
Nový pavilon s centrálmími operačními sály, 
sterilizací a ARO teplické nemocnice Krajské 
zdravotní je v plném provozu

str. 6

Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Ústeckého kraje 

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

ISSN 1802-4297

číslo 9/2020

Příloha Statim SPECIÁL 
uvnitř časopisu

Pokračujeme v revitalizaci 
nemocnic. Nově v Děčíně vznikl 
interní příjem a gastroenterologické 
oddělení 

str. 10

Centra specializované péče 
v ústecké Masarykově nemocnici: 
Centrum biologické léčby dětských 
revmatických onemocnění

str. 8



2

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

3www.kzcr.eu

číslo 9 / 2020
18. 9. 2020
Vydala:
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
www.kzcr.eu
IČ: 25488627
Evidenční číslo MK ČR E 17355
ISSN 1802-4297
Časopis vychází jednou měsíčně 
v nákladu 6 000 ks.
Neprodejné.

Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail:  infolisty@kzcr.eu

Redakční rada:
Předseda:
Ing. Petr Fiala

Redaktor:
Martin Klimeš

Členové:
Ing. Eva Urbanová
Mgr. Ivo Chrástecký
Petr Sochůrek
Mgr. Anna-Marie Malá
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová
Mgr. Šárka Gregušová
Mgr. Danuše Tomášková
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová

Odborná supervize: 
MUDr. Tomáš Hrubý 
MUDr. Aleš Chodacki

Koordinátorka: 
Tereza Komanová

Sazba a grafická úprava:
Středisko komunikace KZ, a. s.

Tisk:
Jiří Bartoš – SLON, spol. s r. o.
U Chemičky 880/18
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie poří-
zeny zaměstnanci KZ, a. s., 
a použity z archivů jednotlivých nemocnic 
společnosti.
Za obsahovou správnost příspěvků 
plně odpovídají uvedení autoři. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě tohoto vydání.

Vážení čtenáři Infolistů,
dostáváte do rukou nové číslo našeho firemního časopisu 
Infolisty se speciální přílohou Statim k 13. výročí Krajské 
zdravotní, a. s., a 12. výročí robotiky v naší společnosti. 

Za těch 13 let se Krajská zdravotní, a. s., stala největším 
zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji a zároveň nej-
větším lůžkovým zdravotnickým zařízením v České republi-

ce. Areály nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově se 
postupně daří ve slušném tempu revitalizovat, jednotlivá oddělení rekonstruovat 
a modernizovat jejich přístrojové vybavení. A co víc: Krajská zdravotní se pusti-
la i do dostavby svých nemocnic. Prvním výsledkem je nový pavilon centrálních 
operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení 
v Teplicích. Zahajujeme dostavby nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem a Chomuto-
vě, kdy se podařilo zajistit jejich financování. Za to patří poděkování jedinému ak-
cionáři, Ústeckému kraji, bez jehož významné investiční podpory by tempo změn 
nebylo takové, jaké se dosud daří držet. Od vedení společnosti i všech jejích za-
městnanců vyžaduje realizace všech změn velké úsilí, za což se sluší poděkovat.

Za nesmírně důležité považuje vedení společnosti odměňování zaměstnanců. Fi-
nanční plán zahrnuje významné navýšení mezd pro rok 2020, které činí celkem 
330 milionů Kč a přináší navýšení osobních nákladů o 7,3 %. V návaznosti na 
ně získali všichni zaměstnanci od 1. 4. 2020 navýšení tarifní mzdy o 1 500 Kč 
měsíčně. V nelehké době koronavirové krize vedení uvolnilo významné finanční 
prostředky pro zdravotníky pracující v první linii.

Děkujeme všem zdravotníkům, kteří ve ztížených podmínkách při boji s nemocí 
COVID-19, za velkého nasazení, odvádějí obrovský kus práce.“

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a. s.

Úvodní slovo
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Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje 
v revitalizaci pavilonu „T“ v ústecké Ma-
sarykově nemocnici. V pondělí 31. srpna 
2020 došlo ve 4. nadzemním podlaží ke 
slavnostnímu představení nových prostor 
Oddělení klinické imunologie a alergolo-
gie (OKIA) a Centra léčby chronické bolesti.

„Představenstvo společnosti investuje do 
rozvoje všech svých nemocnic v Děčíně, 
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Cho-
mutově dlouhodobě. Minulý týden jsme 
slavnostně uvedli do provozu nově revi-
talizované a vybudované prostory v dě-
čínské nemocnici, nyní otevíráme nové 
prostory v Ústí nad Labem,“ uvedl Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva KZ, a do-
dal: „V ústecké Masarykově nemocnici nás 
v nejbližších týdnech navíc čeká realizace 
největší investice v hlavním areálu, kterou 
je výstavba nového moderního pavilonu 
pro Kardiocentrum. Jde o logické pokra-
čování plnění strategických zájmů naší 
společnosti.“

„Prostory ve 4. nadzemním podlaží nej-
staršího pavilonu ústecké Masarykovy 
nemocnice byly dlouho nevyužívané. 
Adaptací vyhovují jak požárním normám, 
tak současným ostatním platným před-
pisům. Jsem přesvědčen, že nyní budou 

dobře sloužit i potřebám oddělení klinické 
imunologie a alergologie a centru léčby 
chronické bolesti. Za rozvoj celé Krajské 
zdravotní a za revitalizaci jednotlivých pra-
covišť v posledních letech děkuji předsta-
venstvu Krajské zdravotní v čele s Ing. Jiřím 
Novákem,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel KZ.

„Oddělení klinické imunologie a alergolo-
gie i Centrum léčby chronické bolesti mají 

v ústecké Masarykově nemocnici svou his-
torickou pozici. Přestěhováním do nových 
prostor obě zdravotnická pracoviště získá-
vají prostor pro centralizaci, další rozvoj 
a rozšíření komfortu v péči o pacienty. I já 
děkuji panu předsedovi představenstva 
Krajské zdravotní Ing. Jiřímu Novákovi za 
jeho neutuchající zájem o rozvoj Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ dopl-
nil MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní 
péče ústecké Masarykovy nemocnice.

Krajská zdravotní zprovoznila v ústecké Masarykově 
nemocnici nové prostory pro Oddělení klinické imunologie 
a alergologie a Centrum léčby chronické bolesti 

Masarykova nemocnice

Předseda představenstva KZ, Ing. Jiří Novák (vlevo), při otevření Centra léčby chronické bolesti. 
Vpravo vedoucí centra MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Ing. Jiří Novák (vlevo) předává ceduli primáři 
Oddělení klinické imunologie a alergologie 
MUDr. Daliboru Jílkovi, CSc.

REKONSTRUKCE 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ PAVILONU „T“ 
Investičním záměrem bylo vybudování nových ambulantních prostor Oddělení kli-
nické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti Krajské zdravotní, 
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Došlo k celkové rekonstrukci prostor, které byly před rekonstrukcí nevyužívané 
a jejich uspořádání byla pro zřízení nových oddělení nevyhovující. Proto byly sta-
vební úpravy navrženy tak, aby nové dispoziční řešení splňovalo požadavky na 
řádný provoz dle platných norem a požární bezpečnost a respektovalo potřeby 
uživatele. Celková plocha rekonstruovaných prostor byla cca 490 m2. Konkrét-
ně došlo k provedení kompletních stavebních prací, nové silno a slaboproudé 
elektroinstalace, instalaci nového osvětlení, nových rozvodů vzduchotechniky 
a chlazení, zřízení nových hygienických zařízení, nového vytápění, rozvodů medi-
cinálních plynů a ZTI. Byly osazeny nové dveře a okna včetně venkovních elektro-
nických žaluzií. Dále byla provedena nová přístavba výtahu k budově „T“ (včetně 
stavebních úprav nových stanic v jednotlivých podlažích), úpravy vstupu do ob-
jektu v 1. PP u výtahu, nový spojovací můstek ve 4. NP vedoucí do schodiště ve 
střední části pavilonu a rekonstrukce střechy nad novým pracovištěm. 
Stavebně dokončeno: 30. 4.2020. Závěrečná kolaudační prohlídka: 25. 8. 2020
Celková cena díla: 22 935 564 Kč včetně DPH. Zhotovitel: Metall Quatro, s. r. o.
Vybavení pracovišť dosáhlo hodnoty jeden milion Kč včetně DPH.
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„Samostatné Oddělení klinické imunolo-
gie a alergologie bylo organizačně zřízeno 
v ústecké Masarykově nemocnici 1. dub-
na 2018, a navázalo tak na tradici tohoto 
medicínského oboru ve Zdravotním ústa-
vu se sídlem v Ústí nad Labem. Poskytu-
je komplexní ambulantní klinickou péči 
o nemocné s alergickými a imunologický-
mi chorobami, zabývá se diagnostikou, 
léčbou a dispenzarizací pacientů s poru-
chami imunity. Lékaři OKIA rovněž zajiš-
ťují konziliární činnost pro další oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
Pracovní náplň oddělení zahrnuje činnost 
dvou center. Prvním je Centrum pro léčbu 
těžkého bronchiálního astmatu, které fun-
guje ve spolupráci s plicním oddělením, 
druhým je Centrum pro léčbu primárních 
imunodeficitů, které provádí diagnostiku 
a zajišťuje substituční léčbu podkožními 
imunoglobuliny a ambulantní poskytová-
ní léčby intravenózními imunobloguliny,“ 
představil činnost Oddělení klinické imu-
nologie a alergologie primář MUDr. Dalibor 
Jílek, CSc.

Centrum léčby chronické bolesti bylo v ús-
tecké Masarykově nemocnici založeno dne 
1. ledna 2019. „Specialisté dosud vyu-
žívali ambulanci v 5. nadzemním podlaží 
pavilonu ‚C‘ hlavního areálu. Na pracovišti 
léčby chronické bolesti většinu případů 
tvoří chronická nenádorová bolest, zejmé-
na bolesti pohybového aparátu, případně 
některé typy bolesti neuropatické. Menší 
podíl, ale nikoli nevýznamný, tvoří pacienti 
s nádorovým onemocněním, kde se při or-
ganizaci léčby úzce spolupracuje s onkolo-
gickým oddělením. Na novém místě v pavi-
lonu ‚T‘ budou nezávisle na sobě fungovat 
dvě ambulance, ve kterých mohou praco-
vat současně dva algeziologové, neurolog 
a psycholog, případně fyzioterapeut. Sou-
částí je i místnost pro intervenční léčbu 
a denní stacionář, jenž je k dispozici i pro 
infuzní analgetickou léčbu u ambulantních 
pacientů. Centrum léčby chronické boles-
ti patří též mezi neurostimulační centra 
v České republice a může tedy u přísně 
indikovaných pacientů poskytnout nejmo-
dernější metody léčby chronické neztišitel-
né bolesti, kterou nelze zvládnout jinými 
způsoby,“ uvedl během prohlídky vedoucí 
centra MUDr. Jan Procházka, Ph.D., lékař 
Kliniky anesteziologie, perioperační a in-
tenzivní medicíny Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Ing. Jiří Novák (vlevo) předává logo centra 
MUDr. Janu Procházkovi, Ph.D.

Zrekonstruované sociální zařízení

Kolektiv Centra léčby chronické bolesti v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. 

Primář oddělení klinické imunologie 
a alergologie MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořá-
dala v úterý 8. září 2020 Výroční vědeckou 
konferenci (VVK) spojenou s předáním 
ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy 
a výzkumu za rok 2019 nejúspěšnějším 
jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů 
a zdravotních sester. Akce se uskutečnila 
již podesáté, tentokrát v Kampusu Univer-
zity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Záštitu nad letošní vědeckou konferencí 
převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ús-
teckého kraje, a Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
(KZ). Zúčastnili se jí představitelé Univer-
zity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 
v čele s rektorem doc. RNDr. Martinem Ba-
lejem, Ph.D., a RSDr. Stanislav Rybák, ná-
městek hejtmana Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní je základním pilířem 
zdravotnictví v Ústeckém kraji. Je proto po-
těšitelné, že se zvyšuje počet lékařů a se-
ster, zapojujících se do vědecké a publi-
kační činnosti v ústecké nemocnici. Nejde 
pochopitelně jen o kvantitu, ale i o kvalitu, 
která je měřitelná a v některých případech 
přesahující výsledky ze státních fakultních 
nemocnic. Za vedení Ústeckého kraje dě-
kuji, že posouvají hranice kvality zdra-
votní péče na stále vyšší úroveň,“ uvedl 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní a její největší ústecká 
nemocnice díky skvělé práci odborníků, 
kteří mají vynikající výsledky na poli vědy, 
výzkumu a mnohokrát vyzkoušeli jako prv-
ní v České republice, ale i v mezinárodním 
měřítku, nové léčebné postupy, dosáhla 
bezesporu vysokého renomé. Velmi oce-
ňuji, že zkušení lékaři vedou své mladé 
kolegy a kolegyně a motivují je k jejich za-
pojení do oblasti vědy a výzkumu ve zdra-
votnictví. Všem oceněným za jejich práci 
děkuji a přeji ještě mnoho úspěchů,“ řekl 
při hodnocení VVK předseda představen-
stva KZ Ing. Jiří Novák. 

„Výsledky v oblasti vědy a výzkumu pomo-
hou tvůrcům v jejich další praktické odbor-
né činnosti, jejich profesním růstu. V nepo-
slední řadě ale pomohou také přilákat do 
celé Krajské zdravotní další nové zdravot-
níky, kteří tak zjistí, že vzdělávání, vědecká 
a výzkumná činnost na vysoké úrovni pro-
bíhá i mimo fakultní nemocnice. Dobrá re-
prezentace zásadně pozitivně mění pohled 
nejen na Masarykovu nemocnici v Ústí nad 

Labem, ale také na celou Krajskou zdravot-
ní,“ je přesvědčen Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel KZ.

„Věda a výzkum mají v Masarykově ne-
mocnici pevné místo a trvalou podporu 
Ústeckého kraje a představenstva Krajské 
zdravotní. Děkuji vedení Ústeckého kraje 
v čele s panem hejtmanem Oldřichem Bu-
beníčkem, představenstvu v čele s před-
sedou Ing. Jiřím Novákem. Prof. MUDr. 
Martinu Samešovi, CSc., děkuji za mnoha-
letou prezentaci výsledků v oblasti vědy a 
výzkumu,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, ředi-
tel zdravotní péče Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publikač-
ní činnosti v ústecké Masarykově nemocni-
ci prezentovali prof. MUDr. Martin Sameš, 
CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdra-
votní, a. s., a Elen Černá, moderátorka slav-
nostního podvečera. Celkem bylo vyhláše-
no 32 cen spojených s finanční odměnou, 
a to v pěti kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké 
a odborné aktivity oddělení“. Na první 
pozici se umístila Neurochirurgická klini-
ka, dále Klinika anesteziologie, periope-
rační a intenzivní medicíny a Neurologické 
oddělení.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplo-
my získal kolektiv Kliniky úrazové chirurgie 
přednosta MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. 
a MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., dále Plicní 
oddělení za proceduru provedenou MUDr. 
Ondřejem Fibigrem společně s MUDr. Ing. 
Janem Benešem z Kliniky anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) 
a Oddělením klinické imunologie a alergo-
logie vedeným MUDr. Daliborem Jílkem, 
CSc., a také kolektiv Komplexního cerebro-
vaskulárního vedený MUDr. Ing. David 
Černíkem, Ph.D., MBA, z Neurologického 

oddělení, společně s Radiologickou kli-
nikou vedenou MUDr. Filipem Cihlářem, 
Ph.D. Oceněna byla i Kardiologická klini-
ka vedená jejím přednostou prof. MUDr. 
Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, FSCAI, 
dále doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, 
z Neurochirurgické kliniky, a jeho kolega 
ze stejné kliniky MUDr. Tomáš Radovnický, 
Ph.D. 

Další oceněnou kategorií byla „Příklad-
ná reprezentace Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra 
Fialy, generálního ředitele Krajské zdravot-
ní, a. s., získali: MUDr. Ing. David Černík, 
Ph.D., MBA, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., 
dnes přednosta Ortopedické kliniky, ko-
lektiv Kliniky úrazové chirurgie reprezen-
tovaný MUDr. Lubomírem Koppem, Ph.D. 
a MUDr. Petrem Obrubou, Ph.D., dále prof. 
MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neu-
rochirurgické kliniky a z téže kliniky i doc. 
MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, 
články, mezinárodní přednášková čin-
nost“ ocenění obdržel kolektiv oddělení 
hrudní chirurgie MUDr. Ivan Staněk, MBA, 
MUDr. Vilém Malý, MUDr. Vladimír Bobek, 
Ph.D., za vysoce hodnotnou publikační čin-
nost – 4 články, dále MUDr. Karel Sláma, 
Ph.D. za spoluautorství a autorství 2 kapi-
tol v monografiích, MUDr. Jakub Svěcený 
a rovněž MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D. 

Pátá kategorie nesla název „Sesterské 
prezentace“. Ocenění získaly: Bc. Kateřina 
Bělinová a Bc. Petra Janoušová z Oddě-
lení emergency, Lenka Mikšová z KAPIM, 
Mgr. Bc. Et Bc. Michaela Rothová z Oddě-
lení dětské chirurgie, Bc. Eva Horálková 
z Chirurgického oddělení a Ivana Vernero-
vá a Lucie Lippertová z Neurochirurgické 
kliniky. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu
Masarykova nemocnice

Zdravotníci ocenění na Výroční vědecké konferenci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ing. Jiří Novák (vlevo) a MUDr. Aleš Chodacki

Ambulance 
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Po vstupu do prvního nadzemního podlaží je slyšet mírný hukot technického zařízení 
rozvádějící energie do celé budovy. O patro výše jsou čtyři operační sály. Ve třech právě 
operují dva týmy chirurgů a jeden tým gynekologů. V nejvyšším podlaží zdravotní sestry 
jednotky intenzivní péče (JIP) pečují o odoperované pacienty. Pacienty, kterým selhávaly 
životní funkce, mají v péči lékaři a sestřičky z přilehlého anesteziologicko-resuscitační-
ho oddělení. Čilý ruch panuje v celé budově. Nově vybudovaný pavilon operačních sálů 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., je od posledního srpnového týdne 
v plném provozu.

„Jde o největší dokončenou investiční akci 
v historii Krajské zdravotní. Výstavba nové 
budovy v teplické nemocnici přišla s in-
vestiční dotační podporou Ústeckého kra-
je celkem na 392,5 milionů Kč a trvala tři 
roky. V první fázi došlo k vybudování čtyř 
operačních sálů s technickým zázemím, na 
kterou rozhodnutím představenstva navá-
zala druhá část investice, nadstavba pro 
jednotku intenzivní péče a anesteziologic-
ko-resuscitační oddělení. V Teplicích dále 
chystáme například rekonstrukci gyne-
kologicko-porodnického oddělení včetně 
operačního sálku nebo rekonstrukci stra-
vovacího provozu,“ uvedl Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s.

Představenstvo největšího poskytovatele 
zdravotní péče v Ústeckém kraji plní slib, 
který si na počátku svého působení před-
sevzalo a postupně investuje do všech 
svých nemocnic. „V následujících týdnech 

v ústecké Masarykově nemocnici zahájí-
me výstavbu nového pavilonu s operač-
ními sály, odděleními JIP a standardními 
lůžkovým oddělením pro kardiochirurgii. 
V děčínské nemocnici vybudujeme nový 
pavilon Emergency s operačními sály, 
centrální sterilizací a jednotkou intenzivní 
péče. Výstavba nového pavilonu Emergen-
cy, centrálních operačních sálů, včetně JIP 
a nadzemní spojovací koridor se stávají-
cím pavilonem D je připravena v chomu-
tovské nemocnici,“ doplnil k nejbližším 
a nejvýznamnějším investičním akcím 
Ing. Jiří Novák.

Historicky první operaci v novém pavilo-
nu operačních sálů teplické nemocnice 
provedli 13. srpna 2020 ortopedi. „Ná-
sledovali je se svými zákroky urologové 
s gynekology. Jako poslední se do nových 
operačních sálů přestěhovaly operační 
týmy chirurgického oddělení. Došlo tak 
k postupnému přesunu velkých zákroků 
chirurgických oborů teplické nemocnice do 
nových prostor.  Do 3. září proběhlo v no-
vých operačních sálech 90 výkonů,“ řekl 
k operativě MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek 
pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, 
a. s., který je zároveň ředitelem zdravotní 
péče teplické nemocnice. 

„Jednotka intenzivní péče čítá šest oddě-
lených boxů a celkem 10 lůžek. V každé 
směně o odoperované pacienty pečují 
čtyři zdravotní sestry a jeden sanitář. Na 

Nový pavilon s centrálmími operačními sály, sterilizací a ARO 
teplické nemocnice Krajské zdravotní je v plném provozu

Nemocnice Teplice

Náhrada kyčelního kloubu pro artrózu - první operace v novém pavilonu teplické nemocnice

anesteziologicko-resuscitačním oddělení 
sousedícím s jednotkou intenzivní péče je 
sedm jednolůžkových boxů. Zde o tyto pa-
cienty v každé směně pečují čtyři zdravotní 
sestry a další personál,“ dodal k medicín-
skému provozu MUDr. Tomáš Hrubý.

„Poděkování patří současnému vedení 
Ústeckého kraje za dlouhodobou finanční 
investiční podporu, které se Krajské zdra-
votní dostává. Bez ní by rozvoj nemocnic, 
cílený představenstvem společnosti v čele 
s Ing. Jiřím Novákem, nebyl možný v tako-
vém tempu, jak se to v posledních letech 
děje,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředi-
tel Krajské zdravotní, a. s.

V souvislosti s vybudováním nových ope-
račních sálů teplické nemocnice, Krajská 
zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů komplet-
ně modernizovala trafostanici zajišťující 
rozvod elektrické energie na všechna zdra-
votnická pracoviště. „Primárně došlo k mo-
dernizaci technologické části jakou je nová 
vysokonapěťová rozvodna, transformátory, 
nová rozvodna nízkého napětí a nový zá-
ložní zdroj – dieselagregát. Museli jsme 
provést i nezbytné stavební úpravy a sana-
ci celého objektu,“ doplnil Ing. Petr Fiala.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Kolektiv zdravotníků, kteří se podíleli na historicky prvním operačním zákroku v novém pavilonu v Nemocnici Teplice, o. z.

MUDr. Květoslav Žďánský, lékař ortopedického oddělení, si prohlíží rentgenový snímek pravé kyčle

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. Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH

Investice byla podpořena Ústeckým krajem

2. ČÁST - NÁSTAVBA 3. NP NA PAVILON COS K UMÍSTĚNÍ JIP A ARO
Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technic-
kých  a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíně-
ného oddělení. 
Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky i technicky nej-
lepší varianta dostavby objektu operačních sálů. Cena díla dle veřejné zakázky: 
144 460 763,24 Kč vč. DPH

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

Investice byla podpořena Ústeckým krajem

Nové přístrojové vybavení ARO. Na snímku 
staniční sestra Lenka Srbová

Zdravotní sestra Bc. Tereza Grodlová (vlevo) 
s ošetřovatelkou Zuzanou Michálkovou

Modernizovaná trafostanice zajišťující rozvod 
elektrické energie
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Centrum biologické léčby dětských revmatických onemocně-
ní působí v rámci Dětské kliniky UJEP Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. Je jediným mimopražským centrem v Če-
chách, další 2 centra se nachází v Praze a 3 na Moravě. Centrum 
svou činnost zahájilo na základě souhlasného stanoviska výbo-
ru České revmatologické společnosti ČLS JEP, a to před necelým 
rokem, v srpnu 2019. Poskytuje diagnostickou a terapeutickou 
péči pacientům do věku 19 let s celým spektrem revmatických 
nemocí nejen z Ústeckého kraje. Vedoucí lékařkou je MUDr.Ka-
teřina Kobrová, atestovaný dětský revmatolog. 

S příchodem biologické léčby se za posledních dvacet let ra-
dikálně změnila terapie dětských revmatických onemocnění. 
Biologické léky, na rozdíl od konvenčních syntetických, chorobu 
modifikujících léků (csDMARDS), cíleně inhibují zánětlivé me-
diátory TNF-α, IL-6, IL-1 (formou monoklonální protilátky nebo 
solubilního receptoru) či cestou imunomodulace aktivity T 
a B-lymfocytů. Mezi jejich výhody patří vysoká účinnost, poměr-
ně nízká toxicita a velmi dobrá snášenlivost dětskými pacienty. 
Nevýhodou je vysoká cena. Léčba a monitorace pacientů je vá-
zána na centra biologické léčby. Dlouhodobou efektivitu a bez-
pečnost sleduje Národní registr pro biologickou léčbu v revma-
tologii ATTRA. V ČR jsou aktuálně schválené biologické léky se 
stanovenou úhradou zdravotních pojišťoven pouze pro diagnó-
zu juvenilní idiopatická artritida (JIA) a vybraná autoinflamator-
ní onemocnění, ve zvláštním režimu („off-label“) se uplatňují 
biologické léky i u jiných systémových onemocnění. JIA je systé-
mové zánětlivé onemocnění zahrnující 7 heterogenních skupin 
chronických artritid dětského věku neznámé etiologie. Jedná se 
o nejčastější revmatické onemocnění v pediatrii. Projevuje se 
otokem a omezením hybnosti kloubu, bolestí a může progredo-
vat k nevratnému poškození kloubu. Díky biologické léčbě jsme 
schopni u většiny pacientů dosáhnout remise onemocnění, kte-
rá jim umožní vést normální život bez omezení. Je pravděpodob-
né, že s narůstajícím počtem preparátů a rozšiřováním indikač-
ních kritérií bude počet pacientů léčených biologiky narůstat. 

MUDr. Kateřina Kobrová
vedoucí Centra biologické léčby pro děti s revmatickými 

chorobami, Masarykova nemocnice v  Ústí nad Labem, o. z.

Centra specializované péče: 
Centrum biologické léčby dětských 
revmatických onemocnění

Masarykova nemocnice

MUDr. Kateřina Kobrová, vedoucí centra

V minulém příspěvku Infolistů jste se do-
zvěděli informace o našem endoskopickém 
pracovišti v Nemocnici Most, o. z., včetně 
prováděných vyšetření, jako je např. kolo-
noskopie z pohledu prevence a důležitosti 
screeningového vyšetření. 

Nyní se zaměříme přímo na kolonoskopic-
ké vyšetření. To vám může lékař doporučit 
z důvodu různých obtíží, nebo pokud se 
u vás v rodině vyskytlo onkologické one-
mocnění - nádor tlustého střeva. Doporu-
čení můžete získat, pokud se u vás projevi-
ly např. bolesti břicha, průjem, zácpa, krev 
či hlen ve stolici, anemie, úbytek hmotnos-
ti a dále při pozitivním výsledku testu na 
skryté krvácení ve stolici v rámci prevence 
po 50. roce života. Pokud Vám bylo již 55 
let a dosud jste kolonoskopické vyšetření 
neprodělali, máte nárok na kolonoskopii 
1x za 10 let bez jakýchkoliv příznaků. 

Kolonoskopie je endoskopické vyšetření 
tlustého střeva a konečníku. Provádí se 
pomocí ohebné sondy/endoskopu/ o prů-
měru cca 11-13 mm. Obraz je přenášen 
elektronikou. Vyšetření trvá v průměru 30 
minut a jeho délka závisí na délce a tvaru 
střeva a na spolupráci pacienta. Vyšetřují-
cí lékař při tomto vyšetření může odhalit 
záněty, nádory, výchlipky sliznice, vroze-
né poruchy konečníku a tlustého střeva. 
Oproti rentgenovému vyšetření poskytuje 
endoskopické vyšetření o mnoho úplnější 
a podrobnější informace o onemocnění 
střevní sliznice. Některé nálezy viditelné 
při endoskopii mohou být při rentgenovém 
vyšetření nerozpoznány, nezachyceny.

POPÍŠEME SI TEDY PŘESNĚ, CO VÁS ČEKÁ, NA CO 
SE MUSÍTE ZAMĚŘIT A JAK MÁTE POSTUPOVAT: 
a) Váš lékař vystaví poukaz na vyšetření 
kolonoskopie a zajistí objednání včetně 
veškeré přípravy k výkonu. V tomto přípa-
dě dorazíte na smluvený termín výkonu 
kolonoskopie, na oddělení endoskopie 
Nemocnice Most, o. z. 

b) Pokud lékař napíše pouze doporučení, 
což je častější případ, je nutné, abyste se 
dostavili na oddělení endoskopie k recep-
ci, kde se vám bude věnovat zdravotnický 
personál, který vám poskytne potřebné 
informace. Dle doporučení dostanete žá-
danku na odběr krve pro vyšetření hodno-
ty srážlivosti krve (INR) a krevního obrazu, 
což je nutné z důvodu eventuálního zákro-
ku na střevě. 

c) Informujte zdravotnický personál, jaké 
léky užíváte. Dle druhu léku vám bude 

sděleno, které je nutné vysadit před pláno-
vaným výkonem, např. při užívání léků na 
srážlivost krve. Preparáty železa se musí 
vysadit 5 – 7 dní před výkonem.

d) Dále obdržíte recept na přípravek k vy-
prázdnění střeva. Na trhu dnes existuje 
více přípravků. Jedná se o speciální roztok 
s různými příchutěmi. Je nutné dodržet 
doporučený postup obsažený v návodu 
přípravku. Nedodržení instrukcí může být 
příčinou nedostatečného vyprázdnění, 
které by mohlo vést k přehlédnutí závažné-
ho nálezu během výkonu. Vyšetření by tak 
bylo nutné opakovat.

e) Zdravotnický personál vám předá poky-
ny k přípravě včetně edukace. U kolono-
skopie začíná příprava již 5 dní předem, 
kdy musíte ze stravy vynechat potraviny, 
které obsahují semínka, zrníčka, tvrdé 
slupky, např. jahody, rajčata, pomeranče, 
jablka, celozrnné pečivo atd.  

f) 1 den před vyšetřením již nebudete nic 
jíst, pouze popíjet tekutiny, kromě 100 % 
džusu, mléka a zrnkové kávy. K obědu je 
možné si dát samotný vývar. Odpoledne 
začnete popíjet roztok k vyprázdnění stře-
va. Držte se pokynů. Po určité době dojde 
k nutkání na stolici, budete chodit často, 
je lépe tuto přípravu provádět v klidu do-
mova, poblíž toalety. Důležité je k roztoku 
popíjet i další tekutiny, aby bylo střevo do-
statečně vyčištěno. Přestat pít stačí 2 hodi-
ny před zákrokem.

Nyní je již na vás, jak přípravu dodržíte 
a zvládnete, abychom my mohli zodpověd-
ně provést endoskopické vyšetření střeva 
- kolonoskopii. 

Martina Rosenbaumová
Oddělení endoskopie
Nemocnice Most, o. z.

Kolonoskopie: Na přípravě záleží…
Nemocnice Most

Dobrá příprava

Příprava s horším efektem (hodnotitelné) Špatná příprava

CENTRA UVEDENÁ VE VĚSTNÍKU MZČR
MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z. 
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro 

dospělé
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro 

děti
• Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
• Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti 

onkogynekologie
• Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče 
• Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospě-

lé - KOC
• Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro 

děti, které nedisponuje transplantační jednotkou 
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
• Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
• Centrum vysoce specializované onkourologické péče
• Centrum vysoce specializované komplexní péče pro léčbu 

dětského diabetu

NEMOCNICE DĚČÍN, O. Z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

NEMOCNICE TEPLICE, O. Z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
• Centrum vysoce specializované péče pro roztroušenou skle-

rózu a neuromyelitis optica

NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z.
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

NEMOCNICE MOST, O. Z.
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

SCREENINGOVÁ CENTRA
MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z. 
• Oddělení centrální endoskopie – provádění screeningu ná-

dorů kolorekta

NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z. 
• Mamodiagnostické centrum - provádění mamárního screeningu

NEMOCNICE MOST, O. Z. 
• Oddělení centrální endoskopie - provádění screeningu nádorů 

kolorekta

CENTRA NEUVEDENÁ VE VĚSTNÍKU
MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z. 
• Centrum s rozšířenou hematologickou péčí pro dospělé 
• Centrum pro léčbu hemofilie pro dospělé 
• Makulární centrum 
• Kardiocentrum 
• Traumatologicko – ortopedické centrum 
• Artroskopické centrum 
• Biomedicínské centrum
• Centrum robotické chirurgie 
• HIV centrum 
• Centra biologické léčby pro děti s revmatickými chorobami 
• Centrum pro léčbu těžkého astmatu

NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z.
• Centrum biologické léčby kožních chorob

NEMOCNICE MOST, O. Z.
• Centra biologické léčby pro obor revmatologie
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Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z. 
S dokončenými investičními akcemi včetně realizované údržby se ve čtvrtek 27. srpna 
2020 seznámilo vedení největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji.

„Současné představenstvo plní úkol, kte-
rý si na svém počátku předsevzalo, roz-
voj a investice do všech svých nemocnic 
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 
a Chomutově. V děčínské nemocnici byl 
právě dokončen centrální příjem pacien-
tů včetně pokladen a podatelny. V dubnu 
letošního roku jsme zde v Děčíně uvedli 
do provozu magnetickou rezonanci, čímž 
jsme završili projekt, který lze jednoduše 
popsat jako ‚Magnetická rezonance do 
každé nemocnice KZ‘. Díky přístavbě k pa-
vilonu ‚I‘ pro toto vysoce specializované 
pracoviště vznikla v děčínské nemocnici 

další dvě zdravotnická pracoviště, kterými 
jsou interní příjem a gastroenterologické 
oddělení,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ.

„Dokončit tyto investiční akci se podařilo 
Krajské zdravotní díky významné finanční 
podpoře Ústeckého kraje, který je jediným 
akcionářem společnosti. Děkuji všem, 
kdo se na přípravě, koordinaci a realizaci 
těchto investic podíleli. Tím ale investiční 
akce v děčínské nemocnici nekončí. Dnes 
jsme v rámci veřejné zakázky s názvem‚ 
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Počítačový tomograf‘ provedli 

posouzení nabídek a vybrali dodavatele 
přístroje. Největší připravovanou investič-
ní akcí, která začne v nejbližších týdnech, 
je výstavba nového pavilonu centrálních 
operačních sálů včetně urgentního příjmu 
Emergency, nového pavilonu péče o matku 
a dítě, nového patrového parkoviště a spo-
jovacího koridoru mezi budovami,“ řekl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. 

„Děkuji jménem svým i jménem všech 
mých kolegů za podporu vedení společ-
nosti Krajská zdravotní za realizaci investic 
v děčínské nemocnici. Zrekonstruované 
a nově vybodované prostory odpovídají 
standardům medicíny 21. století, což je 
velký přínos nejen pro zdravotníky, ale také 
pro samotné pacienty,“ doplnil MUDr. Mi-
chal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Dě-
čín, o. z.

Gastroenterologie v minulosti v Nemocni-
ci Děčín, o. z., spadala pod interní oddě-
lení. „V současné době jako samostatné 
zdravotnické pracoviště poskytujeme péči 
o gastroenterologické a hepatologické 
pacienty, provádíme ambulantní endosko-
pická vyšetření horní i dolní části trávicího 
traktu,“ řekla během prohlídky nových pro-
stor oddělení MUDr. Klára Zámečníková, 
primářka Gastroenterologického oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Dě-
čín, o. z.

ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ 
VČETNĚ POKLADEN A PODATELNY
Investičním záměrem bylo vybudování 
nových prostor centrálního příjmu paci-
entů, pokladen a podatelny v budově „A“, 

Pokračujeme v revitalizaci děčínské nemocnice
Nemocnice Děčín

Předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák (vpravo) předává nové logo děčínské 
nemocnice řediteli zdravotní péče MUDr. Michalu Hanauerovi, MBA

které byly přemístěny ze stávajících prostor 
u Nemocniční lékárny KZ v budově „C“, kde 
v současné době již probíhají práce za úče-
lem rekonstrukce a rozšíření lékárny. 

Došlo k vybudování centrálního příjmu pa-
cientů (2x přepážka), pokladny (2x přepáž-
ka) a prostor podatelny. Za tímto účelem 
byly provedeny nezbytné stavební úpravy, 
výměna oken a dveří, zřízení nové vzdu-
chotechniky a chlazení, nové silno a sla-
boproudé elektroinstalace, nové osvětlení, 
nové rozvody ZTI, vytápění atd. Nově byl 
zřízen také bezbariérový vstup do nově 
vzniklých prostor včetně nového zádveří 
a nových automatických dveří. 

Celková cena díla: 7 098 358 Kč vč. DPH 
Stavebně dokončeno: 13. 7. 2020 
Závěrečná kolaudační prohlídka: 
18. 8. 2020
Zhotovitel:  KOMPLEX DC, s. r. o.

Pracoviště pokladny a podatelny byla 
vybavena drobným dlouhodobým hmot-
ným majetkem (DDHM) v hodnotě asi 
140 000  Kč včetně DPH.

ZŘÍZENÍ PRACOVIŠŤ MAGNETICKÉ 
REZONANCE, INTERNÍHO PŘÍJMU A ODDĚLENÍ 
GASTROENTEROLOGIE
V roce 2020 Krajská zdravotní, a. s., úspěš-
ně dokončila dlouhodobý projekt, jehož 
záměrem bylo vybudování pracovišť mag-
netické rezonance v každé z pěti nemoc-
nic, které v Ústeckém kraji společnost 
spravuje. 

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, 
o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocni-
ci Teplice, o. z., Nemocnici Chomutov, o. z. 
(1,5 T) a Nemocnici Most, o. z. Pracoviš-
tě MR v Nemocnici Děčín, o. z., je šestým 
v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. 

Celkové náklady na vybudování a zprovoz-
nění pracoviště magnetické rezonance, 
interního příjmu a pracoviště gastroen-
terologie v děčínské nemocnici dosáhly 
téměř 107 milionů korun. Z toho stavební 
část více než 71,5 milionu Kč včetně DPH, 
za dodání a instalaci magnetické rezonan-
ce téměř 30 milionů Kč včetně DPH a dal-
ších přístrojů, technologií a příslušenství 
3,65 milionů Kč včetně DPH. Další vybave-
ní nových pracovišť přišlo na 1,4 milionu 
Kč včetně DPH.

Stavební část: Proběhla výstavba nového 
pavilonu, ve kterém je umístěno nové pra-
coviště magnetické rezonance a pracoviště 
interního příjmu. Součástí je také reorga-
nizace stávajícího gastroenterologického 
pracoviště v 1. PP navazujícího pavilonu 
„I“ - Interny. 

Náklady na stavební práce: 
57 324 412,03 Kč vč. DPH
Zhotovitel: Metall Quatro, s. r. o.
Zahájení stavebních prací: 15. 1. 2019
Celkové dokončení díla: 31. 1. 2020

Součástí realizace bylo i několik dalších 
vyvolaných investičních záměrů, jako např. 
rekonstrukce komunikací a parkovacích 
ploch, dodávka a montáž medicinálních 
plynů a osvětlení s celkovými náklady té-
měř 14,3 mil. Kč vč. DPH. Investice byla 
podpořena Ústeckým krajem. Celkové ná-
klady na nový pavilon a související vyvo-
lané investiční náklady tak činí více než 
71,5 mil. Kč.

Investice byla podpořena Ústeckým krajem

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Pracoviště magnetické rezonance je v Nemocnici Děčín v provozu od dubna letošního roku

Prohlídka gastroenterologického oddělení. Vlevo primářka MUDr. Klára Zámečníková Prostor nových pokladen v děčínské nemocnici Podatelna. Administrativní pracovník Simona Seifertová

Zprava: MUDr. Michal Hanauer, MBA, Ing. Jiří Novák, Ing. Petr 
Fiala, MUDr. Jan Rejholec před novým interním příjmem
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Informace z jednání představenstva společnosti
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., dne 28. srpna 2020 rozhodlo o podání žádosti o poskytnu-
tí dotace v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Dotační 
program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 
v souvislosti s epidemií COVID-19“ v celkové výši 524 221 839, 15 Kč, tj. v maximální výši alokované 
pro Krajskou zdravotní, a. s. 
Dotační program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům v pracovním poměru 
(nebo pracujících mimo pracovní poměr v dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti) 
jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhra-
du mimořádné odměny ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vysta-
ven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými 
osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření 
proti šíření nákazy COVID-19.
Představenstvo dne 28. 8. 2020 také schválilo plánovaný záměr realizace pilotního projektu Patient Data Management System 
pro lůžka akutní péče v Krajské Zdravotní, a. s., projednalo hospodaření a celou řadu veřejných zakázek, včetně těch pro zvýšení 
kvality návazné péče. Představenstvo projednalo také informaci o zpracování dat v rámci průzkumu absorpční kapacity jednot-
livých krajů v souvislosti s možností čerpání investičních prostředků nástroje REACT-EU.

Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ

V pondělí 24. srpna představitelé Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a. s. (KZ), města Litoměřice a Nemocnice Litoměřice, a. s., 
podepsali na Krajském úřadě Ústeckého kraje smlouvu o nákupu litoměřické nemocnice a převodu nemovitých věcí. Kupní cena 
je stanovena znaleckým posudkem a činí 119 700 000 Kč. Převod nemovitostí je bezúplatný, vzhledem k tomu, že je v minulosti 
město Litoměřice nabylo od státu bezúplatně.

redakce Infolistů

V souvislosti s výskytem COVID-19 v ČR jsme zavedli 
preventivní opatření ve všech našich pěti nemocnicích
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice, v návaznosti na 
doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, zavedla preventivní opatření na ochranu před nákazou novým koronavi-
rem SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. Omezení spočívají v zákazu návštěv na všech lůžkových stanicích ve všech 
pěti nemocnicích KZ, a to s platností od úterý 15. září 2020 do odvolání. Omezení se netýká pacientů v terminálním stavu, kde 
jsou nadále návštěvy možné, stejně jako třetí osoby u porodu.
Provozní dobu odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., najdete na webu 
www.kzcr.eu. Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. KZ intenzivně připravuje 
optimalizaci rozšíření provozní doby na odběrových místech včetně zavedení objednávkového systému. KZ připravuje ve spo-
lupráci s Ústeckým krajem znovuzavedení mobilních skupin pro výjezdy k odběrům vzorků na zjištění přítomnosti SARS-CoV-2.
„Zdůrazňuji, že opatření, která Krajská zdravotní, a. s., připravuje, respektive se k nim vrací, mají preventivní charakter. Jak jsem 
už řekl při první vlně pandemie na jaře, jako největší lůžkové zdravotnické zařízení v České republice a zároveň se  sedmi tisíci 
dvěma sty pracovníky největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji, musíme jít příkladem. Nemůžeme si dovolit cokoli podcenit 
a ohrozit důvěru pacientů, obyvatel Ústeckého kraje, která díky vysoké profesionalitě a nasazení našich zdravotníků získala na 
ještě větší síle. Všechna preventivní opatření činíme s ohledem na ochranu zdraví pacientů a našich zaměstnanců,“ uvedl Ing. 
Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
„Pandemický štáb Krajské zdravotní, a. s., se pravidelně schází, situaci pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Jsme připraveni udělat 
maximum pro zvládnutí očekávaného náporu pacientů vyžadujících hospitalizaci a testování většího počtu lidí v našich labora-
tořích,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. „Zaměříme se mimo jiné na optimalizaci rozložení dovolených našich zaměst-
nanců tak, aby byl zajištěn plnohodnotný provoz zdravotnických pracovišť v nemocnicích Krajské zdravotní,“ dodal.
„Dalším preventivním opatřením je odsunutí konání konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích a prezentačních akcí KZ se 
zrušením nyní aktuálních termínů,“ sdělila Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička KZ. Vedení společnosti Krajská zdravotní 
půjde příkladem a oznamuje, že jeho členové se až do odvolání nebudou účastnit veřejně organizovaných akcí, aby ochránili 
zdraví své i ostatních.
Uvedená opatření platí až do odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
(MNUL), se za technické spolupráce s firmou B. Braun zařadila mezi pilotní pracoviště 
v České republice využívající nejmodernější systém počítačové navigace endoprotetiky 
velkých kloubů OrthoPilot® Elite.

Navigovaná endoprotetika prošla v uply-
nulých letech intenzivním technickým 
vývojem. V průběhu evoluce této metody 
došlo k modernizaci technického vybavení 
i uživatelského rozhraní systému na úro-
veň, která již umožňuje dosahovat maxi-
mální a elektronicky kontrolované kvality 
operací při zachování adekvátního operač-
ního času. 

Dle předpokladů světových ortopedic-
kých asociací by se měl počet implantací 
endoprotéz velkých kloubů zvýšit během 

následujícího desetiletí až o stovky pro-
cent. Zatím bezprecedentní “boom“, který 
toto odvětví medicíny zažívá, je však jistě 
zatížen statisticky předpokládatelným po-
čtem komplikací.

Ze skupiny možných komplikací kloub-
ních náhrad je téměř polovina způsobena 
jejich mechanickou poruchou. Právě tuto 
skupinu komplikací by měla do budouc-
na eliminovat endoprotetika navigovaná 
počítačem, která z obrovského množství 
přijatých dat o konkrétním kloubu navrhne 

nejideálnější způsob resekce kloubních 
ploch a nastavení nové geometrie a fyziky 
zatížení implantované endoprotézy.

Moderní endoprotetický program velkých 
kloubů tvoří hlavní část spektra Ortope-
dické kliniky FZS UJEP a MNUL. Jeho další 
rozvoj bude v následujících letech, kromě 
řady dalších inovací a několika vědecko-
-výzkumných programů, provázen také ab-
solutní implementací počítačem navigova-
né endoprotetiky.

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
přednosta kliniky

Ortopedická klinika FZS UJEP a MNUL

Lékaři ortopedické kliniky v ústecké nemocnici využívají 
nejmodernější systém počítačem navigované endoprotetiky 

Masarykova nemocnice

Vyměřování resekce kloubu dle navigačního systému. Uprostřed přednosta ortopedické kliniky 
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Instrumentarium k navigovanému TEP kolenního kloubu Kontrola vyvážení TEP kolena pomocí navigačního systému

Pooperační kontrola funkce TEP kolenního 
kloubu

Implantace sondy navigace na bérec
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Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek inten-
zivní péče v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., projednalo představenstvo 
společnosti na svém jednání dne 29. května 2020, kdy členové představenstva schválili 
vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce pro první etapu. Předmětem plnění veřejné 
zakázky je výstavba dvou nových pavilonů Nemocnice Děčín, o. z., na základě zpracova-
né projektové dokumentace. Aktuálně probíhá hodnocení došlých nabídek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o výstav-
bu dvou nových pavilonů, bude výstavba 
probíhat ve dvou fázích, a to následovně: 
V první fázi bude vystavěn nový pavilon 
Emergency včetně centrálních operačních 
sálů, centrální sterilizace a jednotek in-
tenzivní péče, včetně vybudování nových 
parkovacích míst ve dvoupatrovém parko-
vacím domě a modernizace energocentra. 
V druhé fázi bude probíhat výstavba no-
vého pavilonu péče o matku a dítě včet-
ně hemodialyzačního střediska na místě 

stávajícího pavilonu bývalého dětského 
oddělení. Součástí záměru je pak také vy-
budování nadzemního spojovacího kori-
doru nových  pavilonů s pavilonem „I“.

„Jedná se o naprosto zásadní investici 
pro fungování naší nemocnice. Moderní 
medicína centralizaci diagnostiky a řeše-
ní zdravotního stavu u akutních případů 
vyžaduje. A právě to umožní budování 
vysokoprahových či nízkoprahových ur-
gentních příjmů, tedy emergency. Tam je 
pak soustředěna diagnostika a zdravotní 

péče napříč medicinskými odbornostmi, 
přičemž na ně navazuje potřebná zdravot-
nická infrastruktura v podobě operačních 
sálů, jednotek intenzivní péče i standard-
ních lůžkových oddělení,“ vysvětluje ředi-
tel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michal 
Hanauer, MBA.

V děčínské nemocnici takovéto pracoviš-
tě doposud neexistuje a příjem pacientů 
se závažným zdravotním stavem je řešen 
řadou organizačních opatření, která však 
plnohodnotně nemohou zajistit úroveň 
zdravotních služeb poskytovaných na 
pracovištích urgentních příjmů. Určitou 
nevýhodou současné podoby děčínské 
nemocnice je kromě chybějícího urgent-
ního příjmu rovněž dislokace pavilonu 

Děčínští primáři vyhlížejí nové pavilony za 850 milionů
Nemocnice Děčín

Předpokládané výdaje za nové pavilony v Nemocnici Děčín činí 850 milionů korun. Předpokládaný termín realizace je v letech 2020–2023

chirurgických oborů a pavilonu interních 
onemocnění, kdy je v řadě případů pacien-
tům s akutním zdravotním stavem nezbyt-
né zajišťovat jejich transport mezi jednotli-
vými pracovišti sanitními vozy.

Vedle toho jsou v rámci chirurgického od-
dělení provozovány operační sály, které 
neodpovídají současným požadavkům 
a potřebám moderní medicíny a dlouho-
době je jejich používání neudržitelné. 
Uvedené nedostatky nelze řešit dílčími 
rekonstrukcemi a modernizacemi stávající 
infrastruktury, ale je možné je řešit pou-
ze novou výstavbou pavilonů emergency 
zahrnujících vlastní urgentní příjem, ope-
rační sály vč. centrální sterilizace, jed-
notek intenzivní péče, porodního traktu 
a hemodialýzy, přičemž díky spojovacímu 
koridoru budou odpovídajícím způsobem 
zabezpečeny služby komplementu a do-
stupnost konziliárních služeb napříč všemi 
odbornostmi. Součástí této investiční akce 
jsou rovněž nezbytné přeložky, demolice 
stávajících objektů a řešení energetického 
hospodářství, ve vazbě na vlastní urgentní 
příjem pak parkoviště pro klienty urgentní-
ho příjmu.

„Stávající podmínky jsou na hraně únos-
nosti. Sál přestává vzhledem k nárůstu 
operativy stačit. Nové prostory nebudou 
tak stísněné a budou lépe odpovídat sou-
časné normě,“ těší se primář oddělení 
centrálních operačních sálů a sterilizace 
MUDr. Ivan Náhlík.

„Nové pavilony propojí celý komplex in-
tenzivní medicíny. Dojde tak ke spojení 
chirurgické a interní části děčínské nemoc-
nice do jednoho kompaktního celku," těší 

primáře chirurgického oddělení MUDr. Jana 
Rejholce. 

Nový pavilon přinese také zásadní zkva-
litnění prostredí pro rodičky a pacientky 
gynekologicko-porodnického oddělení. 
„Věřím, že tím dojde i k dalšímu navýšení 
porodnosti a operativy v našem zdravot-
nickém zařízení a staneme se ještě atrak-
tivnějšími pro budoucí zaměstnance, za 
což patří vedení naší nemocnice, celé Kraj-
ské zdravotní i představitelům Ústeckého 
kraje velké díky,“ dodává primář gynekolo-
gicko-porodnického oddělení MUDr. Peter 
Kraus. 

Součástí výstavby bude také nové hemo-
dialyzační středisko. „Stávající hemodia-
lýza byla otevřena v roce 1992 – původně 
se šesti hemodialyzačními lůžky, kterých 
je v současné době již třináct. Takto na-
výšená kapacita bude v nepříliš vzdálené 
budoucnosti naplněna, a protože počet 
nemocných se selháním ledvin trvale 
narůstá, s nadějí vzhlížíme k novému he-
modialyzačnímu středisku, které bude 
mít větší kapacitu než to současné. Další 
podstatnou výhodou bude umístění hemo-
dialýzy do středu areálu naší nemocnice. 
Současné středisko je umístěno mimo are-
ál, poměrně daleko od akutních lůžkových 
oddělení jako je interna nebo ARO, což 
s sebou přináší komplikace při transportu 
pacientů v těžkém stavu a v péči o ně. Od 
umístění v novém pavilonu si tedy slibu-
jeme možnost těsnější spolupráce s léka-
ři ostatních odborností a ulehčení v péči 
o nemocné v kritickém stavu,“ doplnil pri-
mář nefrologicko-dialyzačního oddělení 
MUDr. Martin Ullrych.

Předpokládané výdaje za nové pavilony 
v Nemocnici Děčín činí 850 milionů korun.  
V rámci finančního krytí je předpokládáno 
kofinancování z více zdrojů. Z investičního 
úvěru, z investiční dotace SOHZ poskytnu-
té Ústeckým krajem a dále z prostředků 
získaných z programu RE:START a vlast-
ních investičních zdrojů společnosti. Před-
pokládaný termín realizace je v letech 
2020–2023.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

MUDr. Michal Hanauer, 
MBA, ředitel zdravotní 
péče Nemocnice Děčín, 
o. z., a primář ARO

MUDr. Jan Rejholec, 
primář chirurgického 
oddělení

MUDr. Martin Ullrych, 
primář 
nefrologicko-
dialyzačního oddělení

MUDr. Peter Kraus, 
primář gynekologicko-
porodnického oddělení

MUDr. Ivan Náhlík, 
primář oddělení 
centrálních operačních 
sálů a sterilizace

Vizualizace nového pavilonu v děčínské nemocnici

Nové pavilony v Nemocnici Děčín propojí celý komplex intenzivní medicíny
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ZEMŘELA HERTA HOLBÍKOVÁ
Po dlouhém boji se zákeřnou chorobou nás dne 9. 8. 2020 navždy opustila kamarádka a kolegyně 
Herta Holbíková.

V roce 1984 nastoupila na interní oddělení jako směnová sestra. Od roku 2001 vykonávala funkci  
staniční sestry koronární jednotky. Po vzniku Kardiologického oddělení dokázala sjednotit sestry 
z mnoha oborů v jeden funkční odborný tým jednotky intenzivní péče.  Celý svůj profesní život 
věnovala oboru kardiologie a podílela se na jejím rozvoji v rámci ošetřovatelství. Byla odborně  
vzdělaná, spravedlivá a chápající staniční sestra. Pro mnohé z nás byla i druhou mámou.

I přesto, že její srdce přestalo bít, v našich srdcích a vzpomínkách zůstane navždy.

Chybíš nám, Herto...
Kolektiv Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Když někdo pomáhá, sluší se podě-
kovat. Nominace na „cenu Ď 2020“ 
je tradičním a nadmíru důstojným ve-
řejným poděkováním s šancí na zís-
kání jedné z mnoha cen na finálové 
ceremonii 20. ročníku ceny Ď. Jednou 
takovou cenou je „cena Ď veřejnosti 
ČR“, do které jsou nominovány i dvě 
zdravotnice Krajské zdravotní, a. s. – 
primářka Neurologického oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Mar-
ta Vachová a staniční sestra stanice 3 
Infekčního oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., Jana 
Špačková. 

MUDr. Marta Vachová, primářka Neu-
rologického oddělení Nemocnice 
Teplice, o. z., a vedoucí Centra vysoce 
specializované péče pro roztrouše-
nou sklerózu (RS) a neuromyelitis op-
tica a Centra vysoce specializované 
péče o pacienty s iktem při Krajské 
zdravotní a. s. – Nemocnici Tepli-
ce, o. z., byla nominována za nadstan-
dardní profesionální i lidské úsilí při 
výkonu povolání. Centrum se účastní 
mezinárodních studií s léky pro ne-
mocné s RS od roku 2006 a v tomto 
směru zastává MUDr. Marta Vachová 
funkci hlavního investigátora. 

Paní primářka každoročně pořádá 
odborné konference pro lékaře, lé-
kárníky, zdravotních sestry ze spádo-
vé oblasti zdravotnického pracoviště, 
kterým je Ústecký, Liberecký, ale také 
Karlovarský kraj, studenty Fakulty 
zdravotních studií UJEP v Ústí nad 
Labem. Je iniciátorkou mnoha chari-
tativních akcí. 

Jana Špačková, staniční sestra in-
fekční stanice 3 a vedoucí covidové 
standardní stanice při Krajské zdra-
votní a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), byla 
nominována za empatický, profesio-
nální a lidský přístup k mimořádné 
situaci v době nouzového stavu při 
pandemii. Od úplného začátku per-
fektně zvládla situaci s pandemií 
koronaviru. Okamžitě se zorientova-
la v problematice poskytování péče 
u vysoce infekčních pacientů, profe-
sionálně, s rozvahou a klidně vedla 
celý tým, organizovala ošetřovatel-
skou péči, postupy, naučila všechny 
zaměstnance stanice, jak se správ-
ně a účinně chránit, spolupracovala 
s ostatními zdravotníky. 

redakce Infolistů

Nominace jsou postupně zveřejňovány na fa-
cebookovém profilu ceny Ď.
Každé původní sdílení z této stránky, které po-
trvá až do dne realizace finálové ceremonie, je 
považováno za jeden hlas.
Nominace s největším počtem sdílení obdrží 
zmíněnou cenu Ď. Čas ukončení „hlasování“ 
je stanoven na 20.00 hodin v den před koná-
ním finálové ceremonie, která se uskuteční 
10. října.

Na letošní Ceny Ď byly nominovány dvě naše zdravotnice
Krajská zdravotní

Jana Špačková, staniční 
sestra infekční stanice 3, 
Infekční oddělení MNUL

Interními granty letos podpoříme třináct projektů
Krajská zdravotní

Třináct z celkem dvaceti přihlášených projektů uspělo v grantové soutěži v rámci Interní 
grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravot-
ní, a. s. (KZ), pro rok 2020. Sedmé kolo grantové soutěže v rámci Interní grantové pod-
pory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., na 
léta 2020 až 2023, vyhlásil generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala dne 4. 5. 2020. 
Zhodnocení návrhů projektů provedla Interní grantová komise KZ ve spolupráci s praco-
višti odpovědnými za hodnocení formálních náležitostí projektů a ekonomické hodnoce-
ní žádostí. Informaci o výsledku 7. kola interní grantové soutěže Krajské zdravotní, a. s., 
projednalo představenstvo společnosti dne 28. srpna 2020.

„Financování sedmého kola interní granto-
vé soutěže je dle schváleného finančního 
plánu zajištěno z vlastních zdrojů společ-
nosti. Alokace této výzvy byla 5 milionů Kč, 
maximální výše rozpočtu jednoho projek-
tu je 500 000 Kč včetně DPH. Investice do 
vědy a vzdělávání jsou tou nejlepší investi-
cí pro rozvoj. I proto investujeme do granto-
vé podpory stále více finančních prostřed-
ků a do budoucna bychom je chtěli dále 
navyšovat“, uvedl Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ. Od roku 2016 poskytla 
Krajská zdravotní, a. s., interní grantovou 
podporu v celkové výši 23 milionů Kč.

„Předpokladem pro zařazení do soutěže 
bylo předložení grantového projektu v sou-
ladu s pravidly Interní grantové podpory 
vědecké, výzkumné a inovační činnosti 
zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. Za-
hájení řešení vybraných projektů bylo 1. 8. 
2020, ukončení projektů je nutné nejpoz-
ději do 31. 7. 2023. Předkládat bylo mož-
no žádosti na nové i pokračovací projekty,“ 
vysvětlil generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala.

Účelem interní grantové podpory KZ, zave-
dené v roce 2016, je stimulace vědeckých, 
výzkumných a inovačních aktivit zaměst-
nanců KZ. Podporovány jsou zejména pro-
jekty vědecké, výzkumné a inovační pova-
hy prostřednictvím grantových soutěží.

Vědecko-výzkumné práce doporučené 
k podpoře jsou zaměřeny na vybraná ba-
datelsky a společensky závažná témata 
z chirurgie, neurochirurgie, neurologie, 
ortopedie, klinické hematologie a dalších 
oborů. Stěžejní aktivity se týkají mimo jiné 
rozšířené laboratorní diagnostiky u pa-
cientů s antifosfolipidovým syndromem, 
3D tisku ve spondylochirurgii, robotické 
pravostranné hemikolektomii s CME, hod-
nocení množství makulárního pigmentu 
s použitím dvou vlnových délek auto-fluo-
rescenčního zobrazení fundu, hodnocení 
reinervačních změn po rekonstrukčních 
výkonech na periferních nervech, hodno-
cení pohybu kraniocervikálního přechodu 
a dalších.

Předsedou grantové komise je přednosta 
Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, 
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., prof. MUDr. Martin Sameš, 
CSc., který je zároveň předsedou Vědecké 
rady KZ. 

Dalšími členy grantové komise jsou doc. 
PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan FZS UJEP, 
RNDr. Karel Hrach, Ph.D., proděkan pro 
rozvoj a kvalitu, odborný asistent FZS UJEP 
a Ing. Martin Zeman, digitální zmocněnec 
Ministerstva zdravotnictví ČR a tajemník 
vědecké rady KZ. „Řešení projektů končí 
závěrečnou zprávou, kde příjemce předloží 
hlavní dosažené výsledky projektů včetně 
místa vydání nebo publikování. Závěrečná 
zpráva je hodnocena podle kvality do tří 
kategorií - A, B, C. Pokud řešitel nedosáhl 
výsledku s publikací v časopise (kategorie 
C), není mu po dobu následujících 3 let 
udělena grantová podpora KZ. Celkově 
však grantová komise konstatuje vysokou 
úroveň výstupů dokončených projektů. 
Dokončené projekty přinesly nejenom 
hodnotné vědecko-výzkumné poznatky, 
ale byly okamžitým přínosem i pro medi-
cínskou praxi Krajské zdravotní a vytvořily 
předpoklady pro partnerskou spolupráci 
s renomovanými pracovišti a vědci a pro 
řešení dalších projektů financovaných 
z vnějších zdrojů. Řada projektů je záro-
veň součástí doktorandské přípravy lékařů 
Krajské zdravotní nebo přípravou pro jejich 
habilitační řízení,“ uvedl prof. MUDr. Mar-
tin Sameš, CSc.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Na dotazy pacientek odpovídá primář Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Za 2 měsíce mám rodit. Bude to můj první 
porod. Je mi 33 let. Dosud vše probíhalo 
normálně. Čím více si o porodu čtu nebo 
povídám s kamarádkami, tím větší starost 
mi to dělá. Chci udělat to nejlepší pro mé 
budoucí dítě, ale i pro mě. Jak se mám 
zachovat? Mám rodit doma, nebo věřit 
porodnici?

Tato otázka je možná tou nejtěžší v dneš-
ním porodnictví a odpověď rozhodně pře-
sahuje možnosti krátkého sdělení. Navíc 
se jedná o velmi kontroverzní problemati-
ku, které média věnují značnou pozornost 
a kde je nejvíce slyšet hlas zcela minoritní 
části společnosti.

Porod je jistě přirozený děj. Ale rovněž 
je přirozené, že při něm dochází ke kom-
plikacím, které mohou vést k poškození 
zdraví (dítěte, matky nebo obou), v krajním 

případě až smrti. Nevím, kolik porodů 
by dopadlo takto smutně, kdyby neexis-
tovalo dnešní moderní porodnictví. Ale 
i přes všechna preventivní opatření, které 

provádíme, jsme nucení vykonat nejrůz-
nější porodnické operace cca ve 20 % po-
rodů (tj u každého pátého porodu). A to 
nemluvím o drobných zákrocích, které ani 
za operace nepovažujeme, např. ošetření 
porodních poranění. Všechny tyto zákro-
ky jsou v domácích podmínkách prakticky 
neproveditelné.

Vzhledem ke všem těmto velmi hrubě po-
psaným rizikům Vám porod doma zásadně 
nedoporučuji. Riziko významného poško-
zení zdraví 20 % a riziko špatně ošetře-
ného či neošetřeného poranění cca 50% 
je z mého pohledu nepřijatelné. Personál 
porodnic v ČR je erudovaný a připravený 
všechna tato rizika minimalizovat, i když 
nikdy zcela eliminovat. Definitivní roz-
hodnutí je na Vás. V tuto chvíli ale nesete 
odpovědnost nejen za sebe, ale i za Vaše 
dosud nenarozené dítě.

Gynekologická poradna primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D.
Nemocnice Chomutov

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

MUDr. Marta Vachová, 
primářka Neurologického 
oddělení, Nemocnice 
Teplice, o. z.
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Synergy

Poděkování partnerům:

Charitativní projekt „Krása pomáhá dětem“ finančně 
podpořil dětská oddělení Krajské zdravotní

Krajská zdravotní

Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
(KZ), putuje v letošním roce finanční vý-
těžek v hodnotě 360 tisíc Kč z charitativ-
ního projektu „Krása pomáhá dětem“. 
Slavnostní galavečer proběhl ve čtvrtek 
10. září 2020 v Severočeském divadle 
opery a baletu v Ústí nad Labem. Organi-
zátorkou akce byla Ing. Lenka Kocmanová 
Taussigová (Miss sympatie ČR 2002). Zá-
štitu nad letošním ročníkem převzal hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

Šeky pro dětská zdravotnická pracoviště 
Krajské zdravotní, a. s., převzal generální 
ředitel Ing. Petr Fiala.  „Charitativní projekt 
'Krása pomáhá dětem' je největší dobro-
činnou akcí, která přináší dary dětským 
oddělením největšího poskytovatele zdra-
votní péče v Ústeckém kraji. Děkuji organi-
zátorce Ing. Lence Kocmanové Taussigové, 
které se díky této akci podařilo ve pro-
spěch nemocných dětí získat za patnáct let 
více než 5 milionů Kč,“ řekl Ing. Petr Fiala.

Tradičním příjemcem daru je Masaryko-
va nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
která letos od Nadace ČEZ získala částku 
100 tisíc Kč. Za získané finanční prostřed-
ky vedení dětské úrazové chirurgie pořídí 
bipolární preparační jemné nůžky, apli-
kátor klipů a stojan na misky s ohřevem. 
Dalším obdarovaným zdravotnickým pra-
covištěm je dětské a dorostové oddělení 
Nemocnice Děčín., o. z., na které putuje 

Díky akci „Krása pomáhá dětem“ se podařilo ve prospěch nemocných dětí získat za 15 let více než 5 milionů Kč

částka v hodnotě 50 tisíc Kč od pravidelné-
ho dárce Nadace ČEZ na pořízení vah pro 
kojence, přebalovací pulty a kojenecké po-
stýlky. Třetím zdravotnickým pracovištěm, 
mezi které byl rozdělen letošní výtěžek, je 
Dětské a dorostové oddělení Nemocnice 
Teplice, o. z. Ze získaných 210 tisíc Kč zdra-
votníci pořídí přístroj pro fototerapii, pulz-
ní oxymetr a váhu s výškoměrem. V průbě-
hu předchozích ročníků putovaly finanční 
dary na všechna dětská oddělení Krajské 
zdravotní, a. s., v nemocnici v Děčíně, Ústí 
nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Na začátku galavečera převzal od ředi-
tele OC Olympia Tomáše Stárka šek na 
80 620 Kč – výtěžek akce „Kabelky pomá-
hají“ – předseda Správní rady Nadačního 
fondu KZ Jiří Vondra.

Letošní ročník akce „Krása pomáhá dě-
tem“ pomohl čtyřiceti tisíci korun i čtyřle-
tému Tadeáškovi narozenému v únoru roku 
2016 na novorozeneckém oddělení ústec-
ké Masarykovy nemocnice. Po tři čtvrtě 
roce jeho života mu lékaři diagnostikovali 
genetickou vadu, kterou trpí pouze 20 dětí 
na celém světě.  Získané finanční prostřed-
ky rodina chlapce využije na lázeňský po-
byt v Klimkovicích.

Galavečerem provázela Iva Kubelková, 
1. vícemiss roku 1996. Mezi ukázkami 
jednotlivých módních kolekcí návštěvníci 
zhlédli doprovodný kulturní program. 

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Galavečer se konal v Severočeském divadle v Ústí nad Labem

Mezi ukázkami jednotlivých módních kolekcí návštěvníci zhlédli doprovodný kulturní program. 
Na snímku herci z muzikálu Pomáda

Krása pomáhala už popatnácté Módní show

Šek na čtyřicet tisíc korun pomůže čtyřletému Tadeáškovi. Vpravo generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala

Šek na 80 620 Kč převzal předseda Nadačního 
fondu KZ, a. s., Jiří Vondra (vlevo)Slavnostní akcí provázela Iva Kubelková Charitativní akce pomáhá dětem
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Poděkování personálu našich nemocnic
PODĚKOVÁNÍ VEŠKERÉMU PERSONÁLU KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Byl jsem v nemocnici Děčín na pravidelné kontrole v diabetologické ordinaci u MUDr. Daniely Kallmunzerové, kde jsem si postě-
žoval na bolest na prsou. Paní doktorka si mne poslechla fonendoskopem a ihned mne nechala vyšetřit u MUDr. Jana Turečka. 
Ještě totéž odpoledne jsem skončil u vás na jednotce intenzivní péče. Celkem s dalšími vyšetřeními v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem jsem v péči Krajské zdravotní strávil 4 dny.
Dovolte mi vyjádřit můj maximální obdiv k profesionalitě veškerého personálu Krajské zdravotní, a. s. Jsem jednatel malé  sta-
vební firmy, která se rovněž snaží o perfektní provádění zakázek našich zákazníků,  dovedu snad posoudit, co je důležité pro 
dobrý týmový výsledek a spokojenost klienta, byť samozřejmě  v úplně jiném oboru.
Vaši všichni lidé se o mne odborně starali s takovou mírou péče, vlídnosti, že to přispělo i k mému psychickému uklidnění po 
stránce obav o můj další osud. Povšimnul jsem si mimochodem na jednotce intenzivní péče i velké dávky asertivity, kterou 
musí personál mít s problematickými pacienty. O výsledcích vyšetření a dalších krocích, které budou následovat, jsem byl ihned 
informován. Přístup a jednání všech bylo prostě naprosto perfektní, včetně práce osádek RZ, které mne přepravovaly z Děčína 
do Ústí a zpět. 
Takže jsem po celou době věděl, že jsem v dobré péči. Mimochodem, velice dobrou kvalitu a chuť jsem zaznamenal i u podá-
vané stravy.

Mnohokrát Vám za to všem děkuji.
Michal Kolář

PODĚKOVÁNÍ PRO GASTROENTEROLOGICKÉ ODDĚLENÍ MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
V době od 23. 6. do 25. 6. 2020 jsem byla hospitalizována na gastroenterologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem.
Má poslední nedobrá zkušenost s pobytem v nemocnici byla ještě ze staré nemocnice. Se smíšenými pocity jsem proto nastu-
povala do nové nemocnice na gastroenterologické oddělení, ale velmi rychle jsem změnila svůj názor, neboť jsem se setkala 
s přívětivým přístupem celého personálu oddělení a hlavně, to chci zdůraznit, velkou chválu mám na mého ošetřujícího lékaře 
MUDr. Jakuba Stehlíka, který svojí iniciativou a zaujatostí zajistil, aby moje vyšetření a léčení probíhalo rychle a důsledně. Jeho 
vstřícné jednání a iniciativa si zaslouží být pochválena. Přeji mu do dalších let mnoho úspěchů v jeho práci i v životě. A poděko-
vání patří i celému personálu gastroenterologického oddělení.

Děkuje pacientka
Ivana Vildová

V loňském 9. čísle Infolistů jsem referoval 
o svém objevení Handy Cyklo Maratonu 
a absolvování jeho 7. ročníku. Sešel se rok 
s rokem a můžu konstatovat, že i pro leto-
šek je splněno. Handy Cyklo Maraton 2020 
totiž dospěl 1. 8. po 5 dnech a 4 nocích 
non-stop cyklistiky do svého cíle v areálu 
Metrostavu a Subterry v Praze.

Opět se ke společnému zdolávání nástrah 
a překonávání únavy při tomto náročném 
závodě sešli v zúčastněných týmech zdra-
ví a handicapovaní sportovci. Stejně jako 
v roce 2019, tak i letos jsem hájil barvy 
týmu Flower Power Mix ve složení Eliška 
Křížová (kapitánka), Tereza Černochová, 
Hana Švarcová, Vendy Kelbichová, Dan 
Votruba, Petr Boháček, Jakub Skála a Petr 
Kelbich senior za logistické podpory Jirky 
Holého, Jirky Mrázka, Petra Kelbicha junio-
ra, Radka Dundra, Káti Kelbichové a Matěje 
Kavana. 

Handicapovaným členem našeho týmu byl 
tedy stejně jako loni Dan Votruba. Připomí-
nám, že tento dnes 26letý hoch prodělal 
před dvěma roky těžkou stafylokokovou 
pneumonii a sepsi, při které přišel o 2/3 
plíce a levou dolní končetinu. 

Lékaři ve VFN v Praze mu tehdy dávali cca 
1% naději na přežití. Dan nejenže přežil, 
ale tvrdě na sobě pracuje a velkou část 
svého úsilí věnuje pomoci druhým. Zejmé-
na těm, kteří stejně jako on před časem, 
potřebují vrátit naději a chuť do aktivního 
života. Je úspěšným hráčem sledge hoke-
je za SHK Pardubice a českou reprezenta-
ci. Jde mu to ale i v sedle závodního kola. 
Vždyť letos navzdory své nadkolenní pro-
téze a chybějící plíci přispěl v rámci HCM 
našemu týmu více než 100 km.

Letos náš tým závodil na podporu našeho 
patrona Filipa Veselého. Jedná se o 13leté-
ho hocha, který se narodil s nevyvinutými 
dolními končetinami. Před časem bylo roz-
hodnuto o jejich úplném odstranění. To se 
však neobešlo bez následných komplikací 
a Fíla od té doby podstoupil cca 20 chi-
rurgických zákroků. Tato zkušenost jej ale 
nezlomila. Naopak i on se pustil s velkým 
elánem do sledge hokeje a stejně jako Dan 
hájí barvy české reprezentace.

Naším dalším patronem byl Vláďa Herzig. 
Skvělý organický chemik a také sporto-
vec věnující se horolezectví a speleolo-
gii. Předloni mu ale byl diagnostikován 

glioblastom. Vláďa se této chorobě posta-
vil s kuráží sobě vlastní. Moc se těšil, až 
bude naše cyklistické zápolení sledovat 
v přímém streamování z trasy HCM. Bo-
hužel ale 14 dní před startem závodu této 
zákeřné chorobě podlehl. Bylo mu 33 let, 
zanechal po sobě manželku Hanku, 7letou 
dcerku Elinku a 1,5 letého synka Tedíka. 
Naším úsilím na trati závodu jsme se po-
klonili jeho památce a podpořili jeho rodi-
nu. Musím se přiznat, že mi myšlenka na 
tohoto statečného bojovníka velmi pomá-
hala, zejména při průjezdu jižní Moravou, 
překonat krizi z únavy a pekelného vedra.

Zatímco část týmu Flower Power ukrajo-
vala z 2222 km letošního HCM, naše po-
sádka navštívila rodinu Vládi a strávila 
s ní příjemné odpoledne. Během návštěvy 
vzala Vláďova dcerka naší Vendy na cykli-
stickou projížďku po blízkém okolí. Když 
děvčata míjela sousední dům, zaslechla 
zoufalé volání o pomoc. Vendy překona-
la zamčená vrátka a vnikla do domu. Tam 
našla indisponovanou a vyděšenou sta-
rou paní. Okamžitě zavolala záchranku, 
a zatímco poskytovala první pomoc, Elin-
ka čekala na příjezd sanitky. Následně 
jsme se dozvěděli, že paní byla postiže-
ná mozkovou mrtvicí a jen díky rychlému 

a duchapřítomnému jednání Vendy a Elin-
ky se jí podařilo zachránit.

Vláďa zůstává v našich myslích, a jelikož 
jeho děti zjevně podědily šikovnost a spor-
tovního ducha, budeme je i nadále podpo-
rovat a možná od nás v budoucnu převez-
mou štafetu a v barvách týmu Flower Power 
se vydají hájit lidské a sportovní poslání 
projektu „Cesta za snem“, pod jehož hla-
vičkou se Handy Cyklo Maraton každý rok 
koná.

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
Biomedicínské centrum Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem

Handy Cyklo Maraton 2020 kolem České republiky na trase 
dlouhé 2222 km opět bořil předsudky a dával naději

Krajská zdravotní

28. 7. 2020, areál Metrostavu a Subterry 
v Praze. Odstartováno!!!

Před dvěma roky sváděl Dan svůj nejtěžší 
životní zápas s těžkou nemocí

Při letošním HCM Dan opět bojoval jako lev 
za tým Flower Power Mix

Patron našeho týmu Flower Power Mix Fíla 
Veselý – velká naděje českého sledge hokeje

Část týmu Flower Power Mix završila svojí 
letošní misi návštěvou rodiny našeho patrona 
Vládi Herziga

Pátý ročník Memoriálu Petry Hézlové se 
uskutečnil poslední srpnovou sobotu 
v Lounech.

Sportovně-zábavní odpoledne zahájili cyk-
listé, následováni běžci. Poté se v areálu 
letního cvičiště uskutečnila lekce bodyfitu 
a zumby, Befiťáček pro děti a Kočárkobik. 
Nechyběla exhibice Street hard workers, 
parkourový worshop či Strong nation. 
Během odpoledne se také dražil dres ho-
kejisty Jiřího Šlégra a proběhla módní 
přehlídka. 

Organizátoři akce letos předali primářce 
Onkologického oddělení Nemocnice Cho-
mutov, o. z., MUDr. Martině Chodacké sym-
bolický šek na částku 223 706 korun.

redakce Infolistů

Organizátoři Memoriálu Petry Hézlové předali šek pro onkologii
Nemocnice Chomutov

Memoriál Petry Hézlové se uskutečnil v Lounech. Foto: Lounský Press/ Lucie Steklá
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Krajská zdravotní, a. s., získala šeky na 
menu v restauraci Pepe Lopez pro zdra-
votníky pečující o pacienty v době světové 
pandemie viru způsobující onemocnění 
COVID-19. Zástupci Nadačního fondu SLE-
VOMAT je předali hlavní sestře ústecké 
Masarykovy nemocnice Mgr. Markétě Svo-
bodové a hlavní farmaceutce Krajské zdra-
votní, a. s., Mgr. Olze Mučicové. 

„Opatření přijatá v souvislosti se zameze-
ním šíření nového typu koronaviru nemají 
ve zdravotnictví obdoby. Nemocnicím chy-
bí zdravotníci a je nutné obsadit i pracovi-
ště související s onemocněním COVID–19. 
Do pomoci byli zapojeni všichni. Přímo 
v nemocnicích se ze zdravotníků do sou-
časné doby nenakazil nikdo, což dokazu-
je, že přijatá opatření jsou dobrá,“ uvedl 
MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 

„Výrazně nám v začátcích pomohli hasiči, 
kteří zapůjčili a postavili stany a nainsta-
lovali stavební buňky, ve kterých jsme pro-
váděli odběry. Poděkovat musím policii za 
zajištění bezpečnostního servisu a dalších 
nezbytných věcí. Zmínit musím také vojáky, 
kteří nás následně vystřídali a objížděli so-
ciální zařízení a jejich klientům prováděli 
výtěry z nosohltanu přímo na místě. Velké 
poděkování si zaslouží nemocniční dob-
rovolníci, i ti z Českého červeného kříže, 
studenti zdravotnických škol a lékařských 
fakult, zejména medici, kteří byli úžasní,“ 
uvedla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní 
sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., která za šeky pro zdravotníky 
poděkovala.

Rádi bychom poděkovali také Bohušovic-
kým mlékárnám, které na konci srpna vě-
novali zaměstnancům Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem více než tři tisíce 
smetanových krémů Bobík.

redakce Infolistů

Děkujeme za dary a pomoc pro naše zdravotníky
Krajská zdravotní

Bobíky věnovaly zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., Bohušovické mlékárny

Zleva: Mgr. Olga Mučicová, Mgr. Markéta Svobodová a zástupkyně NF Slevomat

Bc. Barbora Benešová

vykonává na základě zmocnění funkci 
vrchní sestry Dětského a dorostového 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z.  od

 1.
 8

. 2
02

0 Bc. Lenka Berrouche

vykonává funkci vedoucího laboranta 
Patologického oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. od

 1.
 9

. 2
02

0

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

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

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



Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených 
se studiem.

Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena 
nejpozději do 02. 11. 2020 na adresu:

Krajská zdravotní, a. s.
Úsek řízení lidských zdrojů
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem 

(obálku označte „Stipendium“).

Bližší informace lze získat v pracovních dnech 
u p. Bc. Moniky Andrlíkové
telefon: 477 117 950, mobil: 604 239 543
nebo e-mail: Monika.Andrlikova@kzcr.eu 

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy 
naleznete na stránkách

nf.kzcr.eu

info

studentů 4. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia v oborech
LÉKAŘ, ZUBNÍ LÉKAŘ, FARMACEUT

studentů 2. a vyššího ročníku vysokoškolského
prezenčního studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia v oboru
VŠEOBECNÁ SESTRA, DĚTSKÁ SESTRA, PORODNÍ 
ASISTENTKA, ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ, 
ZDRAVOTNÍ LABORANT, RADIOLOGICKÝ 
ASISTENT, FYZIOTERAPEUT, ERGOTERAPEUT

studentů 4. a vyššího ročníku vysokoškolského 
prezenčního studia nebo studentů 1. a vyššího 
magisterského navazujícího prezenčního studia 
v oborech PSYCHOLOG, LOGOPED 
(s předpokladem následného získání 
specializované způsobilosti ve zdravotnictví)

10 000
 Kč/měsíc

10 000
 Kč/měsíc

10 000
 Kč/měsíc

studentů 3. a vyššího ročníku středoškolského
prezenčního studia v oboru
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
(praktická sestra)

5 000
 Kč/měsíc

studentů 6. ročníku vysokoškolského prezenčního 
studia v oborech LÉKAŘ,
kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných 
závodech Krajské zdravotní, a. s., v oborech 
s dlouhodobým nedostatkem lékařů: 
stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia 
za 4. ročník (tzn. 50 000 Kč) 
+ 75 % roční částky stipendia za 5. ročník 
(tzn. 75 000 Kč) 
+ stipendium ve výši 10 000 Kč/měsíc 
v akademickém roce 2020/2021, 
tedy celkem 225 000 Kč.
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určený pro podporu:

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ/ŠKOLNÍ ROK 
 2020/2021


