhody patří pokles koutku, ochrnutí 
končetin a porucha řeči. „Největším sou-
peřem v boji s cévní mozkovou příhodou 
je čas. Proto je při vzniku příznaků nezbyt-
né nečekat, nebát se a vždy ihned zavolat 
záchrannou službu na telefonu 155 popří-
padě 112,“ uvedl MUDr. Ing. David Černík, 
MBA, Ph.D., vedoucí lékař Komplexního 
cerebrovaskulárního centra Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

Centrum vysoce specializované cerebro-
vaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., je jedním z 15 center v České 
republice poskytujících nejvýše specializo-
vanou péči u pacientů s cévním onemoc-
něním mozku, a to jak v oblasti primární, 
tak v oblasti sekundárně preventivní. Pro-
voz centra zajišťuje velmi dobře fungující 
spolupráce neurologického oddělení, ra-
diologické kliniky, neurochirurgické kli-
niky, kliniky anesteziologie, perioperační 

a intenzivní medicíny, rehabilitačního 
oddělení a v neposlední řadě Emergency. 
Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli 
cerebrovaskulární problematiky plnou 
škálu intervenčních i operačních postupů 
a úzce spolupracuje se všemi iktovými 
centry Krajské zdravotní, a. s., kterými dis-
ponuje ve všech svých nemocnicích, vyjma 
Mostu. 

V MOSTECKÉ NEMOCNICI VŠE SMĚŘUJE 
K ZAHÁJENÍ ČINNOSTI IKTOVÉHO CENTRA
„V mostecké nemocnici příprava iktové-
ho centra právě probíhá a termín ukon-
čení realizace přípravy je stanoven do 
31. 7. 2020,“ informoval Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s. 

Žádost o udělení statutu centra vysoce 
specializované péče o pacienty s iktem 
bude podána bezodkladně po zveřej-
nění příslušného Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Zřízení iktového centra 
v mostecké nemocnici je žádoucí z hledis-
ka zajištění lepší zdravotní péče pro region 
Mostecka a Lounska, zkrácení dojezdo-
vých časů a potažmo včasnější zahájení 
léčby pacientů. Čas hraje zásadní roli v léč-
bě cévních mozkových příhod, především 
ischemických, protože s každou minutou 
prodlení se snižuje šance na uzdravení 
pacienta bez následků. V prvním pololetí 
roku 2019 bylo v Nemocnici Most, o. z., 
dokončeno oddělení lůžkové rehabilitace, 
které má nyní 29 nových lůžek. Zajištění 
lůžkové rehabilitační péče bylo nezbytnou 
podmínkou vzniku iktového centra, která 
byla tímto krokem splněna.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Připomněli jsme si Světový den boje proti mozkové mrtvici
Krajská zdravotní

Charitativní akce děčínských basketbalistů „Válečník pomáhá“ na pomoc v boji proti pan-
demii koronaviru vynesla 152 tisíc korun. Částku obdržela děčínská nemocnice pro dět-
ské oddělení ke koupi přístroje AIRVO, zajišťujícího vysokoprůtokovou oxygenoterapii. 

Klub si akcí připomněl první účast v ligo-
vém finále z roku 2015, v němž podlehl 
Nymburku a získal stříbrné medaile. Fa-
noušci si mohli zakoupit vstupenky na vir-
tuální zápas, včetně dražších lístků s růz-
nými bonusy, jakými byly kraťasy či dresy 
hráčů.

„Akce basketbalistů Válečník pomáhá se 
vydařila nad naše očekávání. Myšlenka 
byla od počátku úžasná a vybraná částka 
hovoří o úspěšné akci. Těm, kteří přispěli 
k dobré věci, moc děkuji. Všem přeji po-
hodové dny plné zdraví a basketbalistům 
v nové sezoně herní pohodu a úspěšné 
výsledky,“ uvedla hlavní sestra děčínské 
nemocnice Mgr. Danuše 
Tomášková.

Martin Klimeš, redaktor 
Infolistů

Válečníci pomáhají. Akce basketbalistů vynesla 152 tisíc Kč
Nemocnice Děčín

Děčínští basketbalisté předali děčínské nemocnici 152 tisíc korun na koupi přístroje AIRVO

V březnu 2017 byla podána žádost o poskytnutí dotace v rámci 5. výzvy Integrované-
ho regionálního operačního programu na projekt Zvýšení kvality vysoce specializované 
péče v onkogynekologii Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v celkové výši  
51 610 000 Kč, z toho spoluúčast z vlastních zdrojů byla 15 %, tj. 7 741 500 Kč,  
poskytnutá dotace ve výši 85 %, tj. 43 868 500 Kč. Tato žádost byla v květnu 2017 schvá-
lena a byla zahájena realizace projektu. Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2019  
a v dubnu 2020 byla proplacena poslední částka poskytnuté dotace.

Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality 
vysoce specializované péče v onkogy-
nekologickém centru v Krajské zdravot-
ní a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a byl orientován na po-
řízení přístrojového vybavení a technologií 
v oboru onkogynekologie a tím na zvýšení 
úrovně standardu vybavenosti.

Cílem projektu bylo zlepšení kvality 
onkogynekologické péče, a to zejména 
prostřednictvím obnovy zastaralých zdra-
votnických prostředků (např. ultrazvuky, 
endoskopická sestava) a také pořízením 
nových technologií, které na pracovišti do-
posud chyběly (např. zařízení pro detekci 
sentinelových uzlin).

Projekt řešil dlouhodobé udržení dostup-
nosti onkogynekologické péče modernizací 

infrastruktury zdravotnického pracoviště 
Krajské zdravotní a. s. - Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., a to konkrétně 
formou pořízení a modernizace přístrojo-
vého vybavení, zdravotnických prostřed-
ků, technologií a dalšího vybavení, které 
slouží pro poskytování zdravotních služeb 
v oboru onkogynekologie dle Věstníku MZ.

Nákup nových technologií byl určen hlavně 
ke zvýšení bezpečnosti pacientů a zkvalit-
nění terapeutické péče. Vzhledem k limi-
tovaným kapacitním možnostem, kdy je 
k dispozici pouze jeden operační sál pro 
onkogynekologickou operativu, který je 
současně využívaný pro běžnou plánova-
nou gynekologickou operativu (hysterek-
tomie, laparoskopie, hysteroskopie) i pro 
akutní operativu, nelze v maximální možné 

míře aplikovat nejmodernější postupy 
u všech pacientek v co nejkratších termí-
nech. Kvalitu péče o onkogynekologické 
pacientky zvyšuje i obnova současných 
zastaralých zdravotnických prostředků 
a pořízení nových, které doposud na tomto 
oddělení chyběly.

Mezi významné nově pořizované technolo-
gie patří například ultrazvukové přístroje, 
nová instrumentaria pro široké spektrum 
výkonů v oblasti onkogynekologie, ope-
rační stůl, přístroj pro detekci sentinelo-
vých uzlin dle nejnovějších medicínských 
postupů a pořízení plazmové koagulace. 
Mezi významné obnovované technologie 
patří například laparoskopická věž kom-
pletně vybavená, harmonický skalpel, ope-
rační stůl, anesteziologický přístroj a moni-
tory životních funkcí.

Ing. Iva Urbanová
vedoucí střediska

Středisko dotačních projektů

Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii
Masarykova nemocnice

Ultrazvukový přístroj

Přístroj anesteziologický s monitorovací 
jednotkou a monitorem anestetických plynů, 
režim low flow a minimal flow

Gynekologické vyšetřovací křeslo
Instrumentarium pro vaginální operativu vč. 
kontejnerů

Gynekologické vyšetřovací křeslo
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VÝROČNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z.

úterý 8. září 2020 od 16.00 hodin
Kampus Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, červená aulaJan Evangelista Purkyně

1787 – 1869

Výroční vědecká konference je spojená s předáním ocenění za nejlepší výsledky
v oblasti vědy a výzkumu za rok 2019 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům
z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Záštitu nad akcí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák.

VÝROČNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE 
Krajské zdravotní, a.s.

úterý 22. září 2020 od 16.00 hodin
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

V rámci konference budou předána ocenění za nejlepší výsledky
v oblasti vědy a výzkumu za rok 2019.

Záštitu nad akcí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák.

TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM sever.rozhlas.cz

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



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

Šek na 175 tisíc korun darovalo Nemocni-
ci Teplice Obchodní centrum Galerie Tep-
lice. Společnost Novartis s. r. o. darovala 
na podporu aktivit souvisejících s pande-
mií COVID-19 150 tisíc korun. Dar ve výši  
39 885 Kč věnovala dětské klinice FZS 
UJEP a MNUL společnost Takeda Pharma-
ceuticals Czech Republic s. r. o. 

ČEZ Teplárenská, a. s., věnovala 120 tisíc 
korun na nákup plicního ventilátoru Respi-
ron V60 do nemocnice Teplice, o. z. Šek 
v hodnotě 54 tisíc korun předali fotbalisté 
FK Teplice. 

Hráči A-týmu HC Verva Litvnínov nakoupili 
75 roušek s Vervákem pro pacienty 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. Roušky vě-
novala Fakulta strojního inženýrství UJEP. 

Nemocnice Děčín, o. z., dostala 4 stojano-
vé ventilátory zn. Nedis FNST10CWTV od 
Ing. Dagmar Horské. Ochranné krémy pro 
sestry darovala Nadace Chart Ferox. Firma 
DS Smith Packaging Czech Republic s. r. o. 
dodala rukavice a dezinfekci na neurolo-
gické oddělení v hodnotě přes 11 tisíc ko-
run. Krémy Nivea věnovala prostřednictvím 
České asociace sester firma Beiersdorf.

Develop Most s. r. o. věnoval 80 ochran-
ných štítů, celkem 3 500 ústenek darovaly 
Severočeské doly a. s.

Věcné dary v hodnotě 10 537 Kč předala 
společnost Cinema City Czech s. r. o.

Nealkoholické pivo do všech pěti nemocnic 
věnovala společnost Heineken.

Krajská zdravotní děkuje i těm, kteří své 
jméno v tomto seznamu dárců nenašli, 
ať už proto, že dary věnovali bez sdělení 
svého jména, nebo proto, že jejich dary 
nebylo možné do uzávěrky tohoto vydání 
zaevidovat. 

redakce Infolistů

Děkujeme za dary pro naše zdravotníky
Krajská zdravotní

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


