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Provoz PET centra, které vzniklo v rámci druhé etapy modernizace pracoviště konvenční nukleární medicíny 
V Podhájí, slavnostně zahájila Krajská zdravotní, a. s. Modernizací, provedenou za podpory Ústeckého 
kraje, došlo k zásadní rekonstrukci prostor včetně pořízení unikátního přístroje PET/CT (pozitronová emisní 
a RTG počítačová tomografie). 

Krajská zdravotní zahájila provoz PET centra
Krajská zdravotní, a. s.

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A KOMPLEXNÍ 
ONKOLOGICKÉ CENTRUM 
„Jsem rád, že se nám v Ústeckém kraji 
povedlo zachránit onkologické centrum. 
Dovolím si říci, že je to jeden z největších 
úspěchů současného vedení kraje v tom-
to volebním období. Pro zachování onko-
logického centra jsme však museli splnit 
několik podmínek jak tady na pracovišti 
v Ústí nad Labem, tak na detašovaném 
oddělení v chomutovské nemocnici. 
Jednou z podmínek bylo vybavení onko-
logických pracovišť i nukleární medicíny 
novými přístroji a rekonstrukce stávají-
cích prostor, díky které jsme se dnes se-
šli. Zdravotní personál Krajské zdravotní 

tak má odpovídající přístrojové vybavení 
a důstojné prostory pro léčbu svých pa-
cientů,“ řekl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., uvedl: „Stavební 
investice včetně bouracích prací, vybu-
dování nové elektroinstalace a dalších 
potřebných náležitostí přišla na bezmála 
8,5 milionu Kč včetně DPH. Rekonstrukcí 
došlo ke kompletně novému dispoziční-
mu uspořádání dotčených prostor, s no-
vými rozvody medicínských plynů a vytá-
pění, položena byla nová podlaha a nové 
stropní podhledy. Při potřebných staveb-
ních pracích došlo rovněž k vybudování 

nových rozvodů vzduchotechniky včetně 
instalace nové vzduchotechnické jed-
notky. Modernizací prošly také rozvody 
vodovodního potrubí a kanalizace. Ne-
dílnou součástí uvedení do provozu ske-
neru PET/CT je instalace automatických 
stínicích dveří.“ 

A KOMPLEXNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ 
CENTRUM...!
„Chtěl bych ještě využít dnešního setkání 
se zástupci médií a zmínit další nelehký 
úkol, který si vedení Krajské zdravotní 
stanovilo. Tím úkolem je vybudování 
komplexního kardiovaskulárního centra, 
které by bylo pro obyvatele Ústeckého 

pokračování na str. 6–7
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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí čtenáři Infolistů,
Krajská zdravotní, a. s., má již od poloviny roku 2008 
svou vědeckou radu, která navázala svou činností na Vě-
deckou radu ústecké Masarykovy nemocnice, působící již 
od roku 2001. Vědecká rada tak byla rozšířena o zástup-
ce všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., další změny 
doznala v roce 2011, kdy byla rozšířena o představitele 
nelékařských zdravotnických oborů.
Úkoly Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., předsta-
vují celou škálu činností soustřeďujících se především 
na prosazování rozvoje vědecké, výzkumné a vývojové 
práce a postgraduálního vzdělávání ve všech svých pěti 
nemocnicích. Významným úkolem je také zpracování 
koncepcí a strategií těchto činností. Zástupci Vědecké 
rady Krajské zdravotní, a. s., vytvářejí doporučení na pod-
poru vybraných rozvojových projektů, podílejí se na řeše-
ní personálních situací v jednotlivých oborech, účastní se 

při výběrových řízeních na funkce přednostů a primářů, projednávají dostupnost vědec-
kých lékařských informací pro odborné pracovníky v nemocnicích, podílejí se na činnos-
ti Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Významným způsobem přispívají k za-
jištění výuky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). 
Vědecká rada stanovuje kritéria hodnocení vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti 
jednotlivců a pracovišť, stanovuje zásady pro udělování cen za nejlepší vědeckou práci 
a hodnotí nominované práce při každoročních soutěžích. 
Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., je dalším článkem působícím ve struktuře spo-
lečnosti, který by měl přispět k uskutečňování hlavního poslání, kterým je poskytování 
kvalitní zdravotní péče ve všech pěti nemocnicích, které společnost zastřešuje. Je po-
radním orgánem generálního ředitele a náměstka pro zdravotní péči.
V roce 2014 došlo ke změnám ve složení vědecké rady. Členy se nově stali přednosto-
vé klinik a děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP. Nadále mají ve vědecké radě své 
zastoupení další významní představitelé oborů, v nichž KZ uskutečňuje vzdělávací a vě-
deckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost.
Členy Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., jmenuje generální ředitel společnosti 
na dobu 4 let. Zasedání jsou svolávána nejméně dvakrát za rok a jsou zpravidla ve-
řejná. Od roku 2014 bylo posíleno zapojení vědecké rady do řízení výuky a vzdělávání 
a do rozvoje vědecko-výzkumné činnosti v Krajské zdravotní, a. s. Zároveň byl dán větší 
důraz na těsnější spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.
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tak psychicky. Nároky na vzdělávání se-
ster jsou vysoké a nejen ony, ale i další 
nelékařské profese, mezi které se řadí 
také fyzioterapeuti, laboranti, zdravot-
ničtí asistenti, ošetřovatelky a sanitáři, 
se musí neustále vzdělávat a sledovat 
moderní trendy. Naše práce je velmi ná-
ročná i z důvodu, že pracujeme s lidmi, 
kteří jsou nemocní, někdy nevyléčitelně, 
nebo se necítí dobře a mají obavy o své 
zdraví a jsou proto citlivější, než v běž-
ném životě, i na pouhé gesto nebo tón 
řeči. Nesmím opomenout ani příbuzné 
našich pacientů, kteří mohou ve strachu 
o své blízké někdy reagovat nepřimě-
řeně, a také stoupající agresivitu vůči 
zdravotníkům. Nástupní platy také ne-
jsou vysoké, ale všichni pevně věříme, 
že v budoucnosti se budou postupně 
zvyšovat a odpovídat důležitosti a stupni 
prestiže povolání zdravotní sestry, jak je 
vnímána veřejností. 
Ale na druhou stranu, je to práce, která 
nabízí spoustu možností seberealiza-
ce, studia různých směrů prohlubují-
cích znalosti v oboru, který si kdo zvolí. 
Tyto aktivity vždy vítáme, podporujeme 
a umožňujeme i během pracovního po-
měru. Pro mnoho zdravotníků je velkou 
satisfakcí, když vidí, že jejich práce má 
smysl a mohou pomáhat ostatním. Mě 
osobně se na práci ve zdravotnictví líbí 
i to, že opravdu každý, kdo pracuje v ne-
mocnici, se může podílet na uzdravování 
nemocných úsměvem nebo milým slo-
vem věnovaným nemocnému člověku.
Sama za sebe mohu říct, že kdybych 
stála opět před volbou povolání, volila 
bych stejně. Jsem vděčná, že jsem měla 
příležitost poznat práci jak na jednotce 
intenzivní péče, tak i na standardním od-
dělení. Jsou to sice „odlišné světy“, ale 
mají stejný cíl. A oba mají své zastánce, 
výhody a nevýhody. Práce v intenzivní 
péči je velmi náročná na znalosti sester, 
dodržování nastavených pravidel a ur-
čování priorit závisí na vzájemné důvěře 
mezi sestrou a lékařem a umění zajiště-
ní svěřených pacientů „od A do Z“. Za to 
nabízí velkou možnost seberealizace 
a vysokou prestiž. Oproti tomu je práce 

na standardním oddělení nelehká hlavně 
ve správné organizaci práce, znalosti vět-
šího počtu pacientů a jejich obtíží, zna-
lostech, které umožní správnou reakci 
na problém pacienta i bez monitorovací 
techniky a v neposlední řadě i na čas, vě-
novaný úsměvu a pár milým slovům kaž-
dému o koho sestřička pečuje. Odměnou 
za to je vděk pacientů a poděkování při 
odchodu z nemocnice domů.

Našich sestřiček v nemocnici si velice vá-
žím. Nejen za jejich práci, ale i za práci, 
kterou mnohé z nich dělají i nad rámec 
svých povinností právě pro „své“ paci-
enty. Jako příklad mohu uvést organiza-
ci koncertů a vystoupení na odděleních, 
organizaci keramických dílen a psycho-
aktivních skupin (toto vše ve spolupráci 

s našimi dobrovolníky), spolupráci 
na budování pokoje paliativní péče, růz-
né osvětové akce nejen pro pacienty, ale 
i širokou veřejnost apod. 
Mezi lidmi se často mluví o tom, že ně-
která nemocnice je dobrá a jiná zase 
méně. Já říkám, není to o nemocnici, 
ale o lidech, kteří v ní pracují. A stejně 
tak, jako v každé nemocnici najdete lidi 
dobré, tak tam najdete i ty méně dobré. 
A proto si přejme, aby těch dobrých stále 
přibývalo a těch druhých ubývalo. 
Každý, kdo rád přijímá výzvy, chce se 
učit novému, měnit neosvědčené a činit 
věci lepšími je u nás vždy vítán! 

Mgr. Kateřina Vágnerová 
hlavní sestra 

Nemocnice Teplice, o. z.

Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra teplické nemocnice, ve své pracovně

Na snímku staniční sestra JIP neurologie Jana Eisová při stlaní lůžka nové 
jednotky intenzivní péče

V tomto čísle bych vám ráda blíž představila práci sestry z jiného pohledu – z pohle-
du sestry pracující v Nemocnici Teplice, o. z. 

Na úvod mi dovolte, abych se vám před-
stavila. Jmenuji se Kateřina Vágnerová 
a v Nemocnici Teplice pracuji, s několi-
ka přestávkami, od maturity. Musím se 
přiznat, že práce zdravotní sestry nebyla 
úplně mou volbou. Ve 14 letech, kdy jsem 
stála před rozhodnutím, na jakou střední 
školu půjdu, jsem svou budoucnost vidě-
la spíš na místě úřednice. Ale bylo krát-
ce po revoluci, a tak mě rodiče a rodinní 
přátelé, kteří v nemocnici pracovali, na-
směrovali na střední zdravotnickou ško-
lu, kam jsem také nastoupila, za což jsem 
nyní velmi ráda. Po maturitě jsem nastou-
pila jako zdravotní sestra na tehdy nově 
otevřené oddělení ARO. Připadala jsem 

si tam jako „Alenka v říši divů“. Byl to 
zcela jiný a odlišný svět, než který jsem 
dosud znala z praxe na standardních od-
děleních. Po počátečních rozpacích a po-
citech, že tuto práci nikdy nemohu zvlád-
nout, jsem se díky kolegyním sestrám, se 
kterými jsem pracovala a které mi trpěli-
vě všechno vysvětlovaly, a také některým 
lékařům zapracovala a stala se plnohod-
notnou sestrou. Po 3 letech jsem oddě-
lení opustila, abych se tam po dalších 
třech letech bakalářského studia ošet-
řovatelství (a to v době, kdy sestry ještě 
nemusely mít vysokoškolské vzdělání) 
opět ráda vrátila. Po ukončení mateřské 
dovolené mi bylo nabídnuto místo vrchní 

sestry na ortopedickém oddělení, které 
jsem přijala... a byla jsem opět na začát-
ku. Opět na mě čekala práce, kterou jsem 
neznala – práce sestry na standardním 
oddělení a ještě na vedoucí pozici. Byla 
to velká výzva. A i když to bylo zcela něco 
jiného, tak jsem se naučila všechno, co 
bylo třeba. Tato práce se mi velmi líbila 
a hodně mi dala. A když se mi po něja-
kém čase naskytla možnost práce na po-
zici hlavní sestry nemocnice, začínala 
jsem už po třetí „od nuly“ a musela jsem 
se opět učit a studovat pro mě do té doby 
zase zcela nové a jiné věci.
Ale proč vám to všechno vyprávím? 
V minulých dvou číslech našich Infolis-
tů jste se mohli dočíst o tom, že práce 
sestry je velice náročná, a to jak fyzicky, 



Liehne doplnil, že zahájením provozu PET centra a přístroje PET/CT v pavilonu 
V Podhájí splňuje komplexní onkologické centrum všechny podmínky. „V pavi-
lonu V Podhájí sídlí klinická onkologie, radiační onkologie a konvenční nukle-
ární medicína. Nutno však zmínit další pracoviště, která sídlí v areálu ústecké 
Masarykovy nemocnice v ulici Sociální péče, jakými je například onkochirurgie, 
onkourologie nebo pneumoonkologie. Zároveň si poděkování zaslouží všichni, 
kteří rozhodli o rekonstrukci této budovy,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

CO JE PET/CT
MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny ústecké Masarykovy 
nemocnice a chomutovské nemocnice, řekl, že vyšetření prostřednictvím PET/CT 
spojuje dvě diagnostické metody v jednu a to pozitronovou emisní tomografii 
(PET) a počítačovou tomografii (CT), které se provádějí téměř současně. „Při PET 
vyšetření je pacientovi nitrožilně podáno malé množství radioaktivní látky, která 
se po určitou dobu vychytává v jeho těle. Tato část vyšetření umožňuje posou-
dit metabolizmus ve tkáních. Při CT vyšetření se naopak využívá rentgenových 
paprsků, které procházejí tělem pacienta, a následně detailně vykreslí strukturu 
vyšetřovaných orgánů. Pro lepší vzájemné odlišení orgánů a cévních struktur je 
možné během CT vyšetření do žíly ještě aplikovat kontrastní látku. Toto vyšetře-
ní je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny a může 
pomoci k důkladnější diagnostice nemoci. Je využíváno nejen při volbě správné 
terapie, ale i ke kontrole účinků zvolené léčby a k pacientovi je šetrnější,“ do-
dal MUDr. Aleš Chodacki. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

kraje jednoznačným přínosem. 
Na jeho potřebnost ukazují studie, 
provedené profesorem Červinkou, 
přednostou Kardiologické kliniky 
ústecké Masarykovy nemocnice, 
kdy splňujeme i podmínku 400 až 
500 pacientů ročně indikovaných 
pro kardiochirurgické výkony. Určitě 
to bude další trnitá a možná ještě 
těžší cesta, než k znovuzískání sta-
tutu komplexního onkologického 
centra, ale obyvatelé našeho kraje 
si takové zlepšení zdravotní péče 
jistě zaslouží,“ zmínil Ing. Jiří Novák.
Generální ředitel Krajské zdravot-
ní, a. s., Ing. Petr Fiala uvedl, že 
skener PET/CT Krajská zdravot-
ní, a. s., pořídila za pomoci projek-
tu „Komplexní onkologické cent-
rum KZ, a.s. – pořízení přístrojů“, 
financovaného z 19. výzvy Inte-
grovaného operačního programu 
– Ministerstva zdravotnictví Čes-
ké republiky za 68 423 806,00 Kč 

Na začátku oddělení nukleární medicíny je nově vybudovaná recepce. Pacienti již 
nemusí po pavilonu hledat jednotlivé ambulance a čekárny. Veškeré informace se 
dozvědí od zdravotnice.

Ovladovna skeneru PET/CT. Radiologičtí asistenti mají pomocí kamerového systému 
celé pracoviště pod kontrolou. Sledovat mohou nejen pacienta na skeneru, ale také 
přilehlé boxy, chodbu a čekárnu. 

Skener PET/CT zdravotníci ovládají nejen pomocí počítače z ovladovny, ale také ve vyšetřovně. Mohou si pacienta přímo 
takzvaně polohovat, aby bylo vyšetření co nejpřesnější.

Krajská zdravotní zahájila provoz PET centra
Krajská zdravotní, a. s.(pokračování ze str. 3)

včetně DPH. „Dotace ve výši 85 % 
činila 58 160 235,10 Kč. Zbylých 
15 % ve výši 10 263 570,90 Kč uhra-
dila Krajská zdravotní z prostředků 
Ústeckého kraje, který z pozice je-
diného akcionáře Krajské zdravotní 
navýšil základní jmění se záměrem 
jeho využití formou spoluúčasti 
při realizacích dotačních zdrojů. 
Zároveň musím zmínit, že rekon-
strukce onkologického pavilonu ús-
tecké Masarykovy nemocnice vstu-
puje do další etapy modernizace, 
kdy na řadu přijdou vnější prostory. 
V tomto týdnu vyhlásíme výběrové 
řízení na zhotovitele nové fasády 
budovy včetně zateplení, po kterém 
dojde k vybudování lékárny v pavi-
lonu a poté přijde na řadu rekon-
strukce stávajícího parkoviště, kte-
ré se rozroste o nová místa,“ dodal 
Ing. Petr Fiala.
Ředitel zdravotní péče ústecké Ma-
sarykovy nemocnice MUDr. Josef 

Čekárna PET centra je vybavena také 
polohovacím lůžkem, které v případě 
nevolnosti pacienta umožňuje uložit 
ho do stabilizované polohy

www.kzcr.eu6 7
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Skener PET/CT je jednou z nejpřesnějších metod 
onkologické diagnostiky

Masarykova nemocnice
Letní prázdniny, malování pokojů a neodkladné rekonstrukce 

Nemocnice Děčín

8 9

Místo pacientů na pokojích malíři, na silnicích uvnitř areálu těžká stavební technika. 
I letos děčínská nemocnice využila letních prázdnin k malování pokojů, řadě pláno-
vých oprav a rekonstrukcí. Z důvodu personálního podstavu vlivem čerpání dovole-
ných dochází o prázdninách k omezení provozu a tento čas se využívá k potřebným 
úpravám. „Není to ovšem tak, že by se u nás nedostalo pacientům potřebné péče, 
zdravotní personál jednotlivých stanic spolupracuje, aby bylo o každého pacienta 
postaráno,“ uvádí hlavní sestra Mgr. Danuše Tomášková.

Jednou z těchto stanic bylo oddělení neu-
rologie, které muselo vedení děčínské 
nemocnice na čtrnáct dní uzavřít. „Čas 
uzavírky jsme využili k malování pokojů 
a úklidu stanice. Pacienti jsou tak nyní 
hospitalizováni v novém čistém prostře-
dí, které jim zpříjemňuje pobyt v nemoc-
nici,“ vysvětlila hlavní sestra.
Uzavírka neurologického oddělení však 
neznamenala, že neurologičtí pacienti 
nebyli v děčínské nemocnici hospitali-
zováni a nedostala se jim zdravotnická 
péče. „Pacienty, u nichž byla potřebná 
hospitalizace, jsme ukládali na volná 
lůžka ostatních oddělení v nemocnici, 
například na interně nebo chirurgii. Am-
bulantní provoz fungoval. Neurologičtí lé-
kaři pak docházeli za pacienty na konzi-
lia, takže měli veškerou potřebnou péči,“ 
řekla hlavní sestra děčínské nemocnice 
a dodala: „Tato praxe funguje u jakého-
koliv jiného oddělení během uzavírky 

o letních prázdninách. Pravidelně dělá-
me report volných lůžek na jednotlivých 
stanicích. Pokud má některé oddělení 
plno, není pro nás problém dočasně ulo-
žit pacienta jinde, než se místo uvolní 
na daném oddělení. Potřebná péče je sa-
mozřejmě zajištěna v plné výši.“
Ředitel zdravotní péče Nemocnice Dě-
čín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, MBA, 
doplnil, že o letošních prázdninách je bo-
hužel situace o něco horší kvůli gradující 
personální krizi v celé České republice. 
„Kvůli nedostatku lékařů jsme letos mu-
seli na prázdniny úplně uzavřít dětské 
oddělení, ale tuto situaci už máme vyře-
šenou, v následujících dnech k nám na-
stoupí dva noví lékaři, takže se budeme 
moci vrátit do standardního provozu,“ 
dodal MUDr. Michal Hanauer, MBA.
Po letních prázdninách v děčínské ne-
mocnici také skončí pro řidiče omeze-
ný pohyb po areálu auty, kdy vzhledem 
k opravám musel být v určitých místech 
řízen provoz kyvadlově pomocí semaforů.

Petr Sochůrek, redaktor InfolistůBěhem letních prázdnin dochází v děčínské nemocnici k opravě silnic v areálu

Péče o pacienty na neurologickém oddělení se po potřebném malování vrátila 
do běžného standardu. Na snímku zdravotní sestra Zdeňka Horká, DiS., měří 
hospitalizované pacientce krevní tlak.

Pozitronová emisní tomografie (PET) a počítačová tomografie (CT) neboli skener 
SPET/CT. Vyšetření, které umožnuje jednu z nejpřesnějších diagnostických metod 
současné medicíny. Denně zdravotní personál PET centra v ústecké Masarykově ne-
mocnici vyšetří několik pacientů. Jednou z nich byla i dvaašedesátiletá Dana ze Žat-
ce, která dochází na onkologické pracoviště Krajské zdravotní, a. s., v chomutovské 
nemocnici. „S rakovinou bojuji již čtyři roky, kdy mi lékaři řekli, že se mi v těle rozší-
řila a mám metastázy i na kostech,“ uvedla před vyšetřením pacientka.

Na skeneru – snímání skeletu pacientky pomocí kamery PET

MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení 
nukleární medicíny ústecké Masarykovy 
nemocnice a chomutovské nemocnice, 
doplnil, že půjde o vyšetření na skeneru 
PET/CT v rámci pravidelného sledování 
léčby onkologické pacientky. „Léčí se 
na druhém pracovišti Krajské zdravot-
ní v chomutovské nemocnici. Nemoc se 
rozšířila i do skeletu. Léčbu pacientka 
naštěstí snáší dobře,“ řekl MUDr. Aleš 
Chodacki.
Než však radiologičtí asistenti započnou 
samostatné vyšetření, usedá dvaašede-
sátiletá paní Dana do takzvané aplikační 
místnosti, kde se jí ujímá sestřička, kte-
rá zkontroluje osobní údaje pacientky. 
Po chvíli přichází i primář MUDr. Aleš 
Chodacki, který vysvětluje průběh vyšet-
ření. „Teď vám aplikujeme radiofarma-
kum a poté vás sestřička posadí 
do boxu, kde budete zhruba pěta-
čtyřicet minut čekat, než se radio-
farmakum nakumuluje ve vašem 
těle. Je nutné, abyste za tu dobu 
vypila litr vody. Poté si pro vás 
přijdeme a zahájíme samotné 
vyšetření na PET/CT. To trvá zhruba třicet 
minut a neměla byste se během něj vý-
razněji hýbat,“ říká pacientce MUDr. Aleš 
Chodacki.
Po dobu podání radiofarmaka opouští 
personál aplikační místnost. „Pacientce 
aplikujeme radioaktivní látku, která se 
poté zobrazí na kameře PETu. Chráníme 
se, abychom nebyli ozářeni,“ vysvětluje 
vrchní sestra ústeckého oddělení nukle-
ární medicíny Eva Šimková.

Díky kamerovému systému mají zdra-
votníci o pacientce přehled. Poté, co 
přístroj upozorní na poslední dávku, se 
sestry vrací zpátky do aplikační místnos-
ti. Pacientce pomáhají s osobními věcmi 
a přesouvají ji do boxu, kde čeká, až se 
radiofarmakum dostatečně nakumuluje. 
Po třiceti minutách za ní vstupuje radio-
logická laborantka Eva Cynybulková, DiS. 
Pacientku znovu informuje, jak bude vy-
šetření probíhat a jak bude dlouho trvat. 
Z tohoto důvodu ji posílá na toaletu, aby 
vyšetření nemuselo být zbytečně přeru-
šeno. Pak již přichází samotné vyšetření. 
Paní Dana poté uléhá na lehátko skene-
ru PET/CT, laborantky si ji „napolohu-
jí“, aby vyšetření bylo co nejpřesnější, 

a odcházejí do ovladovny. Nejdříve spou-
ští rentgen počítačové tomografie CT. 
Nad dveřmi se rozsvítí nápis Nevstupo-
vat! Po několika vteřinách začne kamera 
pozitronové emisní tomografie (PET) sní-
mat tělo pacientky, které projíždí pomalu 
prstencem skeneru přístroje a laborant-
kám se postupně zobrazuje na moni-
toru. Po zhruba půl hodině je vyšetření 
u konce. „Vyšetření bylo příjemné, jen se 
mi chtělo trošku spát. Personál byl milý,“ 
svěřila své pocity po vyšetření na skene-
ru PET/CT pacientka. 

Sanitka zdravotnické dopravní služby 
ji odváží zpět domů. Lékaři ústeckého 
oddělení nukleární medicíny po zpraco-
vání vyšetření přístrojem PET/CT snímky 
vyhodnotí a odešlou zprávu na pracovi-
ště do chomutovské nemocnice, kde se 
dvaašedesátiletá Dana ze Žatce dozví 
výsledky.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Dobrovolnický program
Nemocnice Chomutov

Během uplynulých dní se chomutovští 
dobrovolníci ukázali i v jiné podobě, než 
je dosud pacienti znali. Během pár dní 
dokázali secvičit loutkové představení, 
se kterým navštívili dětské oddělení cho-
mutovské nemocnice. Dětem zahráli krát-
kou, ale poučnou pohádku O princezně 
Karolínce. Děti i sestřičky byly příjemně 
překvapené. Malí pacienti navíc ocenili 
i možnost si s loutkami pohrát. Koordiná-
torka Dobrovolnického programu by ráda 
divadelní představení na dětském oddě-
lení zavedla jako pravidelnou aktivitu. 
Dalším zpestřením, se kterým se pacienti 
v chomutovské nemocnici mohli setkat, 
bylo Hudební odpoledne. V parčíku před 
budovou oddělení následné péče 1, 
které už druhý měsíc zdobí jezírko s vo-
dotryskem, vystoupil osmnáctičlenný 
hudební sbor Jirkovské seniorky. V pří-
jemném prostředí si pacienti z oddělení 
následné péče, ale i z ostatních oddělení, 

mohli společně zazpívat známé melodie. Přestože počasí nebylo nejideálnější, byla 
účast pacientů uspokojující a všichni účastníci měli z této akce příjemný zážitek. Ko-
ordinátorka Dobrovolnického programu věří, že ani toto vystoupení nebylo poslední 
a už plánuje na září další aktivity.

Ing. Anna Makarová, koordinátorka Dobrovolnického programu
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ošetřujícím lékařem. Zdravotnickou do-
pravní službu Krajská zdravotní, a. s., 
převzala od Zdravotnické záchranné služ-
by Ústeckého kraje, p. o., která ji předtím 
provozovala pod názvem Doprava ne-
mocných, zraněných a rodiček. Výjimkou 
je zdravotnická dopravní služba v Cho-
mutově, která je samostatně provozová-
na již od 1. února 2004. 
Zdravotnická dopravní služba Krajské 
zdravotní, a. s., má v Ústeckém kraji 
celkem pět stanovišť, v Děčíně, v Ústí 
nad Labem, v Teplicích, v Chomutově 
a v Lounech, kde je odloučené pracoviš-
tě. V Mostě, kde sídlí jedna z pěti nemoc-
nic Krajské zdravotní, a. s., zdravotnic-
kou dopravní službu historicky zajišťuje 
Dopravní podnik měst Mostu a Litvíno-
va, a. s. Hlavní dispečink Zdravotnické 
dopravní služby Krajské zdravotní, a. s., 
s nepřetržitým provozem je v ústecké Ma-
sarykově nemocnici.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Devět nových sanitek zlepší komfort pacientů

Devět nových sanitních vozidel, díky finanční podpoře Ústec-
kého kraje, představila v pátek 8. července 2016 v chomutov-
ské nemocnici Zdravotnická dopravní služba Krajské zdravot-

ní, a. s. Nová auta nahradila vysloužilé vozy nevyhovující současným potřebám pro 
přepravu pacientů a provozu na pozemních komunikacích. Do vozového parku Kraj-
ské zdravotní, a. s., tak přibyla dvě sanitní auta tovární značky Volkswagen Trans-
porter se zástavbou upravenou pro přepravu nedonošených, patologických novoro-
zenců včetně vybavení zdravotnickými přístroji a sedm nových sanitních vozů tovární 
značky Fiat Ducato se zástavbou pro převoz zraněných a nemocných osob.

„Vozidla Volkswagen Transporter se zá-
stavbou upravenou pro přepravu nedo-
nošených a patologických novorozenců 
Krajská zdravotní vysoutěžila ve veřejné 
zakázce za částku 4 593 054 Kč včetně 
DPH, kdy pořizovací cena jednoho vozu 
byla 2 296 527 Kč. V ceně je zahrnuto 
vybavení zdravotnickými přístroji, jako je 
například defibrilátor, odsávačka, perfu-
zor, tonometr a další zdravotnické vyba-
vení v souladu s vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví České republiky. Sedm no-
vých sanitních vozů je tovární značky Fiat 
model Ducato se zástavbou pro přepravu 
zraněných a nemocných osob. Celková 
vysoutěžená cena těchto sanitek čini-
la 7 931 595 Kč včetně DPH, kdy jeden 
vůz stál 1 133 085 Kč. V ceně je rovněž 
zahrnuta zdravotnická výbava, jako jsou 
například nosítka, infarktové křeslo, tři 
sedačky s tříbodovým bezpečnostním 

pásem a další nezbytné vybavení,“ uvedl 
předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Jiří Novák. 

TŘI TISÍCE KILOMETRŮ
Nové sanitky nejenže obnovily vozový 
park Krajské zdravotní, a. s., a snížily 
průměrné stáří vozového parku, ale také 
nabízí přepravovaným pacientům lepší 
komfort při cestování. „Například se jed-
ná o nižší hlučnost auta nebo lepší tep-
lotní pohodlí. Zlepšily se také pracovní 
podmínky pro řidiče a posádku zdravot-
nické dopravní služby. V současné době 
Krajská zdravotní disponuje 61 sanitními 
vozidly, se kterými jezdí 80 řidičů, kteří 
při přepravě pacientů najedou měsíčně 
na jednom voze v průměru tři tisíce kilo-
metrů,“ dodal Ing. Jiří Novák. 
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala doplnil, že nové sanitní vozy 
jsou určené nejen pro chomutovskou 

zdravotnickou dopravní službu, ale také 
pro ústeckou a děčínskou. „Jeden sa-
nitní vůz pro přepravu nedonošených, 
patologických novorozenců poputuje 
do zdravotnické dopravní služby v ús-
tecké Masarykově nemocnici, druhý zů-
stane na zdravotnické dopravní službě 
v chomutovské nemocnici. Nová sanitní 
vozidla Fiat Ducato se zástavbou pro pře-
pravu zraněných a nemocných osob jsme 
rozdělili rovněž do dvou odštěpných zá-
vodů Krajské zdravotní. Zdravotnická do-
pravní služba v Chomutově získala čtyři 
sanitní vozidla, zdravotnická dopravní 
služba v Děčíně dostala tři sanitní vozi-
dla,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

VYŠŠÍ POČET PŘEPRAVOVANÝCH 
PACIENTŮ
Irena Pospíšilová, vedoucí oddělení 
Zdravotnické dopravní služby Krajské 
zdravotní, a. s., dodala, že s novými sa-
nitními auty Fiat Ducato se zástavbou pro 
převoz zraněných a nemocných osob se 

zvýšil i počet přepravovaných při jedné 
jízdě. „V nových sanitkách Fiat Ducato 
teď můžeme převážet až pět osob najed-
nou. Současná auta nám umožňovala při 
jedné cestě transportovat pouze čtyři pa-
cienty,“ doplnila Irena Pospíšilová.
Zdravotnická dopravní služba, kterou 
v současné době Krajská zdravotní, a. s., 
provozuje, byla založena 1. dubna 2013 
a zajišťuje převozy nemocných a zra-
něných pacientů na základě příkazu 
k zdravotnickému transportu vystaveným 

Nemocnice Chomutov

Slavnostní křest

Slavnostní představení sanitek

Hudební sbor Jirkovské seniorky

Nové sanitky
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Lékaři v teplické nemocnici se již několik měsíců učí vyšetřovat 
pomocí endosonografie. V roce 2015 získala nemocnice z pro-
jektu Regionálního operačního programu Severozápad „Dopl-
nění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparo-
skopických pracovišť Krajské zdravotní, a.s.“ nové přístroje pro 
interní oddělení II zaměřené na gastroenterologii a hepatologii. 

Lékaři v teplické nemocnici se učí vyšetřovat pomocí endosonografie
Nemocnice Teplice

Doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů
Nemocnice Teplice

Zástupci porodnice Nemocnice Teplice, o. z. – Krajské zdravot-
ní, a. s., převzali v pátek 24. června 2016 Certifikát za šetrnou 
medikaci při vedení porodů, který v rámci projektu Přirozený 
porod v porodnici předal za tým projektu RNDr. Tomáš Raiter. 

Certifikát teplická porodnice získala za splnění velmi 
přísných kritérií. O tom svědčí i fakt, že z celkového 
počtu 17 porodnic z celé České republiky zapojených 
do projektu dosáhlo nejvyššího ocenění „jen“ 20 %. 

„Získání certifikátu nás velmi těší, protože zásady 
vedení přirozeného porodu mají na našem odděle-
ní tradici již od počátku 90. let minulého století, kdy 
můj předchůdce primář Kahánek začal po zkušenos-
tech ze zahraničí – především z Anglie – tento způ-
sob porodu zavádět. V loňském roce jsme na naší 
porodnici odvedli 774 porodů a v letošním už máme 
porodů 337. Preferujeme fyziologický způsob vedení 
porodu, dle přání či porodního plánu rodičky. Rodičky 
se k nám rády vracejí, oceňují osobní kontakt při po-
dávání informací a především domácí prostředí menší 
porodnice. Tento certifikát určitě jejich zájem o naše 
oddělení ještě zvýší,“ těší zisk ocenění MUDr. Mi-
chala Šoltése, primáře Gynekologicko-porodnického 

oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z. K realizaci projektu Přirozený porod 
v porodnici (PPP) od roku 2014 spojili své síly au-
tor projektu Kvalita očima pacientů RNDr. Tomáš 
Raiter a Babyweb.cz, jeden z nejsledovanějších 
internetových portálů zaměřených na problema-
tiku těhotenství, mateřství a rodičovství. 
Cílem projektu PPP je motivovat ke změně jak po-
rodnice, tak i rodičky. Porodnice projekt motivuje 
k tomu, aby s rodičkami více a lépe komunikovaly 
a aby se snažily vytvářet v porodnicích vlídnější 
prostředí, ve kterém by se mohly rodičky cítit jako 
doma. Rodičkám má projekt ukázat, že existují 
porodnice, které chtějí vyjít vstříc jejich požadav-
kům a ve kterých je možné rodit nejen bezpečně, 
ale také příjemně a podle svých představ. Podle 
autorů není cílem projektu vytvářet další statisti-
ky, kterých má české zdravotnictví dostatek, ale 
přimět zdravotníky k tomu, aby přemýšleli o tom, 
proč existují tak veliké rozdíly mezi porodnicemi 
ve frekvenci některých výkonů. „Uvědomujeme 
si, že porodník nebo porodní asistentka mají 
v každé situaci odpovědnost za správné rozhod-
nutí a tuto situaci jim nechceme ztěžovat. Záro-
veň jsme ale přesvědčeni, že nikdy není zbytečné 
položit si otázku, zda něco nedělám rutinně, jen 
proto, že jsem si na to během letité praxe zvykl,“ 
je přesvědčen RNDr. Tomáš Raiter.

Mgr. Ivo Chrástecký 
tiskový referent

Z uvolněných prostředků došlo k poříze-
ní endosonografické sestavy čítající en-
doskopickou věž, ultrazvukový systém 
a dva kusy endosonografických video-
gastroskopů s lineární a radiální sondou. 
Dále byla pořízena druhá endoskopická 
věž včetně videokolonoskopu a video-
gastroskopu. Kupní cena včetně DPH 
přesáhla 10 milionů korun, poskytnutá 
dotace činila 85 %, tedy více než 8,5 mi-
lionu korun. Zbývajících 15 %, přibližně 
1,5 milionu korun, pokryla Krajská zdra-
votní, a. s., z navýšení svého základního 

jmění Ústeckým krajem, který je jediným 
akcionářem společnosti.
„Nejvíce je sestava využívána k vyšetření 
onemocnění slinivky, vyšetření umožňu-
je podrobnou diagnostiku zánětů a ná-
dorů, dalších cystických lézí slinivky, 
onemocnění jater, žlučových cest, lézí ža-
ludku a jícnu. Výhodou tohoto vyšetření 
je, že se mohou odebírat vzorky tenkou 
jehlou. Vzorky se dále posílají na cytolo-
gické či histologické vyšetření a výsledek 
může určit další postup léčby pacienta 
podle toho, zda se jedná o benigní nebo 

maligní nádorové onemocnění. Od začát-
ku roku spolupracujeme s doc. MUDr. Ja-
nem Martínkem, Ph.D., z pražského 
Institutu klinické a experimentální me-
dicíny,“ říká primář Interního oddělení 
II Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z., MUDr. Ladislav Hadraba. 
Docent Martínek v Teplicích připravuje 
zdejší specialisty k získání certifikace pro 
vyšetření tímto přístrojem.
„Jde o kombinované vyšetření, endosko-
pické a ultrazvukové. Zčásti lze vyšetření 
připodobnit ke známější gastroskopii. 
Před výkonem podáme pacientovi, kte-
rému zajistíme žilní přístup, tlumicí látky, 
aby vyšetření zvládl a probíhalo v klidu. 
Vyšetření trvá od 20 do 40 minut. Vel-
kou výhodou je, že se během něj mohou 
odebírat vzorky, které pak putují na his-
tologické a cytologické vyšetření. Jestli-
že se odebírají vzorky, pacient zůstává 
na lůžkovém oddělení, na lůžkové části 
interny II, abychom předešli a včas odha-
lili možné komplikace,“ vysvětlil primář, 
jak vyšetření na souboru nových přístrojů 
probíhá. 
V rámci pěti nemocnic Krajské zdravot-
ní, a. s., bylo toto vyšetření dosud prová-
děno pouze na gastroenterologickém od-
dělení v ústecké Masarykově nemocnici.
Podle doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D., 
je délka proškolování závislá od toho, 
jak často k němu lékař přistupuje. „Toto 
vyšetření se nedělá tak často jako kolo-
noskopie nebo gastroskopie, protože 
se provádí jen u indikovaných pacientů. 
Může trvat rok i déle, než si je speciali-
sta opravdu jistý. K diagnostice totiž při-
stupuje terapie – endosonografie, která 
umožňuje léčebné zákroky. Umožňuje 
odběr vzorků jehlou ze slinivky, drenáže 
do jater a různých dutin. To všechno se 
učí postupně: diagnostika, odběr tkáně, 
terapeutické procedury. Celý proces je 
završen získáním licence, kdy odpověd-
nost za výsledky lékař přebírá už sám,“ 
přiblížil docent Martínek.

Mgr. Ivo Chrástecký 
tiskový referent
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Na snímku primář MUDr. Michal Šoltéz a lékařka MUDr. Eliška Mumlová



Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala 
díky daru pro gastroenterologické oddělení další moderní přístroj. Spy-Glass DS je 
inovativní zařízení určené k vyšetření žlučových cest a vývodu pankreatu s možností 
digitálního zobrazení a instrumentace cestou pracovního kanálu přístroje. Přístroj 
za 3 155 711 Kč darovala Krajské zdravotní, a. s., firma Boston Scientific Česká re-
publika s.r.o.

Zařízení se skládá ze dvou jednotek – 
tzv. videověže, ta vytváří digitální obraz 
na monitoru, a samotného „Spyscopu“, 
jednorázového miniendoskopu, který 
se zavádí pracovním kanálem běžného 
terapeutického duodenoskopu. Tím je 
umožněno přímé vyšetření – zobrazení 
žlučových cest a vývodu slinivky – a také 
použitím dalších akcesorií i zákroky, jako 
je biopsie, drcení kamenů či zprůchodně-
ní striktury. 
„Metoda v této podobě nemá přímou 
alternativu. Vyšetření žlučových cest 
s přímým zobrazením se dosud prová-
dělo buď systémem dvou endoskopů 
„mother-baby“, které současně s rent-
genovou kontrolou ovládali dva léka-
ři, anebo cholangioskopií perkutánní 
transhepatickou cestou, kdy intervenční 
radiolog přes kůži a játra napíchne žlu-
čovod, vytvoří se kanál a poté zavádí 
přístroj endoskopista. Ani jedna z metod 

se v severních Čechách nikdy neprovádě-
la. Nová metoda je šetrnější, může bez-
prostředně navázat na běžné ERCP, tedy 
endoskopickou retrográdní cholangio-
pankreatikografii, lze ji opakovat a pa-
cienta nezatíží více či jinak, než obvyklé 
vyšetření pomocí zmíněné ERCP,” osvětlil 
primář gastroenterologického oddělení 
MUDr. Jiří Stehlík.

Digitální technologie umožňuje mnohem 
preciznější zobrazení a lepší možnost 
hodnocení nálezu než fibrooptický star-
ší přístroj. „V současnosti jde ve světě 
a zvláště ve střední Evropě stále o exklu-
zivní metodu,“ zdůraznil primář.
Podle generálního ředitele Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Petra Fialy se stává vel-
kou výhodou, že již není nutné indikova-
né případy odesílat do jiného zařízení. 
„Technologie byla dosud dostupná pouze 
v Ostravě a Jablonci nad Nisou. Doplní se 
tak škála zobrazovacích metod určených 
pro diferenciální diagnostiku a eventuál-
ně i terapii onemocnění žlučových cest 
a pankreatu, kterou na severu Čech nikde 
nepraktikují,“ uvedl Ing. Petr Fiala. 
„Od letošního roku bude k dispozici 
kód výkonu s možností vykázat zvlášť 
účtovaný materiál. Výkon je schvalován 
a byl již předložen odbornou společnos-
tí. Pokud bude nasmlouván jako nová 
modalita, bude ziskový. Endoskopické 
centrum a gastroenterologické oddělení 
naší nemocnice patří mezi renomovaná 
pracoviště v oboru v rámci celé České re-
publiky a nové technologie samozřejmě 

zvyšují prestiž a exkluzivitu jak oddělení, 
tak zdravotnického zařízení,“ s uspoko-
jením konstatoval MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. 

Mgr. Ivo Chrástecký 
tiskový referent

www.kzcr.eu

Nedávno jsme se s kolegyní zúčastnily V. kongresu perioperačních sester s meziná-
rodní účastí v Plzni. Všechny přednášky byly zajímavé, ale jak to bývá, některé v nás 
zanechaly jak kladné, tak i záporné reakce a pocity. Nás asi nejvíce zaujala, a zane-
chala v nás zážitek z nového poznání, přednáška Mgr. Jany Wichsové, Ph.D., na téma 
„Co je chirurgický kouř“.

Přednášku na toto téma jsme slyšely 
poprvé a nikdy jsme se s tímto tématem 
nesetkaly, proto to pro nás bylo velmi 
přínosné.
Co je vlastně „chirurgický kouř“? Je to 
kouř, který vzniká při termální destrukci 
tkání (elektrochirurgií, laserem). Tento 
chirurgický kouř může být nejen obtěžu-
jící, ale bohužel také karcinogenní. Chi-
rurgický kouř obsahuje až 80 toxických 
chemických látek, které zde nebudeme 
všechny vyjmenovávat. Zde je jen pár 
příkladů: 
• kyanovodík
• toluen – známé ředidlo, karcinogen
• benzen – karcinogen

• formaldehyd – karcinogen
• etylbenzen – používá se při výrobě 

polystyrénu
• CO – způsobuje nauzeu a bolesti 

hlavy
Průměrná dávka mutagenů odpovídá vy-
kouření 27–30 cigaret denně!
Koagulace 1 gramu tkáně se rovná kouři 
z 6 cigaret.
Další složkou, kterou chirurgický kouř 
obsahuje je voda (až 95 %). Voda usnad-
ňuje přenos bakterií a virů. Existují už dů-
kazy o přenosu HIV a HPV chirurgickým 
kouřem.

CO DALŠÍHO MŮŽE CHIRURGICKÝ 
KOUŘ ZPŮSOBIT
• podráždění dýchacích cest 

a jejich zánětlivé změny
• hypoxii, závratě, nauzeu
• kýchání
• riziko nádorů dýchacích cest
• podráždění kůže
• podráždění očí, slzení

Proto je doporučováno odsávání 
a filtrace chirurgického kouře. 
Další možností jsou ochranné 

pomůcky – ústenky a respirátory. Kouř 
může být odsáván centrálně či odsávacím 
přístrojem.
Kouřová odsávačka je inovativní sací jed-
notka s novými vlastnostmi, které byly 
navrženy tak, aby odsávala a filtrovala 
kouř, který vzniká při elektrochirurgic-
kých zákrocích.
Základní funkcí je odstranění nepříjem-
ných pachů nebo bakteriologických rizik.
Odsávačky chirurgického kouře jsou již 
na našem trhu, ale pro svou finanční 
náročnost jsou pro některá pracoviště 
nedosažitelné.
Je to téma určené k zamyšlení jak pro 
zaměstnance, tak hlavně pro zaměstna-
vatele. Chceme přeci chránit své zdraví, 
které je nejvzácnější.
Klíčová slova:  
chirurgický kouř, respirátory, dýchací 
cesty, karcinogen, odsávačka, mutagen, 
bakterie, viry

Klára Borková 
Martina Kratochvílová  

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Nemocnice Most, o. z.

Co je chirurgický kouř?
Nemocnice Most

Díky daru získala nemocnice přístroj k vyšetření žlučových cest 
Masarykova nemocnice

Primář gastroenterologického oddělení MUDr. Jiří Stehlík

Přístroj k vyšetření žlučových cest

Odsávačka

CHIRURGICKÝ KOUŘ = KOUŘ, KTERÝ 
VZNIKÁ PŘI TERMÁLNÍ DESTRUKCI 
TKÁNÍ (ELEKTROCHIRURGIÍ, 
LASEREM). TENTO CHIRURGICKÝ 
KOUŘ MŮŽE BÝT NEJEN OBTĚŽUJÍCÍ, 
ALE BOHUŽEL TAKÉ KARCINOGENNÍ. 

OBSAHUJE AŽ 80 TOXICKÝCH 
CHEMICKÝCH LÁTEK.

14 15
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Ústečtí lékaři pomohli české menšině v rumunském Banátu
Masarykova nemocnice

Už skoro 200 let žije v Karpatech, kterými se v jižním Rumunsku prodírá Dunaj, česká menšina. V posledních letech čím dál tím více 
krajanů odchází do Čech nebo rumunských měst. Není totiž jednoduché zůstat v celkem šesti vesnicích, kde není možné sehnat 
práci, kde nefunguje místní doprava a kde je nejbližší lékař vzdálen více než hodinu cesty – pokud není sníh nebo delší deště. 

Těm krajanům, kteří v překrásné panenské krajině 
zbyli, se snaží pomoci pár dobrovolníků. A mezi tyto 
nadšence je od letošního června nutno zařadit i lé-
kaře Krajské zdravotní, a. s. Jejich rockové skupiny 
Axon a Pruti uspořádaly koncert, ze kterého bylo 
dobrovolné vstupné věnováno na léky pro Banát. 
Tyto léky byly předány ve dvou českých vesnicích 
Gernik a Eibentál zdravotním sestrám, které mají 
skutečně složitou úlohu – vlastně nahrazují práci 
lékaře. Obě měly velkou radost, protože předaný 
zdravotnický materiál by běžnou cestou nesehnaly.
Jmenovitě se jedná o tyto rockery – prof. MUDr. Mar-
tin Sameš, CSc., MUDr. Martin Bolcha, MUDr. Jiří 
Ceé, MUDr. Otto Johanides, MUDr. Alberto Malu-
celli, MUDr. Miloš Prcúch, MUDr. Tomáš Radovnický, 
MUDr. Peter Šandrej a MUDr. Štěpánka Brušáková. 
Poslední jmenovaná lékařka se zúčastnila expedi-
ce do oblasti Banátu a v červnu 2016 léky osobně 
předala.
Dík patří samozřejmě i fanouškům, kteří vstupným 
na dobrou věc přispěli.

Mgr. Jiří Řehák

Návštěva rumunského Banátu

Jedinou přístupovou cestou byla polní cesta

Dlouholetý primář Oddělení otorinolaryngologie (ORL) a chirurgie 
hlavy a krku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., MUDr. Karel Sláma, patřící ke špičkám svého oboru 
v České republice, získal Cenu hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2015 
za Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života. 

„Ocenění si velmi vážím. V průběhu své 
profesní kariéry jsem měl jednak velké 
štěstí na spolupracovníky, a také na kva-
litní zázemí, které je pro náročnou práci 
lékaře důležité. Bez obojího bych jen těž-
ko získal tuto cenu,“ řekl emeritní primář 
MUDr. Karel Sláma. 
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala k získání ceny MUDr. Karlu 
Slámovi poblahopřál. „Panu primáři dě-
kuji za práci, péči i úsilí, s nímž po dlou-
há léta oddělení vedl, a během kterých je 
dostal na vynikající úroveň. Velmi mě těší, 
že je již čtvrtým lékařem Krajské zdravot-
ní, který Cenu hejtmana Ústeckého kraje 
obdržel,“ uvedl Ing. Petr Fiala.
MUDr. Karel Sláma je uznávaným odborní-
kem a čestným členem České společnos-
ti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP. Byl dlouholetým členem 

výboru společnosti pro ORL a chirurgii 
hlavy a krku a členem Akreditační komise 
Ministerstva zdravotnictví České repub-
liky pro ORL obor. Věnuje se i vědecké 
činnosti – pořádání vědeckých konferencí 
s mezinárodní účastí a přímými přenosy 
operací z operačních sálů do výukových 
místností. Dnes jsou konference nazvány 
„Slámovy ORL dny“. Nelze pominout jeho 
přínos k výrobě a zavedení ušní ventilační 
trubičky, po MUDr. Slámovi latinsky na-
zvané „stipula“. 
V minulých letech Cenu hejtmana Ústec-
kého kraje obdrželi také lékaři Krajské 
zdravotní, a. s. Nejprve přednosta Neuro-
chirurgické kliniky Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., podruhé cenu obdržel před-
nosta Kliniky urologie a robotické chi-
rurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad 

Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., 
a za rok 2014 MUDr. Jana Bednářová, pri-
mářka Emergency Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.
Slavnostní veřejné předání ocenění při-
pravuje odbor kancelář hejtmana na mě-
síc září. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Cenu hejtmana získal dlouholetý primář otorinolaryngologického
oddělení a uznávaný odborník

Masarykova nemocnice

Cena hejtmana vyznamenává vynikající občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy. Uděluje se v pěti 
kategoriích, letos už popáté. Laureáti obdrží od Ústeckého kraje odměnu ve výši 50 000 Kč.

MUDr. Karel Sláma

Japonská Osaka hostila Světový kongres chirurgie baze lební 
Sedmý kongres Světové federace společností chirurgie baze lební World Federation 
Skull Base Societies (WFSBS) proběhl v uplynulých dnech v japonské Osace. 

Chirurgie baze lební se zabývá operačním 
řešením patologií v anatomicky nejsložitěj-
ší oblasti hlavy a krku – na spodině lební. 
Tento obor překračuje konvenční hranice 
oborů a propojuje znalosti a dovednos-
ti neurochirurgie, ORL, maxilofaciální 
a plastické chirurgie a neuroradiologie. 
Tento interdisciplinární obor vznikl na me-
zinárodní scéně v roce 1992. Kongres 
v Osace byl pro naši zemi významný i tím, 
že na jednání koncilu WFSBS byla Česká 
pracovní skupina baze lební oficiálně při-
jata mezi členy federace. České odborníky 
při jednání zastupoval prof. MUDr. Mar-
tin Sameš, CSc., přednosta Neurochi-
rurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. 

– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., a prof. MUDr. Eduard Zvě-
řina, Dr.Sc., bývalý přednosta Neurochi-
rurgické kliniky 1. LF UK Praha a Ústřední 
vojenské nemocnice Praha.
Kongres podal v celosvětovém měřítku 
přehled o vývoji mikrochirurgických a en-
doskopických metod při řešení těch nej-
složitějších nádorů a dalších onemocně-
ní. Ústeckou neurochirurgii reprezentoval 
MUDr. Petr Vachata, Ph.D., s přednáškou 
o rekonstrukčních výkonech. Prof. Sameš 
referoval o mikrochirurgickém řešení ná-
dorů sluchového nervu (vestibulárních 
schwannomů). Ústecká neurochirurgie 

se na tyto výkony specializuje již řadu let, 
v roce 2001 jako první v republice založila 
anatomickou laboratoř pro nácvik a výuku 
těchto přístupů a v roce 2009 se stala cer-
tifikovaným edukačním centrem WFNS ka-
tegorie A, jediným v ČR a šestým v Evropě. 
Pro nádory sluchového nervu je prvním 
typickým příznakem porucha sluchu a šu-
mění či pískání v uchu. Projevem může 
být i závrať. Pro úspěšnou léčbu těchto 
nádorů je důležitá časná diagnostika, 
pacient by neměl váhat s vyšetřením slu-
chu a s vyšetřením mozku na magnetické 
rezonanci. Pouze rychlá diagnostika a za-
chycení tumoru v časném stadiu umožní 
zachovat sluch u těchto pacientů.

redakce Infolistů
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NOVÉ APNEA MONITORY 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.:

Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. 

 » 21 Apnea monitorů 

Nemocnice Děčín, o. z.
 » 10 Apnea monitorů

Nemocnice Teplice, o. z.
 » 6 Apnea monitorů

Nemocnice Chomutov, o. z.
 » 4 Apnea monitory

Novorozence ohlídají nové monitory dechu  od Nadace Křižovatka

Čtyřicet jedna nových Apnea monitorů v celkové hodnotě 
121 770 Kč od zástupkyň Nadace Křižovatka Mgr. Štěpán-
ky Pokorníkové a Hany Konečné obdržela Krajská zdra-

votní, a. s., pro Dětské oddělení Nemocnice Děčín, o. z., Novorozenecké oddělení, 
Oddělení dětské chirurgie a Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Teplice, o. z., a Dětské oddělení 
Nemocnice Chomutov, o. z.

řekla Irena Zouharová ze společnosti 
SPEGLASS s.r.o. 
Třetí předávání monitorů dechu proběh-
lo na Dětském a dorostovém oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z., kam zástupky-
ně Nadace Křižovatka dodaly 6 Apnea 
monitorů, které od nich převzal primář 
MUDr. Jaroslav Procházka a vrchní se-
stra Kamila Tetřevová. Monitory zakou-
pila Nadace Křižovatka z peněžních 
prostředků, které poskytly rovným dí-
lem společnosti INSTAS Melíšek s.r.o. 
a FEKO - LT s.r.o. 
O den později zavítaly zástupkyně Na-
dace Křižovatka do Nemocnice Chomu-
tov, o. z., aby předaly 4 kusy monitorů 
dechu na dětské oddělení, kde přístroje 
převzal zástupce primáře MUDr. Tomáš 
Baumrt a vrchní sestra Dana Chalupová. 
Nákup monitorů dechu sponzorovaly fir-
my TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o. a ME-
TALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec. 

„Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost. Pro-
to hledáme podporu u sponzorů a dárců i v jednotlivých regionech, aby-
chom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích,“ uved-
la Mgr. Štěpánka Pokorníková, manažerka projektu Nadace Křižovatka.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Krajská zdravotní, a. s.

První slavnostní předání 20 monito-
rů dechu, pořízených díky finančnímu 
daru 62 370 Kč od společnosti GASTRO-
TECHNO GROUP s.r.o. a jednoho Apnea 
monitoru od Nadace Křižovatka pro-
běhlo v prostorách dětského pavilonu 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. (MNUL). Za novorozenecké 
oddělení MNUL převzali 15 Apnea mo-
nitorů primář MUDr. Petr Janec a vrchní 
sestra Lenka Nováková. „Monitory dechu 
se staly nezbytným vybavením našeho 
oddělení. Využíváme je k monitorování 
dechu zejména u nedonošených a nezra-
lých novorozenců. Podložky se vkládají 
pod matraci v lůžku dítěte a čidla rea-
gují na pohyb hrudního koše miminka. 
Monitory využívají nejen zdravotníci, ale 
stále častěji i maminky, které si je mohou 
zapůjčit po odchodu domů. Vzhledem 
k nutné obnově přístroje vždy po dvou 

letech jsme moc rádi, že jsme díky spon-
zorům získali monitory nové,“ uvedl pri-
mář MUDr. Petr Janec, MHA. 
Za Dětskou kliniku MNUL převzaly 5 mo-
nitorů dechu staniční sestra Marie Sahu-
lová a jeden Apnea monitor pro Oddělení 
dětské chirurgie – dětské úrazové cent-
rum MNUL vrchní sestra Mgr. Bc. Micha-
ela Rothová.
Deseti novými Apnea monitory dechu 
díky Nadaci Křižovatka také disponuje 
Dětské oddělení Nemocnice Děčín, o. z., 
kde monitory dechu převzal jeho primář 
MUDr. Milan Pánek a vrchní sestra Helena 
Šafaříková. Monitory Nadace Křižovatka 
zakoupila z finančních prostředků, které 
věnovaly společnosti ELTECH CZ, s.r.o., 
SPEGLASS s.r.o., VALDEMAR GREŠÍK - NA-
TURA s. r. o. a ROSSERVIS s.r.o. „Ačkoliv 
jsem z Teplic, první dítě jsem odrodila 
v děčínské porodnici. Byla jsem natolik 
spokojená s péčí zdravotnického per-
sonálu novorozenecké stanice, že jsem 
se rozhodla další dvě děti porodit opět 
v Děčíně. Proto naše společnost finanč-
ně podpořila nákup monitorů dechu pro 
děčínskou nemocnici, který vnímáme 
jako poděkování zdejšímu zdravotnic-
kému personálu dětského oddělení,“ 

Předání nových monitorů dechu v zasedací místnosti dětského pavilonu ústecké 
Masarykovy nemocnice

Novými Apnea monitory se díky sponzorům pyšní Dětské oddělení Nemocnice 
Děčín, o. z.

Nové monitory dechu pomohou ohlídat nejmenší pacienty 
zdravotníkům dětského oddělení chomutovské nemocnice

Nadace Křižovatka přivezla nové monitory dechu pro novorozence také 
do teplické nemocnice
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V prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdra-
votní, a. s., (KZ) proběhlo první letošní zasedání Vě-
decké rady Krajské zdravotní, a. s. Zasedání řídil její 

předseda profesor Martin Sameš, CSc., který v úvodu předal slovo Ing. Petru Fialovi, 
generálnímu řediteli KZ. Ing. Petr Fiala informoval o konkrétních opatřeních v oblasti 
podpory vědecko-výzkumné činnosti v Krajské zdravotní, a. s., kdy se podařilo na-
příklad na podporu interní grantové činnosti alokovat 3 miliony Kč z interních zdrojů 
společnosti.

V letošním roce je připravován dotač-
ní program Ústeckého kraje „Podpora 
vědecko-výzkumné činnosti v oblasti 
zdravotnictví“ s předpokládanou alo-
kací rovněž 3 miliony Kč, jehož náplní 
bude stimulace vědeckých, výzkumných 
a inovačních aktivit zdravotnických pra-
covníků. Podporovány mají být zejména 
projekty vědecké, výzkumné a inovační 
povahy, prezentace odborných výsledků 
na významných, zejména mezinárodních 
konferencích, vydávání odborných knih, 
publikování recenzovaných odborných 
článků zejména v impaktovaných časo-
pisech. Vyhlášení tohoto dotačního pro-
gramu očekáváme v nejbližším období. 
Generální ředitel KZ zdůraznil význam 
založení Vzdělávacího institutu Krajské 
zdravotní, a. s., a vysvětlil důvody před-
kládané žádosti KZ o zařazení mezi vý-
zkumné organizace. Stručně seznámil 
členy Vědecké rady KZ se zaměřením 
připravované Výroční vědecké konferen-
ci KZ, která se uskuteční 4. října 2016 
od 13.00 hodin v prostorách Krajského 
úřadu Ústeckého kraje.
Náměstek pro řízení lidských zdrojů 
Ing. Vojtěch Krump představil činnost 
a rozvojové záměry Vzdělávacího insti-
tutu KZ a prodiskutoval s přítomnými 
podrobnosti podané žádosti o zařazení 
KZ mezi výzkumné organizace, o které 
KZ intenzivně usiluje. Detailně seznámil 
členy Vědecké rady KZ s novými akredi-
tacemi KZ v oblasti vzdělávání a o snaze 
KZ snížit nutnost cestování za vzdělává-
ním do jiných nemocnic. Dále informoval 
o zahájeném cyklu přednášek osobností 
české medicíny, o připravované konfe-
renci o informačních zdrojích v medicíně 
a spolupráci s Vědeckou knihovnou UJEP, 
o připravovaných kurzech umění prezen-
tovat a přípravy prezentací. Představil 

členům VR KZ strategický záměr Vzdě-
lávacího institutu KZ postupovat vstříc 
změnám v oblasti vzdělávání zdravot-
nických pracovníků. Ing. Fiala doplnil, že 
od 1. 7. 2016 se bude vzdělávací institut 
dělit na střediska (samostatná střediska 
zastřeší multimediální podporu, lékař-
skou knihovnu, konferenční a marketin-
gové služby) a vysvětlil související rozší-
ření obsahové náplně činnosti institutu.
Předseda VR KZ prof. Martin Sameš, CSc., 
podal informaci o průběhu Interní gran-
tové soutěže KZ, o podaných žádostech 
o podporu, o práci interní grantové komi-
se a o výsledcích, tj. o projektech, kterým 
byla přiznána podpora. Rada Vzdělávací-
ho institutu KZ se zabývala obtížemi vy-
plývajícími z krátké doby na realizaci pro-
jektů (1 rok) a navrhla prodloužení doby 
na 2 roky, což bude v následující výzvě 
akceptováno. Členové VR KZ byli požádá-
ni, aby podle svých možností poskytovali 
metodickou pomoc žadatelům o granto-
vou podporu v nemocnicích KZ.
Účastníci zasedání potvrdili pravidla sou-
těže a obsah výzvy k udělení cen za nej-
lepší vědeckou publikaci Krajské zdravot-
ní, a. s., za rok 2015 a kritéria hodnocení 
vědecko-výzkumné činnosti pracovišť KZ 
pro rok 2015. Příští zasedání Vědecké 
rady KZ bylo naplánováno na první čtvrt-
letí příštího roku.
Vědecká rada se zabývá rozvojem vědec-
ké, výzkumné a vývojové práce a postgra-
duálního vzdělávání v Krajské zdravot-
ní, a. s. Zpracovává koncepci (strategii) 
této činnosti a stanovuje kritéria hodno-
cení vědecké, výzkumné a vzdělávací čin-
nosti jednotlivců a pracovišť a zásady pro 
udělování cen za nejlepší vědeckou prá-
ci. Vědecká rada je poradním orgánem 

generálního ředitele a náměstka pro 
zdravotní péči.
Předsedou Vědecké rady KZ je 
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., místo-
předsedou MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., 
členy Vědecké rady KZ jsou přednosto-
vé klinik a děkan Fakulty zdravotnických 
studií UJEP a další externí členové, kte-
rým je například prof. MUDr. Marek Bab-
juk, CSc., hlavní lékař urologické kliniky 
UroKlinikum v Praze a současně před-
nosta Urologické kliniky Fakultní nemoc-
nice Motol. Dále mají ve vědecké radě 
své zastoupení další významní před-
stavitelé oborů, v nichž KZ uskutečňuje 
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou a vý-
vojovou nebo další tvůrčí činnost, všech-
ny nemocnice Krajské zdravotní, a. s., 
a nelékařská zdravotnická povolání. Vě-
decká rada se intenzivně zapojuje do ří-
zení zdravotní péče, výuky a vzdělávání 
a do rozvoje vědecko-výzkumné činnosti 
v Krajské zdravotní, a. s. Zasazuje se o co 
nejtěsnější spolupráci s Univerzitou Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
a především s její Fakultou zdravotnic-
kých studií.

Ing. Martin Zeman 
tajemník Vědecké rady KZ, a. s. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Ing. Martin Zeman
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Lepší ubytovací podmínky a zvýšený komfort bydlícím nabízí ubytovna pro 
zaměstnance Krajské zdravotní v děčínské nemocnici. Děčínská ubytovna má 
8 samostatných pokojů, dvě společné kuchyňky, jeden byt o velikosti 1+1 
a dvě koupelny se sociálním zařízením. Nachází se přímo v areálu děčínské 
nemocnice, v budově R, se samostatným vstupem a samostatnou adresou 
(Lužická ulice 1358/28, Děčín II, 405 02). 

Zasedala Vědecká rada
Krajská zdravotní, a. s.

Ubytovna pro zaměstnance Krajské zdravotní prošla rekonstrukcí
Nemocnice Děčín 

Nové prostory pokoje ubytovny v děčínské nemocnici

Objekt je v příjemné a klidné městské části pře-
cházející do volné přírody, přitom s dobrou ná-
vazností na městskou dopravu, zastávka MHD 
je 50 metrů od budovy, veřejné nemocniční 
parkoviště je v bezprostřední dostupnosti.
„Jsem rád, že kromě realizovaných i připravo-
vaných investic většího charakteru dochází 
i na ty menší, nicméně stejně potřebné. Re-
konstrukce ubytovny je dalším krokem ke zlep-
šení sociálního zázemí pro nově přicháze-
jící lékaře a střední zdravotnický personál,“ 
řekl MUDr. Michal Hanauer, ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Děčín, o. z.
Rekonstrukce ubytovny v děčínské nemocni-
ci, která probíhala od ledna do konce dubna 
2016, si vyžádala náklady v celkové výši více 
jak 310 tisíc Kč. Částku hradila Krajská zdra-
votní, a. s., pod níž Nemocnice Děčín, o. z., 
spadá, a to z vlastních zdrojů. Doplněno bylo 
také požárně bezpečnostní řešení, aby vyhovo-
valo současným bezpečnostním požadavkům. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

VĚDECKÁ RADA  
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 

Rekonstrukce oddělení šestinedělí mos-
tecké nemocnice, kterou mohla Krajská 
zdravotní, a. s., uskutečnit díky daru Vr-
šanské uhelné a.s. ve výši 3,2 milionu 
korun, dospěla ke zdárnému konci.

Po stavebních úpravách vznikly čtyři nadstandardní jednolůžkové pokoje 
s vlastním sociální zařízením. Zároveň byly zrekonstruovány tři třílůžkové 
pokoje ve standardním provedení, modernizací prošlo také sociální zaří-
zení a ostatní zázemí oddělení. Součástí investiční akce byla rovněž rekon-
strukce centrální chodby, na níž došlo k výměně veškerých dveří včetně 
zárubní, opravě povrchů a instalaci rastrového podhledu s novými svítidly. 
Rekonstruované prostory díky stavebnětechnickému řešení tzv. zájmových 
prostor byly přímo propojeny s již zmodernizovaným oddělením porodnice. 

„Rekonstrukce oddělení šestinedělí bude mít zásadní vliv na zvýšení kom-
fortu pro matky s dětmi a zároveň na zkvalitnění poskytované péče. Pro 
zdravotnický personál to bude znamenat výrazné zlepšení pracovního pro-
středí,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Rekonstrukce oddělení šestinedělí dospěla do finále
Nemocnice Most

Nově zrekonstruované pokoje



www.kzcr.eu22 23

Trápí Vás vysoký tlak? Hrozí Vám infarkt? Kouříte? 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
Vás zve na Světový den srdce a den otevřených dveří Kardiologické kliniky 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem:
• vyšetření krevního tlaku a cholesterolu,
• návštěva Kardiologické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,
• prezentace prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosty kliniky.

SVĚTOVÝ DEN SRDCE 
a den otevřených dveří Kardiologické kliniky 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Přilehlé prostory u pavilonu A (chirurgie) v areálu Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Při nepřízni počasí Atrium Masarykovy nemocnice. Parkování ZDARMA na přilehlém 
parkovišti před pavilonem I (infekce), na parkovací lístek obdržíte razítko.

PŘIJĎTE SE VYŠETŘIT!
neděle 25. září 2016 | 14.00 h – 16.00 h

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana 
Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. 

Otorinolaryngologické oddělení

Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vás zve na 23. odbornou             
nadregionální konferenci s mezinárodní účastí

pátek 30. 9. 2016 od 9.00 h (registrace od 8.00 h), 
Větruše v Ústí nad Labem

Konference je zařazena jako oficiální akce konaná pod hlavičkou České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Konference se koná pod záštitou  
1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.

Slámův den ORL – Chirurgie nádorů orofaryngu

Odborný garant:
MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o.z. 
Kontaktní osoby: 
MUDr. Karel Sláma: karel.slama@kzcr.eu
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová: 
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu
Přihlášky k pasivní účasti do 23. 9. 2016!

Účastnický poplatek:
Lékaři:     450,- Kč / po termínu 31. 8. 2016 550,- Kč 
Nelékaři: 350,- Kč / po termínu 31. 8. 2016 450,- Kč 
Aktivní účastníci bez poplatku. 
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti. 
Poplatek zahrnuje konferenční materiály, občerstvení během 
konference, účast na společenském posezení po odborném programu.  
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy
pro lékaře i nelékaře.

www.kzcr.eu/konference/ORL2016

Přihlášky:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
tel.: +420 477 114 146
www.kzcr.eu/konference/ORL2016/prihlasky.aspx nebo prihlasky@kzcr.eu

placená inzerce Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY   |   SÍLA TERMÁLNÍ VODY

Poruchy pohybového aparátu 
zánětlivého a degenerativního 
původu, vertebrogenní syndromy, 
onemocnění svalů, vazů a povázek, 
stavy po úrazech a operacích pohy-
bového ústrojí, vrozené ortopedické 
vady, skoliózy, juvenilní chronická 
artritida.

Choroby periferních cév, stavy po 
zánětech žil a chronického lymfatické-
ho otoku, stavy po operacích cévního 
systému, profesionální vazoneurózy, 
hypertenzní choroba I. – III. stupně, 
oběhové poruchy v důsledku onemoc-
nění cukrovkou.

Stavy po mozkových příhodách, 
stavy po operacích páteře a mozku, 
roztroušená skleróza, vrozená obrna, 
dětská mozková obrna, hybné poru-
chy po zánětech mozku a míchy, 
svalová onemocnění, nervové poru-
chy v důsledku onemocnění cukrov-
kou.

Léčíme 
pohybové ústrojí

Léčíme 
cévní onemocnění

Léčíme 
nervová onemocnění

R e z e r v u j t e  n a  t e l . :  4 1 7  9 7 7  4 4 4 ,  n e b o  n a  w w w . l a z n e t e p l i c e . c z

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BEETHOVEN A5 sirka.ai   1   13.3.2016   22:46:38

Vyšší odborná škola zdravotnická  
a Střední škola zdravotnická
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vedení Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické  
si dovoluje oznámit, že ve dnech

23.–24. září 2016 proběhnou oslavy 70. výročí založení  
Zdravotnické školy v Ústí nad Labem. 

Podrobný program bude zveřejněn na webových stránkách školy www.szsvzs.cz.  
Srdečně zveme bývalé zaměstnance, absolventy i externí vyučující.

www.szsvzs.cz

POZVÁNKA POZVÁNKA

Slavnostní prezentace modernizovaných prostor ambulance otorinolaryngologie  
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  

včetně nové audiometrie se uskuteční za účasti představitelů vedení Krajské zdravotní, a. s.,  
a zástupců médií 

ve čtvrtek 29. září 2016 od 13 hodin, 

v předvečer „Slámova dne ORL“ – 23. odborné nadregionální konference s mezinárodní účastí. 
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Kontakt: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

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: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

PŘIJME  LÉKAŘE

Požadujeme:
◊	 vzdělání	dle	zákona	č.	95/2004	Sb.
◊	 zájem	o	vzdělávání	v	oboru
◊	 bezúhonnost	a	zdravotní	způsobilost
◊	 spolehlivost,	dobré	komunikační	schopnosti
◊	 schopnost	samostatné	a	týmové	práce
◊	 znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)
◊	 výhodou	specializovaná	způsobilost		
	 nebo	zařazení	v	oboru

Nabízíme:
◊	 pracovní	poměr	s	odpovídajícím	finančním	ohodnocením
◊	 možnost	okamžitého	nástupu
◊	 podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání		
	 financované	zaměstnavatelem
◊	 podporu	dalšího	profesního	rozvoje
◊	 řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace		
	 a	specializovaná	centra
◊	 moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊	 možnost	stabilizačního	příspěvku
◊	 pro	studenty	stipendijní	program		
	 Nadačního	fondu	Krajské	zdravotní,	a.s.		
	 (http://www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)
◊	 5	týdnů	dovolené
◊	 závodní	stravování
◊	 dobrou	dopravní	dostupnost

Informace	o	volných	místech:	www.kzcr.eu,	záložka	nabídka zaměstnáníNastartujte	svou	kariéru	v	našich	nemocnicích

Kontakt: Bc. Lenka Benešová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,  
telefon: 477 117 950, e-mail: lenka.benesova@kzcr.eu

Krajská	zdravotní,	a.s.
sdružující	5	nemocnic	Ústeckého	kraje
Nemocnice	Děčín,	Masarykova	nemocnice	v	Ústí	nad	Labem,	Nemocnice	Teplice,	Nemocnice	Most,	Nemocnice	Chomutov

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Informace	o	volných	místech:	www.kzcr.eu,	záložka	nabídka zaměstnání

Nastartujte	svou	kariéru		
v	našich	nemocnicích

Krajská	zdravotní,	a.s.
sdružující	5	nemocnic	Ústeckého	kraje
Nemocnice	Děčín,	Masarykova	nemocnice	v	Ústí	nad	Labem,	Nemocnice	Teplice,	Nemocnice	Most,	Nemocnice	Chomutov

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY,  
ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY

Kontakt: Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,  
telefon: 477 117 952, e-mail: martina.placatova@kzcr.eu

Požadujeme:
◊	 vzdělání	–	SZŠ,	VZŠ	nebo	VŠ	
◊	 odborná	způsobilost	k	výkonu		
	 povolání	všeobecné	sestry
◊	 bezúhonnost	a	zdravotní	způsobilost
◊	 spolehlivost,	flexibilnost
◊	 schopnost	samostatné	a	týmové		
	 práce
◊	 znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)
◊	 ochota	k	dalšímu	vzdělávání

Nabízíme:
◊	 pracovní	poměr	s	odpovídajícím		
	 finančním	ohodnocením
◊	 možnost	okamžitého	nástupu	
◊	 zázemí	úspěšné	a	stabilní	společnosti
◊	 moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí	
◊	 možnost	stabilizačního	příspěvku
◊	 možnost	dalšího	vzdělávání		
	 financovaného	zaměstnavatelem
◊	 podpora	dalšího	profesního	rozvoje
◊	 5	týdnů	dovolené
◊	 závodní	stravování	
◊	 dobrá	dopravní	dostupnost	


