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S účinností od 1.2.2008 vykonává funkci vedoucí finančního úseku 
Masarykovy nemocnice Ing. Zuzana Jarůvková.

S účinností od 1.3.2008 vykonává v Masarykově 
nemocnici funkci náměstka ředitele pro zdravotní 
péči MUDr. Daniel Nalos.

S účinností od 1.3.2008 vykonává funkci primáře od-
dělení Emergency Masarykovy nemocnice   MUDr. Jana  
Bednářová.

Vedoucí oddělení úhrad hrazené péče KZ, a.s. je od 
1.3.2008 paní Bc. Liana Doušová

Ke dni 29.2.2008 se Ing. Robert Pelíšek, MBA vzdal 
funkce ředitele odštěpného závodu Nemocnice 
Teplice a s účinností od 1.3.2008 vykonává funkci 
vedoucího provozního odboru KZ, a.s.

MUDr. Tomáš Indra, MBA rozvazuje k 31.3.2008 
pracovní poměr, funkci náměstka ředitele pro zdravotní péči KZ, 
a.s. bude vykonávat od 1.4.2008 MUDr. Jan Lami.

Novou  vrchní sestrou na očním oddělení Nemocnice Teplice se sta-
la od 1.12.2007  paní Alena Blahníková. 
Od 1.2.2008 vykonává paní Zdeňka Bláhová funkci vedoucí laborantky na Patologic-
kém oddělení  Nemocnice Teplice
Od 11.2.2008 vykonává paní Věra Sinčáková funkci vrchní sestry na oddělení LDN   
Nemocnice Teplice
Paní  Jana Hanusová od 1.2.2008 se stala vedoucí fyzioterapeutkou celého Rehabi-
litačního oddělení Krajské Nemocnice Teplice
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Historie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Nejstarší zdravotnické lůžkové zařízení 
pro nemocné vzniklo v Ústí nad Labem 
již před sedmi sty lety, pokud lze vůbec 
zjistit, asi mezi rokem 1279 až 1290. Byl 
to špitál křížovníků s červenou hvězdou. 
Tento český řád byl založen v Praze Anež-
kou Přemyslovnou roku 1233 a jeho úko-
lem bylo pečovat o poutníky a nemocné. 
Po Praze zakládal postupně špitály v dal-
ších městech. Ústecký špitál nebyl přímo 
ve městě, ale na západ za hradbami, na 
nynějším Špitálském náměstí. Byla u něj 
zřízena kaple sv. Materny, podle něhož 
byl také pojmenován. Za ním se rozklá-
dal hřbitov. Pracovali v něm mniši, pře-
vážně němečtí. Z darů získal i vlastní po-
zemky a vinici. V době husitských válek 
byl špitál vážně poškozen a po bitvě Na 
běhání v červnu 1426 zničen. Jeho opravy 
byly velmi zdlouhavé, až koncem století 
byl úplně obnoven a místo kaple byl po-
staven kostelík téhož jména. V té době 
přešel špitál z církevní správy do správy 
města a současně byly změněny i jeho 
úkoly - omezeny pouze na sociální péči 
o stalé a chudé. 
Město jej obdařilo dalšími pozemky. 
Potřeby péče o nemocné byly vyřeše-
ny na delší dobu náhradním způsobem 
v tzv. domku, darovaném k tomuto účelu 
a vydržovaném z části městem, ale hlav-
ně z darů měšťanů. Byl sice samostat-
ným zařízením, ale hůře dotovaným než 
původní špitál pro chudé. Roku 1666 byl 

z darů svatovítského probošta, který byl 
rodákem z Ústí nad Labem, vybudován 
nový špitál, snad s využitím rozbořeného 
domku. Šlo stále o zařízení sociální po-
vahy pro staré chudé lidi. Když Josefínský 
špitální řád v roce 1783 zřídil instituci so-
ciálních ústavů a pro zdravotnickou péči 
měly být zřizovány veřejné nemocnice, 
byl ústecký špitál tolerován. V Ústí nad 
Labem přetrvával dosavadní stav beze 
změn až do poloviny 19.století. Budova 
špitálu, kostel a hřbitov byly pak zrušeny, 
bylo rozhodnuto zřídit nemocnici. Jmění 
špitálu bylo převedeno na městský chu-
dobinec (budova dnešní krajské hygie-
nické stanice). 
V roce 1854 byl položen zá-
kladní kámen k nemocnici, 
opět na Špitálském náměstí. 
V roce 1856 tam potom byla 
otevřena jednopatrová bu-
dova nemocnice s 55 lůžky. 
Brzy však nestačila, proto 
byl roku 1887 založen správ-
ní výbor pro výstavbu nové 
nemocnice, jehož předse-
dou byl Dr. Marian. V roce 
1889 byl pro nemocnici za-
koupen větší pozemek. Pro-
jekt nemocnice připravovali 
lékař Marian Walter Weiss 
s architektem Loosem. Při 
přípravě projektu navštívili 
nové nemocnice v Drážďa-

nech, v Berlíně a v Hamburku. Jejich plá-
ny byly schváleny roku 1892. Nemocnice 
byla slavnostně otevřena dne 7.10.1894. 
Měla administrativní budovu a pět pavi-
lonů - interní, dětský, chirurgický, kožní 
a infekční, dále domek pro psychiatrii. 
Celkem to bylo 130 lůžek. V nemocni-
ci pracovali čtyři lékaři a řádové sestry, 
které zůstaly v nemocnici z části i po roce 
1918. Stará nemocnice na Špitálském ná-
městí byla předána městskému muzeu. 
V roce 1924 měla již nemocnice po pří-
stavbě 350 lůžek a v roce 1926 bylo roz-
hodnuto o výstavbě nemocnice nové na 
témže místě. Základní kámen byl položen 
6.11.1926 a 1.3.1930 byla otevřena první 
budova - interní, chirurgická budova byla 
dána do užívání v roce 1937. V té době to 
byla jedna z nejmodernějších nemocnic 
v ČSR. Po roce 1948 byla k nemocnici ješ-
tě přičleněna dvě soukromá sanatoria. 
Jedno bylo sanatorium pro tuberkulózu, 
zřízené uhlobarony Petschkem a Wein-
mannem ve velkém parku na Bukově. 
Druhé bylo malé soukromé Pohlovo sa-
natorium, které sloužilo hlavně porod-
nictví. Dále se adaptoval v ulici V podhájí 
tzv. Dům šlechtičen, kdysi jakýsi starobi-
nec pro bohaté ženy, na oddělení radio-
terapie a nukleární medicíny.
Novodobá historie Masarykovy nemocnice 
Po celou svou historii byla nemocnice 
největším zdravotnickým zařízením na 
severu Čech a a nepochybně patří i mezi 
nejvýznamnější nemocnice v České re-
publice. Poskytuje základní, specializo-
vanou i superspecializovanou zdravotní 

Oddychová zóna

Ústecká nemocnice (r. 1894)

Ústecká nemocnice na Špitálském náměstí (r. 1851)



péči. V nemocnici se hospitalizuje  oko-
lo 45 000 pacientů ročně a provádí se 
cca 160 tisíc ambulantních vyšetření. 
Masarykova nemocnice využívá jeden 
z nejmodernějších nemocničních areálů, 
budovaný postupně od poloviny 80. let 
minulého století. Člení se na 40 specia-
lizovaných oddělení, disponuje celkem 
1 246 lůžky a je se svými 2 294 zaměst-
nanci největším zaměstnavatelem ve 
městě Ústí nad Labem i v širokém okolí 
a drží i mnoho primátů v nejen ve zdra-
votnických oborech (první operace s vi-
deopřenosem, první filmless nemocnice 
atp.).

V porovnání s předchozími roky nabízí 
nyní Masarykova nemocnice svým kli-
entům výrazně širší spektrum zdravotní 
péče v kvalitě souměřitelné s nejlepšími 
evropskými nemocnicemi tohoto typu. 
Zároveň zvýšila i celkový objem poskyt-
nuté péče v celém jejím rozsahu. Co po-

važujeme  za obzvlášť 
důležité v dnešní době je 
fakt, že současně dokáza-
la udržet vyrovnané hos-
podaření a zajistit svým 
zaměstnancům i v ne-
stabilních ekonomických 
podmínkách českého 
zdravotnictví přiměřený 
růst průměrné mzdy. Zvy-
šující se spokojenost pa-
cientů se promítá do ne-
ustále rostoucí poptávky 
po zdravotní péči v naší 
nemocnici.
Masarykova nemocnice 

zaznamenala v minu-
lých letech další posun 
v rozvoji zavedeného 
systému řízení kva-
lity. Prošla úspěšně 
dozorovým auditem 
britského certifikační-
ho orgánu United Re-
gistrar of Systems Ltd. 
a jako jedna z mála 
nemocnic v ČR může 
i nadále používat cer-
tifikát jakosti podle 
normy ISO 9001:2000. 

Šetření auditorů 
se zaměřilo na 
kvalitu poskyto-
vané péče vybra-
ných oddělení 
a na plnění do-
poručení z před-
chozího šetření. 
V úrovni kontro-
lovaných služeb 
nebyly shledány 
žádné zásadní 
nedostatky. Závě-
ry auditu jedno-
značně vnímáme 

jako společný úspěch všech zaměstnan-
ců. Auditoři ocenili obrovský kus práce, 
který se v nemocnici udělal v posledním 
roce, zejména s ohledem na náročné stě-
hování do nových prostor. Jako napros-
to nezávislí pozorovatelé nám potvrdili, 
že jdeme správnou cestou a naše služby 
se zkvalitňují. 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Dne 1. září 2007 vznikla transformací pěti 
nemocnic Ústeckého kraje do jednoho 
celku Krajská zdravotní, a.s. a Masary-
kova nemocnice stala jedním z jejich 
odštěpných závodů.  O vytvoření Krajské 
zdravotní, a.s. rozhodlo na konci loňské-
ho roku Zastupitelstvo Ústeckého kraje. 
Realizaci a způsob naplnění tohoto roz-
hodnutí přeneslo zastupitelstvo na Radu 
Ústeckého kraje, která tak zahájila vlast-
ní transformační proces, vrcholící založe-
ním společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Pět největších nemocnic, spadajících do 
té doby, coby samostatné subjekty, pod 

kompetenci Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, se tak z příspěvkových organizací 
stalo odštěpnými závody nově založe-
né Krajské zdravotní, a.s. Konkrétně se 
jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu 
nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocni-
ci Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici 
Chomutov.
S ohledem na geografické rozmístění 
v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní 
síť zdravotnických zařízení pro celý Ús-
tecký kraj. Transformací nemocnic bylo 
rozhodnuto o významné změně způsobu 
organizace a zabezpečení poskytování 
zdravotní péče v kraji. Nově tak vzniklo 
unikátní zdravotní zařízení, jehož pro-
střednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje zajišťována dostupná a přitom 
maximálně efektivní a hospodárná síť, 
poskytující zdravotní péči, která by měla 
svou kvalitou odpovídat nejmodernějším 
trendům v medicíně.

Vedení Masarykovy nemocnice
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OKP pomáhá i s granty IGA

Historicky největší počet žádostí o grant 
Interní grantové agentuře Ministerstva 
zdravotnictví podala Masarykova nemoc-
nice, potažmo KZ, a.s. začátkem února 
2008. Jejich počet se tentokrát blížil de-
sítce. 
Vědecký grant je zjednodušeně řečeno 
vlastně dotace na realizaci vědecké čin-
nosti, výzkumu. I v medicíně je takováto 
činnost možná a ve fakultních nemocni-
cích i docela častá. Již méně obvyklou je 
v nemocnicích nefakultních. Proto také 
zapojení MN do této vědecké činnosti 
nebylo v předchozích letech příliš četné. 
Nejvíce se na  získávání grantů dosud 
podílela naše neurochirurgie,  nepravi-
delně i některá další oddělení. Obvykle 
jsme v minulých letech realizovali tak 
2-3 granty. MN ale směřuje k nemocnici 
univerzitní. Proto není od věci zaměřit se 
více na zapojení do vědecké činnosti a na 
získávání dotačních prostředků pro ni.
Medicínské granty poskytuje Ministerstvo 
zdravotnictví prostřednictvím své Interní 
grantové agentury – odtud granty IGA. 
Existují totiž i další grantové zdroje (např. 
Grantová agentura ČR), ale ty už nejsou 
orientovány pouze na zdravotnictví. 
Jakým způsobem je možno o granty IGA 
žádat? Jde o poměrně složitou, adminis-
trativně náročnou aktivitu, ne nepodob-
nou zpracování žádostí o projekt z pro-
středků EU. V podstatě se jedná také 
o projekt, avšak na poli vědy a výzkumu. 
I v této oblasti máme ale na oddělení 

koordinace projektů 
již praktické zkuše-
nosti. A proto jsme 
se také tentokrát ujali 
podpory a koordina-
ce přípravy  těchto 
žádostí. Má to svoji 
logiku - oddělení ko-
ordinace projektů ob-
hospodařuje externí 
dotační zdroje a gran-
tové prostředky ničím 
jiným ani nejsou. Ko-
neckonců, chceme-
li  být v MN úspěšní 
i na poli vědecké čin-
nosti, je třeba tomu 
pomoci a těm, kteří 
jsou schopni a ochot-

ni granty realizovat, zajistit maximální 
administrativní podporu, která je sice 
nezbytná, avšak výzkumníky zbytečně 
zatěžuje.
Odborná -- obsahová stránka a dodání 
potřebných odborných podkladů byly 
samozřejmě záležitostí jednotlivých ža-
datelů. Ty se pak soustřeďovaly u nás na 
oddělení, které zajistilo proces jejich dal-
šího zpracování s cílem včasného podání 
na MZ ČR, což se nám podařilo.
V souvislosti se zajištěním celého proce-
su zpracování grantových žádostí bych 
pak rád poděkoval - věřím, že i jménem 
našeho vedení - všem zpracovatelům za 
to, že se nenechali odradit v časově vel-

mi limitované době všechny potřebné 
podklady připravit. Kromě ing. Zemana 
s granty z oblasti komunikačních techno-
logií se v oblasti zdravotnických grantů 
jednalo konkrétně o MUDr. Masopusta 
z transfúzního odd., MUDr. Macha z oční-
ho oddělení, MUDr. Filipovskou z kožního 
spolu s MUDr. Jílkem ze Zdravotnického 
ústavu, MUDr. Tichého z gastroentero-
logie a MUDr. Červinku, MUDr. Špačka, 
MUDr. Jakabčina a MUDr. Bystroně z kar-
diologie. Jak vidno tentokrát to byli zatím 
všechno víceméně jen zdravotníci z MN, 
ale byli jsme ve spojení i se všemi dal-
šími nemocnicemi – o.z. KZ, a.s. Tento-
krát to žadatelé z dalších našich nemoc-
nic ještě nestihli. Ono to bylo opravdu 
hodně narychlo a je až s podivem, že se 
nám vůbec podařilo společně připravit 
všechny grantové žádosti z MN. Nicméně 
do budoucna mohou i ve všech dalších 
nemocnicích KZ, a.s. počítat s naší admi-
nistrativní a organizační podporou. 
V neposlední řadě patří náš dík za pomoc 
v procesu přípravy grantových žádostí 
i MUDr. Královi jako předsedovi etické 
komise a MUDr. Samešovi jako předse-
dovi vědecké rady, bez jejichž aktivity 
a ochoty v limitně krátkém čase se ke 
všem žádostem vyjádřit, bychom tuto vý-
zvu prostě nemohli stihnout.  Spolupráce 
s oběma byla příjemná a hlavně úspěš-
ná. Takže děkujeme a těšíme se na její 
pokračování. 
Jsme připraveni spolupracovat se všemi 
dalšími zájemci, kteří budou chtít v bu-
doucnu o granty žádat a dát jim maximál-
ní administrativní a organizační podporu 
při přípravě jejich grantových žádostí.  
Věříme, že příště bude tato činnost snad 
i méně hektickou. Proto je ale nezbytné 
již nyní se na ni připravit. Potřebné in-
formace může každý zájemce získat na 
oddělení koordinace projektů. Jsme pře-
svědčeni, že máme na základě vzájemné 
spolupráce dobré šance získat pro KZ, 
a.s. další dotační prostředky. Proslýchá 
se totiž, že v dubnu 2008 bude prav-
děpodobně možno podat další žádosti  
o granty IGA.

Ing. Tomáš Pohořský
Vedoucí Oddělení koordinace projektů 

604 275 153Primář MUDr. Vlastimil Woznica při hodnocení záznamu kapslové enteroskopie



Invence zaměstnanců přináší  rozvoj nemocnic společnosti KZ, a.s.

Odevzdáním žádostí 
o granty u ministerstvem 
pověřené agentury vyvr-
cholilo úsilí lékařů Kraj-
ské zdravotní, a.s. v pří-
pravě grantů IGA v rámci 
Resortního programu vý-
zkumu a vývoje Minister-
stva zdravotnictví ČR  na 
rok 2008-2011. Vědecké  
práce lékařů byly admi-
nistrovány na Oddělení 
koordinace projektů Kraj-
ské zdravotní, a.s. Na pří-
pravu, zpracování a i ad-
ministraci byly jenom 
čtyři týdny a to včetně 
překladů do angličtiny. 
Přesto se podařilo spo-
lečně připravit kolekci 
devíti  velmi fundovaných 
a reprezentativních žá-
dostí, se  kterými se lékaři Krajské zdravotní, a.s. uchází o gran-
tovou podporu. Následná informace agentury, že se vše poda-
řilo zvládnout bez formálních chyb opravdu potěšila všechny 
zúčastněné. Nyní opravdu  vše záleží na názoru hodnotitelů. 
Podívejme se ještě jaké menu jim naši lékaři připravili.                
Ověřením gastrické aplikace enterální výživy u nemocných 
s akutní pankreatitidou, se ve své práci zabývá MUDr. Michal 
Tichý z nutričního týmu MNUL. 
Další prospěšnou aktivitou hodnou ocenění je grant na téma 
„RHD genotypizace plodu z mateřské plazmy“ vypracovaná 
prim. MUDr. Jiří  Masopustem,  taktéž z MNUL. 
„Léčba uzávěru centrální  retinální arterie trombolýzou“ je pro-
jektem, který se týká očních oddělení dvou odštěpných závo-
dů, MNUL a Nemocnice Most,  zde je šéfem řešitelského týmu  
MUDr. Radomír Mach. 
Léčba kardiovaskulárních nemocí je v KZ reprezentována třemi 
projekty - „Detekcí klinicky němých nestabilních plátů pomocí  
optické  koherentní  tomografie u nemocných s akutními koro-
nárními syndromy a posouzením účinnosti  současné  dopo-
ručené terapie na stabilizaci těchto plátů a zhodnocení  rizika 
recidivy akutních koronárních  syndromů“ se zabýval  řešitel 
MUDr. Radim Špaček. „Ovlivnění nestabilního plátu použitím 
stentů aktivně vázajících endoteliální  progenitorové buňky 
u nemocných s akutním infarktem myokardu a elevací ST úse-
ku“ se pak zabýval řešitel MUDr. Marian Bystroň. “Intravasku-
lárním ultrazvukem kontrolovaná implantace lékem potažených 
stentů a jejich vliv na dlouhodobý (více než 24 měsíců) osud 

nemocných“ - to je název 
práce, řešitele MUDr. Jo-
zefa  Jakabčina.  Posled-
ně jmenované tři  žádosti 
o granty jsou výsledkem 
spolupráce  s p. primářem 
Doc. Pavlem Červinkou, 
MD, Ph.D, FESC, FSCAI  na 
kardiologii v MNUL. 
Specifikem severních 
Čech je také zvýšený vý-
skyt některých onemoc-
nění, která si vyžadují dů-
slednou spolupráci všech 
subjektů zúčastněných na 
diagnostice i léčbě samé. 
Zde se KZ, a.s. stala   part-
nerem Zdravotního Ústa-
vu v Ústí nad Labem na 
grantovém tématu   „La-
boratorní a klinická di-
agnostika neurosyfilis“, 

řešitelem je  MUDr. Dalibor Jílek, CSc. a grant se týká OZ Ústí 
n.L. a OZ Teplice. 
Grantovou podporu si zaslouží jistě i projekty, které mají zpří-
jemnit život pacientům všech nemocnic Krajské zdravotní tak, 
jak je tomu je již v Masarykově nemocnici. Napomoci by moh-
la  podpora „Studie aplikovatelnosti plánování a objednávání 
zdravotní péče v regionálním uspořádání“, řešitelem je vedou-
cí CIS  KZ, a.s.  Ing. Martin Zeman. Ten  se spolupodílí  také 
na dalším tematickém okruhu - projektu, jenž by měl pomoci  
digitalizaci severočeského zdravotnictví, která dosud byla ře-
šena v každé z nemocnic specificky  a autonomně. Co nejlepší  
informovanost jak ošetřujících lékařů, tak pacientů KZ samých  
může zabezpečit „Krajský a okresní model E-Health“, a to s nej-
vyšší možnou úrovní zabezpečení.  Z tohoto důvodu byli  do 
řešitelského týmu přizváni odborníci evropské úrovně. Namát-
kou jmenujme např. Karla Neuwirtha, prvního ředitele úřadu 
pro ochranu osobních údajů i obecně prospěšná společnost 
Medtel vedená p.  MUDr. Petrem Strukem. Pokud bychom uspě-
li u hodnotitelů se všemi žádostmi IGA, bude se na nich Krajská 
zdravotní podílet 628 000 Kč a na vědu a výzkum se tak podaří 
získat  téměř 37 milionů korun.
Věříme, že žádosti o granty IGA 2008 napomohou spolu s dal-
šími projekty získat potřebné prostředky pro vědu, výzkum 
a inovace v nemocnicích celého kraje a těšíme se na další spo-
lupráci.  

Milan Jansa
Manažer projektů KZ, a.s.
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Zavedení regulačních  poplatků v Nemocnici Děčín

Zavedení regulačních poplatků jsme od samého počátku po-
važovali za významný zásah do procesu poskytování zdravot-
ní péče s dopady jak pro pacienty - naše klienty, tak pro naše 
zaměstnance. Z tohoto důvodu jsme se na zavedení poplatků 
předem připravovali a hledali způsoby, které minimální měrou 
zatíží obě strany a neovlivní kvalitu poskytované zdravotní péče 
- zejména prodlužování čekacích dob na ošetření. Přestože na 
realizaci opatření byl velmi krátký termín, zvládli jsme první 
dny bez významnějších problémů. Drobné problémy vyplývaly 
z „dolaďování informačních systémů“ či dílčí neinformovanos-
ti. Je pravdou, že v určitých intervalech se na platebních mís-
tech hromadili klienti, což v této fázi vnímáme jako nejpalči-
vější problém v souvislosti s vybíráním regulačních poplatků. 
Úspěšnému zavedení výběru poplatků napomohlo i porozumě-
ní všech zúčastněných, většina pacientů reagovala na změnu 
s pochopením, s odmítavým či agresivním postojem jsme se 
setkali opravdu pouze ve výjimečných případech. V drtivé větši-
ně případů jsou poplatky vybírány bez jakýchkoliv konfliktů.
Systém úhrady regulačních poplatků je procesně nastaven jed-
notně v celé Krajské zdravotní, a.s. s cílem minimalizovat ne-
gativní dopady nově uzákoněné administrativní povinnosti na 
klienty a kvalitu poskytované zdravotní péče. Je preferována va-
rianta „bezhotovostních úhrad“, kdy nejsou regulační poplatky 
vybírány v hotovosti v jednotlivých or-
dinacích či na lůžkových odděleních, 
ale za využití klinického informačního 
systému jsou vystavovány „faktury“ - 
vyúčtování regulačního poplatku, kte-
ré mohou být následně hrazeny bez-
hotovostně (příkazem k úhradě) nebo 
mohou být uhrazeny na zřízených pla-
tebních místech v nemocnici. Zde jsou 
v souladu s platnou legislativou vydá-
vána potvrzení o úhradě regulačních 
poplatků - příjmové doklady. Přímá 
úhrada v hotovosti je umožněna pou-
ze v několika specifických ordinacích.
V nemocnici jsou centrálně zřízena 
platební místa v objektu laboratoří 
a transfůzní služby v prostorách přijí-
mací kanceláře a pokladny. Pokladna 
je otevřena v pracovní dny od 6.00 do 
18.00 hod., mimo pracovní dobu je 
možné hradit regulační poplatky na 
vrátnici nemocnice.
Aktuálně pak připravujeme změnu 
spočívající v efektivnějším využívaní 
informačních systémů, v důsledku kte-
ré by mělo dojít ke zrychlení při vyři-

zování administrativy na platebních místech. V současné době 
je většina případů úhrad registračních poplatků pořizována 
v ekonomickém systému tak, aby byla jednoznačně zajištěna 
identifikace platby pro její následné „spárování“ s předpisem 
pohledávky, generované automaticky s využitím klinického 
informačního systému. Připravovanou změnou bychom měli 
obrátit poměr „adresných plateb“, urychlit nezbytné adminis-
trativní úkony, snížit rozsah exportovaných a importovaných 
dat mezi ekonomickým a klinickým systémem a minimalizovat 
případnou chybovost. Věříme, že tato změna bude přivítána jak 
našimi klienty, tak pracovníky zabezpečujícími výběr registrač-
ních poplatků. I nadále budeme situaci analyzovat a v případě 
potřeby připraveni přijmout opatření ke zlepšení. 
Očekáváme, že výnos za výběr regulačních poplatků dosáhne 
řádu několika milionů, peněz bude použito na krytí zvýšených 
provozních nákladů nemocnice. Nárůst snížené sazby DPH, 
nárůsty cen energií, inflace obecně významným způsobem za-
těžují hospodaření nemocnice. Navýšení výnosů - paušálních 
úhrad od zdravotních pojišťoven spolu s výnosy z regulačních 
poplatků stěží pokryjí zvýšené režie.

Vedení Nemocnice Děčín
Ing. Luděk Rückl, ředitel 

Barbora Mudrová, hlavní sestra
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Pediatrie v Nemocnici Teplice

Dětské oddělení Nemocnice v Teplicích 
se zásadním způsobem podílí na posky-
tování zdravotní péče dětem a dospívají-
cím v regionu. Tradice teplické pediatrie 
je více než stoletá. Již v roce 1902 zde 
dal průmyslník Grohman postavit dětský 
pavilon. Dlouhodobě plánovaná rekon-
strukce dětského oddělení byla zahájena 
v roce 2001.
Oddělení je držitelem akreditace Minis-
terstva zdravotnictví ČR, která opravňuje 
vzdělávat dětské lékaře před odbornou 
atestací v oboru pediatrie.
Péče o dětské pacienty je v nemocnici 
rozdělena do dvou segmentů - ambulant-
ní a lůžkové části. Zabezpečuje odbornou 
diagnostickou, léčebnou a konziliární 
péči. Po dobu 24 hodin je zajištěna i kon-
ziliární péče ostatních klinických oborů 
nemocnice: chirurgie, ortopedie, očního 
oddělení, ORL, neurologie, gynekologie, 
hematologie. Dále biochemické labo-
ratoře, RDG pracoviště včetně možnosti 
okamžitého vyšetření CT a MRI.
Na oddělení novorozenců, kojenců, bato-
lat a větších dětí jsou vytvořeny podmín-
ky pro rooming - in, to znamená možnost 
společného pobytu dítěte s matkou či 
jiným dospělým doprovodem.
Veškerá péče na dětském oddělení je po-
skytována v duchu „Charty práv dítěte“.
Na  jednotlivých stanicích dětského 
oddělení má dospělý doprovod dítěte 

možnost vyjádřit se 
pomocí anonymního 
dotazníku ke všem 
aspektům kvality 
péče během hospi-
talizace. Připomínky 
jsou průběžně vy-
hodnocovány a je 
k nim přihlíženo tak, 
aby mohla být péče 
o pacienty dále zkva-
litňována.
V roce 2007 se na 
n o v o r o z e n e cké m 
oddělní teplické ne-
mocnice narodilo 
1028 dětí a na dět-
ském oddělení  bylo 

léčeno a vyšetřováno 3663 pacientů.
Na oddělení novorozenců s devatenác-
ti lůžky je zajišťována kompletní péče 
o děti s hmotností od 1500g a ukonče-
ného 35. týdnu gravidity. Oddělení úzce 
spolupracuje s novorozeneckými centry 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
a s novorozeneckým centrem v nemocni-
ci v Mostě. Součástí oddělení je jednotka 
intermediární péče se třemi lůžky. Sem 
jsou umísťováni novorozenci s akutními 
chorobnými stavy. Především se jedná 
o poruchy adaptace po porodu, o pacien-
ty s dechovými obtížemi, děti předčasně 
narozené - vět-
šinou s nízkou 
porodní hmot-
ností. Velkou 
část pacientů 
tvoří děti s vro-
zenými infekce-
mi, vyžadující 
ant ibiot ickou 
intervenci.
Před přijetím 
kojence, batole-
te nebo většího 
dítěte do ne-
mocnice  jsou 
rodičům poskyt-
nuty informa-
ce o možnosti 

pobytu dospělého doprovodu s dítětem 
na oddělení, informace o potřebách 
hospitalizovaných dětí, informace o ná-
vštěvách a zdravotním stavu pacienta, 
o zdravotním dozoru na oddělení, infor-
mace o možnosti vzdělávání školního dí-
těte během pobytu na oddělení.
Dětské oddělení je rozčleněno na násle-
dující části:
Oddělení kojenců s 15 lůžky, z toho je 
12 lůžek s možností rooming - in. Všechny 
pokoje pro matku a dítě na oddělení byly 
v nedávné době vybaveny novým nábyt-
kem a zařízením tak, aby dětští pacienti, 
ale i jejich doprovod co nejméně strádali 
pocitem, že se nacházejí v nemocničním 
prostředí.
Na oddělení jsou přijímány především 
děti s akutním onemocněním dýchacích 
cest, zažívacího traktu, močových cest, 
neurologickými onemocněními. Zvláštní 
skupinou jsou děti s otravami a úrazy, 
dále děti přijaté k diagnostickým a léčeb-
ným výkonům, někdy spojených s celko-
vou anestezií.
Oddělení batolat a větších dětí disponuje 
24 lůžky, z toho jsou 2 lůžka s možností 
rooming - in.
Oddělení poskytuje péči pro akutně 
nemocné děti, dále pečuje o pacien-
ty, jejichž diagnostiku nelze provést 
v rámci ambulantního vyšetření. Jedná 
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se o pacienty s onemocněním trávicí-
ho traktu a poruchami výživy, akutními 
i chronickými nemocemi dýchacích cest, 
onemocněním ledvin a močových cest, 
endokrinologickými chorobami, diabe-
tem mellitem, neurologickými nemoce-
mi, onemocněními kardiovaskulárního 
aparátu, hypertenzí, revmatologickými 
obtížemi, chorobami kůže a pohybového 
aparátu. Součástí oddělení je i jednot-
ka intermediární péče se čtyřmi lůžky. 
Je určena pro děti od kojeneckého věku 
do 19 let. V plném rozsahu zajišťuje péči 
o pacienty akutně ohrožené na zdraví 
a životě a to ve spolupráci se všemi od-
bornými konziliáři nemocnice.
Pro dětské oddělení funguje speciální 
mateřská a základní škola. O děti se zde 
starají učitelky a vychovatelky.
Ambulantní složku dětského oddělení 
představuje  soubor odborných poraden 

vedených zkušenými lékaři, výhradně 
absolventy II.atestace v oboru pediatrie 
a nástavbových atestací v oboru. Do po-
raden jsou pacienti odesíláni z obvod-
ních dětských středisek, nebo jsou sem 
k dalšímu sledování, v případě nutnosti, 
doporučeni po ukončení hospitalizace na 
dětském oddělení. Jedná se o následující 
poradny: revmatologie, kardiologie, en-
dokrinologie a diabetologie, nefrologie, 
gastroenterologie, poradna pro rizikové 
novorozence.
O dětské pacienty se v současné době 
stará kolektiv zkušených, plně kva-
lifikovaných  lékařů vedený primá-
řem MUDr. Jaroslavem Procházkou 
(MUDr. Kučerová - zástupce primáře, 
Omelková, Eichl, Kašák). V lékařském  
týmu  se nachází i skupina mladých ab-
solventů lékařských fakult, kteří jsou 
v přípravě k atestaci v oboru pediatrie 

(MUDr. Remešová, Divišová, Peremská, 
Strieglová, Thorovská). V čele týmu ses-
ter dětského oddělení stojí vrchní sestra 
Anna Ferenčíková.

Prim. MUDr. Jaroslav Procházka
Dětské oddělení Nemocnice Teplice

Poděkování
Dne 27.2.2008 proběhlo rozloučení s dlouholetým pracovníkem prim. MUDr. Leonem Bystroněm.
Do NsP Chomutov nastoupil 1.8.1960 jako mladý 28 letý lékař. V roce 1984 v 52letech nastoupil do funk-
ce primáře interního oddělení, kde setrval do r.1993 – 9 let. Od května téhož roku přešel na oddělení 
Léčebny dlouhodobě nemocných, kde působil do 29.2.2008. Každodenní péče o staré a dlouhodobě 
nemocné, starost o řádný chod oddělení, péče o své podřízené, být k dispozici  vždy při řešení proble-
matických záležitostí a ještě k tomu s noblesou a laskavostí jemu vlastní, je hodno ocenění. Že se všech 
úkolů zhostil vždy na výbornou, svědčí i fakt, že v této funkci působil dlouhých 15 let. Přejeme mu do 
dalších let pevné zdraví, stálou duševní jiskru a pohodu v osobním životě.

Vrchní sestra E. Hrstková s kolektivem zaměstnanců a vedení Nemocnice Chomutov

Poděkování chomutovské chirurgii
Dobrý den, chtěl bych poděkovat všem doktorů a sestrám na chirurgii ve Vaší nemocnici, kteří se podíleli na mé operaci, kte-
rá se uskutečnila dne 15.1.2008. Vím, že můj výkon patří mezi jednoduché operace a jsem rád, že se zatím  nevyskytly žádné  
pooperační komplikace a veškerý personál po dobu pobytu byl ke mně přívětivý. Přeji Vám mnoho zdárných úspěchů a ještě 
jednou děkuji. 

S pozdravem Radek Dembický

Dobrý den,
je to sice již bezmála 3 měsíce, ale na poděkování není nikdy pozdě….
Dne 4. 11. 2007 ve 2 hodiny jsem ve Vaší nemocnici porodila svou krásnou druhou holčičku Nelinku. Celkový porod proběhl 
v pořádku a bez komplikací, za což jsem nesmírně ráda a děkuji porodní asistence paní „Hrdličkové“, nejsem si jista příjmením, 
ale můj čas porodu Vám jistě tuto sestričku odhalí. Avšak mé hlavní velké poděkování patří dětskému oddělení, zvláště dvěma 
sestřičkám - Janě Jusufiové a Petře Urbanové, které nejenže jsou vynikající sestry a opravdu lidi na správném místě a svou práci 
dělají svědomitě a hlavně s láskou, ale zároveň mi byly psychickou oporou, bez které si troufám říct, bych možná již teď nebyla 
plně kojící matkou. Doba poporodní, období laktace a odloučení od rodiny je opravdu psychicky náročné a tak jsem za jejich pří-
tomnost  a pomoc v nemocnici byla moc vděčná.
Proto jim a celému oddělení patří můj velký dík. Děkuji a přeji hodně spokojených pacientů celé mostecké nemocnici.

Lenka Brátová, Most

Prim. MUDr. Jaroslav Procházka
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Ohodnocení kredity za odbornou publikaci

KZ, a.s. pravidelně vydává pro své zaměstnance časopis INFOLIS-
TY, jejich přílohou bude každé dva měsíce odborný časopis STATIM. 
V něm budou mít příležitost lékaři a sestry informovat všechny za-
městnance KZ o novinkách v poskytování zdravotní péče ve svých 
oborech, představovat nové postupy, metody, vyšetření, nové mož-
nosti v diagnostice, terapii, prezentovat své odborné přednášky, ale 
i úvahy a stanoviska vztahující se k jejich práci, udělení akreditace 
pro vzdělávání dle zákona 95 a 96/2004 Sb. apod.
Oba tyto časopisy jsou registrovány a za publikační činnost, v obou 
výše citovaných periodikách, mohou nelékařští zdravotničtí pracov-
níci získat ohodnocení kreditními body podle vyhlášky č. 423/2004. 
Podmínky pro získání kreditů:

musí se jednat o publikování v periodickém časopise• 
článek musí mít odborný charakter • 
jeho obsah se musí týkat oboru nelékařského zdravotnického • 
povolání nebo zdravotní péče.

Dále to mohou být i odborné časopisy jako např. SESTRA, FLOREN-
CE, DIAGNÓZA.
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Osvědčení k výkonu bez odborného dohledu.
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Obraz centra sítnice v řezu z přístroje OCT. Vkleslina uprostřed je místo nejostřejšího vidění žlutá skvrna - makula.

Velikonoční beránek

Velikonoční nádivka
Suroviny

8 housek • 
cca 300 ml mléka • 
1 cibule • 
200 g salámu nebo uzeného masa • 
olej • 
zelenina – hrášek brokolice, květák, mrkev • 
4 vajíčka • 
hrubá mouka nebo strouhanka • 
kypřící prášek do pečiva • 
pepř, sůl, provensálské koření, gyros, bazalka, saturejka • 

Postup
Housky namočíme do mléka. Na oleji osmažíme cibulku, při-
dáme salám nebo uzené maso, trochu osmažíme. Přidáme po-
vařenou zeleninu, bylinky (petržel, pažitka, cibulka jarní), pepř, 
sůl, provensálské koření nebo gyros nebo bazalku, saturejku. 
Všechno smícháme dohromady. Přidáme 4 žloutky a ušlehaný 
bílek. Podle potřeby dohustíme hrubou moukou nebo strou-
hankou a přisypeme kypřící prášek Vymažeme a vysypeme for-
mu a dáme péct do trouby.

Něco z velikonoční tradice

Velikonoční pondělí
toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlap-• 
ci chodí dům od domu za děvčaty se spletenými pomláz-
kami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají 
dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka.toto zá-
kladní schéma má řadu variant. Někde je zvykem, že v úterý 
chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. 
V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla 
do kostela. 

O stáří velikonoční pomlázky svědčí vzpomínky pražského • 
kazatele Konráda Waldhausera ze 14. stol.

4 vejce, 120 g pískového cukru, 200 g polohrubé mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 4 lžíce oleje, 
4 lžíce horké vody, 1 vanilkový cukr, hrst nasekaných ořechů, hrst rozinek, tuk.
Žloutky šleháme s cukrem, přidáme olej, po lžících horkou vodu a po chvíli mouku 

s práškem do pečiva, ořechy a oprané předem v rumu namočené rozinky. Formu na 
beránka silně vymastíme tukem a vysypeme hrubou moukou, těsto vlijeme do spodní 

poloviny, přiklopíme vrchním dílem, vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 40 minut při 180 stupních C. 
V polovině pečení můžeme sundat vrchní díl a zkontrolovat propečení, poté opět vrchní díl přiklopíme a do-
pečeme. Dozlatova upečeného beránka opatrně vyklopíme a postavíme na oválnou mísu.
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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 napiště nám! Infolisty jsou Vašim časopisem! 
Kontakt: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, tel.číslo: 477112030, e-mail: jirina.sucha@mnul.cz

VZDĚLÁVACÍ AKCE  KZ, a.s
duben - květen 2008

datum odborné a vzdělávací kurzy a semináře KZ, a.s. místo konání

31.1.-17.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář CVDV MNUL
1.4.2008 Seminář gastro CVDV MNUL
1.4.2008 Regionální konference „Ošetřování operačních ran“ CVDV MNUL
2.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
2.4.2008 Péče o umírající jazykové centrum MNUL
2.4.2008 První pomoc u akutních stavů CVDV MNUL
2.4.2008 Kardio seminář CVDV MNUL
8.4.2008 II. regionální konference Mamologický den CVDV MNUL
8.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
10.4.2008 Regionální intervenční endoskopie v gastroenterologii CVDV MNUL
9.4.2008 Novinky v kardiologii CVDV MNUL
11.4.2008 Ošetřovatelská péče o pacienty se stomií CVDV MNUL
14.-17.4.2008 Základní chirurgické postupy CVDV MNUL
15.4.2008 Konference“Duševní zdraví“ CVDV MNUL
16.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
16.4.2008 Laboratorní vyšetření při jaterním onemocnění CVDV MNUL
16.4.2008 Školení BOZP CVDV MNUL
22.4.2008 Seminář VIN CVDV MNUL
22.4.2008 Bezpečné podání intravenózního léčiva CVDV MNUL
23.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
23.4.2008 Seminář RHC CVDV MNUL
23.4.2008 Prevence vyhoření  jazykové centrum MNUL
24.4.2008 Regionální „Novinky v dermatovenerologii“ CVDV MNUL
24.4.2008 Management inkontinence moče u žen CVDV MNUL
30.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
30.4.2008 Seminář kardio CVDV MNUL
30.4.2008 Metody zvládání stresu  jazykové centrum MNUL
5.5.2008 Racionální indikace a využití metod fyzikální terapie CVDV MNUL
6.5.2008 Gastro seminář CVDV MNUL
7.5.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
13.5.2008 Konference „Pacient po CMP a následná RHC péče“ CVDV MNUL
14.5.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
14.5.2008 Hygienický režim u nezralého novorozence CVDV MNUL
14.5.2008 Seminář kardio CVDV MNUL
15.5.2008 Edukafarm CVDV MNUL
15.5.2008 Ošetřování ran CVDV MNUL
20.5.2008 Seminář VIN CVDV MNUL
20.5.2008 Regionální Periferní žilní vstupy CVDV MNUL
20.5.2008 Regionální odborná konference zdravotních laborantů-OKB, hematologie, OTS: vyšetřovací metody, 
 časté chyby při odběrech a transportu materiálu, zacházení s biologickým odpadem Sál „O“ polikliniky Teplice
21.5.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
21.5.2008 Novinky v oftalmologii pro lékaře CVDV MNUL
22.5.2008 Syndrom vyhoření CVDV MNUL
27.5.2008 Regionální Centrální žilní vstupy CVDV MNUL
28.5.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
28.5.2008 Konference „Celiakie“ CVDV MNUL
28.5.2008 Seminář kardio CVDV MNUL
29.5.2008 Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování CVDV MNUL
30.5.2008 Krajský dermatovenerologický seminář CVDV MNUL

Kontakty:
Děčín - Folprechová Ivana, tel. 412 705 211; Chomutov - Bc. Malá Anna, tel. 474 447 395; Most - Šárová Marcela, tel. 478 032 542;
Teplice - Brabcová Soňa, tel. 417 519 204; Ústí nad Labem - Mgr. Šubrtová Lída, tel. 477 112 048
 - kontakt na přednášky PhDr. Jana Bendy - Jaroslava Vajnarová,  tel.: 477 115 065

Omlouváme se za chybně uvedený název semináře v minulém čísle:
19.3.2008                 Práce v lékárně (původně uvedeno Pacient v lékárně) CVDV MNUL

Děkujeme za pochopení, Redakce
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