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Zvýšení komfortu pro pacienty a zdravotníky 
patří mezi priority Ústeckého kraje. 
Hlavním úkolem všech pěti nemocnic, zastřešených společ-
ností Krajská zdravotní, a.s., je především zlepšování kvality 
léčebně preventivní péče. Ústecký kraj, v pozici zřizovatele 
a jediného stoprocentního vlastníka této společnosti ale dbá 
i o to, aby se dále zlepšovaly také další podmínky, které při-

spívají k pozitivnímu vnímání pacientů i zdravotníků při společném pobytu ve zdra-
votních zařízeních. 
Zřizovatel vnímá také skutečnost, že pacienti přicházející do nemocnic v síti Krajské 
zdravotní, a.s., musejí často během své návštěvy také chvíli čekat, a to někde ne 
zrovna v příliš odpovídajících a komfortních podmínkách. Zástupci Ústeckého kraje 
si tuto skutečnost nejen velmi dobře uvědomují, ale také již učinili opatření, jak ji 
měnit k lepšímu. 
Vedle prostředků na nákup nových přístrojů myslíme také na zlepšení celkového 
komfortu pro pacienty i zaměstnance. Díky rozhodnutí zastupitelstva Ústeckého 
kraje byly proto vyčleněny další nemalé prostředky pro jednotlivé odštěpné závody 
právě na modernizaci nejen prostor čekáren a sociálního zázemí, ale i vybraných lé-
kařských prostor jednotlivých oddělení nemocnic. 
Jednotlivé projekty na modernizaci veřejných i lékařských prostor nemocnic jsou již 
rozpracovány a jejich naplnění se stalo jednou z priorit vedení Krajské zdravotní, a.s. 
I když zprávy o rekonstrukci čekárny nebo rozšíření parkoviště v té které nemocnici 
nejsou tak atraktivní jako informace o zakoupení špičkového přístroje či zavedení 
nové léčebné metody, rozhodují značnou měrou o spokojenosti nebo nespokojenos-
ti pacientů, jejich doprovodu i samotných zdravotníků. 
Do revitalizace veřejných prostor nemocnic Krajské zdravotní, a.s. půjde celkem 300 
milionů korun. Škála projektových aktivit je velmi pestrá. Z prostředků od zřizovatele 
budou financovány například rekonstrukce vstupních prostor nemocnic, výtahů, ale 
také informační a orientační systémy. Prostředky půjdou i do vybavení lékařských 
pokojů a pracovišť sester, nadstandardních pokojů pro pacienty, nakoupeny budou 
nové postele, noční stolky, matrace atp. Projektů je mnoho a já pevně věřím, že se 
nám je podaří v co nejkratší době realizovat k všestranné spokojenosti. 

Ing. René Budjač, 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. 
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Proč jste si vybral svůj obor? 
Infekční lékařství je krásný a nesmírně pest-
rý medicínský obor zabývající se léčbou dětí 
i dospělých. Zahrnuje klasické infekční cho-
roby, které si dnes spíše přivážejí cestovatelé 
z dalekých zemí (břišní tyfus, záškrt, chole-
ra) nebo se vracejí jako zapomenutá hrozba 
(černý kašel). Mnohem častěji ale řeší infek-
ce, které postihují každý orgán, každou část 
těla a zasahují tak do všech oborů: infekce 
nervového systému (meningitidy, encefaliti-
dy, mozkové abscesy, nervové formy borre-
liózy), infekce v ORL oblasti a v dýchacích 
cestách, infekce srdečních chlopní, záněty 
jater (he patitidy), infekce žlučových cest, led-
vin, střevní infekce, infekce v gynekologické 
oblasti, záněty kostí a kloubů, infekce kůže 
a měkkých tkání. 
Když mě před 23 lety tehdejší ředitel Krajské 
nemocnice nabízel místo na infekčním oddě-
lení, předpovídal, že celé patro infekčního pa-
vilonu bude obsazeno pacienty s AIDS. Přes-
tože HIV pozitivním nemocným věnuji hodně 
času, protože naše AIDS centrum má na sta-
rosti všechny nemocné z Ústeckého a Liberec-
kého kraje, naše lůžka jsou dnes určena pře-
vážně pro pacienty hodně nemocné a hodně 
staré, kteří díky pokroku v medicíně nejen 
přežili závažná onemocnění, operace a úrazy, 
ale jsou díky omezené pohyblivosti či snížené 
obranyschopnosti opakovaně postižení něja-
kou infekční komplikací. Stále častěji také lé-
číme nemocné s nozokomiálními nákazami, 
tedy s infekcemi získanými v nemocničním 
prostředí a pojmy jako MRSA a ESBL kompli-
kují život pacientům i zdravotníkům. 
Před lety se zdálo, že díky zlepšené hygieně 
a očkování infekční choroby zcela vymizí nebo 
budou bezvýznamné. Neustále plné infekční 
oddělení i naše ambulance, závažné infekce 
(vyvolané například meningokoky), epidemie 
hepatitid mezi narkomany, přibývající nemoc-
niční nákazy odolávající antibiotikům a nové 
hrozby jako SARS, ptačí chřipka a horečka 
Chikungunya ukazují, že se infektologové 
o práci bát nemusí. 

Co je pro náš region typické? 
Ústecký kraj je nádherný, ale také velice po-
stižený. Riziko šíření závažných infekcí zvyšují 
zejména vysoká míra nezaměstnanosti, vyso-
ké počty injekčních uživatelů drog, rozsáhlá 
romská komunita, příhraniční oblasti s vyso-
kými počty prostituujících osob, zdevastova-
né životní prostředí. Chronický nedostatek 
lékařů a sester je zvláště citelný v málo atrak-

tivních oborech jako jsou infekční lékařství, 
mikrobiologie, plicní lékařství, dermatovene-
rologie, onkologie, patologie, intenzivní péče. 
Přitom právě tyto obory se musejí vyrovnat 
s klinickou a laboratorní diagnostikou, léčbou 
a dispenzarizací případů HIV/AIDS, virových 
zánětů jater, tuberkulózy, syfilis, bakteriál-
ních endokarditid, meningokokových infekcí, 
encefalitid a všech jejich komplikací. Získává-
ní zdravotnických pracovníků pro tyto obory je 
ztíženo také jejich obavou z profesionální ná-
kazy a z práce s problémovou klientelou, nut-
ností projít náročným mnohaletým školením, 
širokou možností uplatnění v atraktivnějších 
oborech a v jiných místech ČR i v zahraničí. 

Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve va- 
šem oboru?
V letech 2006-2007 proběhla díky podpoře 
Ústeckého kraje rozsáhlá rekonstrukce infekč-
ního pavilonu za 150 milionů korun, díky níž 
se stalo naše oddělení jedním z nejmoderněj-
ších v republice. Největším přínosem je pat-
náctilůžková jednotka intenzivní péče, která 
umožňuje léčbu pacientů s nejtěžšími infek-
cemi ze spádové oblasti Ústeckého a Libe-
reckého kraje. Také pro nemocné na běžných 
stanicích se mnohé zlepšilo: jsou umístěni 
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a sprchou, 
mají k dispozici herny, televizní místnosti 
a pokud nemohou být zdrojem nákazy, umož-
ňujeme jim návštěvy přímo na pokoji. 
V prosinci 2007 bylo uzavřeno infekční oddě-
lení v Mostě a ústecká infekce tímto poskytuje 
lůžkovou péči celému kraji. Někteří pacienti  
k nám mají trochu delší cestu, ale jednoznač-
nou výhodou je hospitalizace v krásně opra-
veném oddělení vybaveném moderní tech-
nikou, s vysoce kvalifikovaným personálem 
(našich deset lékařů specialistů nám závidí 
mnohé kliniky), se zázemím výborných labo-
ratoří a zobrazovacího komplementu a širo-
kou nabídkou konziliárních služeb ostatních 
oborů. 

Jak vnímáte funkci Krajských odborní- 
ků?
Určitě to nebudou lidé, kteří by měli vydávat 
nějaká moudrá a definitivní stanoviska, jak 
postupovat v diagnostice a léčbě konkrétních 
pacientů. Už proto, že mají většinou obsáh-
nout více oborů. Mohli by ale pomoci s ko-
ordinací mezi jednotlivými odbornostmi a se 
získáváním stanovisek a podkladů pro kvali-
fikovaná rozhodnutí managementu Krajské 
zdravotní, a.s. Každý z odborníků bude pak 

jistě pomáhat s projekty využívajícími veliký 
potenciál pěti nemocnic KZ, a.s. 

Co vidíte jako prioritu ve Vašem obo- 
ru?
Velmi aktuální je otázka koncepce onkolo-
gické péče v kraji a příprava podkladů pro 
rozhodnutí o rozvoji a modernizaci onkologie 
a radioterapie včetně potřebných rekonstruk-
cí a nového přístrojového vybavení. Onkolo-
gických pacientů bude stále přibývat a pro 
obyvatele Ústeckého kraje je třeba zajistit 
nejlepší možnou péči – Krajská zdravotní, a.s. 
v tom bude mít naprosto rozhodující roli. 
Druhou prioritou – blízkou mé vlastní od-
bornosti – je otázka nozokomiálních nákaz 
a účelné antibiotické léčby. Naším cílem bude 
získání lepšího přehledu o výskytu nemocnič-
ních infekcí a stavu odolnosti nemocničních 
baktérií k antibiotikům, snižování rizika ná-
kazy a komplikací u našich nemocných a sa-
mozřejmě také úspora nákladů, které s sebou 
tyto infekce vždy přinášejí. 

Jak si představujete spolupráci jednot- 
livých oborů v rámci KZ, a.s. ?
Vznik Krajské zdravotní, a.s. byl a je příleži-
tostí k tomu, abychom se v našich pěti ne-
mocnicích lépe poznali, zbavili se předsudků 
a pocitu, že u nás pracujeme nejvíce a nejlépe 
a že my to máme nejtěžší. Protože jedině díky 
spolupráci a respektování druhých může tato 
velká společnost fungovat a prosperovat. 

Redakce Infolistů

Představujeme Krajské odborníky Krajské zdravotní, a.s. 

Primář MUDr. Pavel Dlouhý
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Ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA na návštěvě KZ, a.s. 

Ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA navštívil pra-
coviště nukleární medicíny a onkologie Krajské zdravotní, a.s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. V areálu v Pod-
hájí jej doprovázel náměstek Ústeckého kraje Petr Fiala a vrcholoví manažeři 

Krajské zdravotní, a.s., jejíž je 
ústecká Masarykova nemoc-
nice jedním z pěti odštěpných 
závodů. Ministr si prohlédl 
prostory a některá technolo-
gická vybavení. Se zdravot-
níky a vedením nemocnice 
a Krajské zdravotní, a.s. ho-
vořil o tom, zda v Ústeckém 
kraji budou nadále dvě onko-
logická centra, nebo zda bude 
existovat v budoucnosti v re-
gionu pouze jedno. Tomáš Julínek se netajit tím, že přijel toto téma, než ho 
bude projednávat vláda, prodiskutovat s lidmi, kteří situaci v krajském zdra-

votnictví detailně znají. Násled-
ně si prohlédl Infekční oddělení 
Masarykovy nemocnice a přesu-
nul se do dalšího odštěpného 
závodu Krajské zdravotní, a.s. 
v Teplicích. V teplické nemocnici 
pak Tomáš Julínek hovořil s Kraj-
skými odborníky Krajské zdra-
votní, a.s., i s lékaři z dalších 
nemocnic a s praktiky z terénu 
o reformách, které ministerstvo 
již zavedlo i těch, jež v současné 
době připravuje. 

Redakce Infolistů

Návštěva Nemocnice Teplice, o. z. 

Návštěva Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. 

Pavilon Onkologie, 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Pavilon Onkologie, 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Diskuse se zdravotníky
Nemocnice Teplice, o. z. 

Foto: L. Pletichová
Pavilon Infekce, 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 



Na konci roku 2004 se management Ne-
mocnice Děčín rozhodl pro konsolidaci 
laboratoří OKB a HTO z důvodů zlepšení 
jejich ekonomik. Ze dvou primariátů Od-
dělení klinické biochemie a Hematologie 
a transfúzního oddělení vznikl jeden nový 
LTS (Laboratoře a transfúzní služba). LTS se 
skládá z úseku hematologické ambulance, 
dárců krve – odběrové středisko, bioche-
mické, hematologické a transfúzní labora-
toře. 
Obě oddělení se nacházela ve dvou pod-
lažích nad sebou ve stejné budově, roz-
hodnutí, že se obě laboratoře sestěhují 
do stávajících prostorů HTO, si vyžádalo 
drobné stavební úpravy. Do uvolněných 
prostor OKB se později přesunuly odborné 
ambulance. Během ledna až února 2005 
se stavebně jednotlivé laboratoře propojily 
v jeden celek. Při vstupu do laboratoří byl 
vytvořen nový prostor pro centrální příjem 
materiálu. V březnu 2005 jsme se přestěho-
vali do nových prostor. Pro všechny zúčast-
něné bylo následující období velmi těžké. 
Byla to zkouška nervů, obrovské tolerance 
a ochoty přijmout daný fakt, že je rozhod-
nuto s konečnou platností. Nejbolestivější 
a nejtěžší ze všeho bylo snížení počtu pra-
covníků z celkových 30 na 20 zaměstnan-
ců. V novém prostředí a s novým kolekti-
vem jsme si pomalu a po malých krůčcích 
hledali cestu k sobě. Ze základu se změnila 
organizace práce. Situaci nám komplikoval 
fakt, že v této zátěžové a nestandardní situ-
aci jsme se ještě připravovali na zavedení 
systému managementu jakosti dle normy 
ČSN EN ISO 9001:2001. Dvě laborantky 
byly jmenovány do nových funkcí mana-
žera jakosti a správce měřidel. Musely ke 
své práci stihnout množství jiné činnosti 
(vytvoření a vedení nové dokumentace vy-
plývající z ISO 9001:2001). 
Pro všechny úseky LTS jsme vytvořili no-
vou a sjednocenou řízenou dokumentaci 

– směrnice a Standardní operační 
postupy - SOP. Nově jsme zmapovali 
tok informací, materiálů, žádanek, 
výsledků vyšetření. Vše bylo jinak, 
než jsme byli dosud zvyklí: prostředí, 
kolektiv, rozdělení pracovišť, příjem 
materiálu, kontrola výsledků, hláše-
ní a výdej výsledků, monitorování 
nestandardních událostí aj... Bylo 
to psychicky velmi náročné. Nebyly 
vytvořeny pracovní stereotypy, před 

každým postupem jsme museli rozhodo-
vat. Na LTS byl vytvořen nový centrální pří-
jem materiálu. Z příkazu ředitele se musel 
veškerý materiál nosit k nám do laboratoře, 
aby se zabránilo odesílání do jiných zaří-
zení. V souvislosti s tímto rozhodnutím se 
nám velmi zvýšil počet vyšetření. Paradox-
ně s nižším počtem pracovníků jsme pro-
váděli daleko vyšší počet vyšetření. Zpra-
cováváme materiál nejen z nemocnice ale 
i z odborných ambulancí a ordinací prak-
tických lékařů. Materiál na vyšetření, která 
zde neprovádíme, je nutné roztřídit před 
odesláním do smluvních laboratoří. 
Při počáteční spolupráci se smluvními 
laboratořemi také chvíli trvalo, než jsme 
nastavili systém tak, aby fungoval bez vět-
ších stížností a problémů. Dodávají nám 
odběrový materiál, žádanky na vyšetření, 
zajišťují odvoz materiálu a přiváží výsledky 
vyšetření. Abychom zvládli zvýšený počet 
vyšetření s menším počtem pracovníků, 
byly nám postupně zakoupeny nebo vymě-
něny analyzátory:

automat na vyšetření moče, který pro-1. 
vádí chemickou a mikroskopickou 
analýzu 
na glykemie2. 
pro imunologické a virologické vyšet-3. 
ření krve
na glykovaný hemoglobin4. 
na osmolalitu5. 
fotometr6. 
automat na vyšetření krevního obrazu 7. 
s diferenciálním rozpočtem leukocytů
na koagulační vyšetření8. 

Zlepšením počítačového vybavení labora-
toře se urychlilo zadávání žádanek do PC 
a stahování výsledků vyšetření z analyzá-
torů. Díky tomu, že máme NIS (nemocniční 
informační systém) jsou výsledky vyšetření 

po kontrole a propuštění dostupné ošetřu-
jícímu lékaři velmi brzy. 
Zavedli jsme nové pracovní postupy:

Značení zkumavek čárovým kódem se 1. 
jménem a rodným číslem.
Odběr moče do jednorázových zkumavek.2. 
Odběr krve pro biochemické vyšetření 3. 
do vakuového systému s gelem, aby-
chom mohli vyšetřovat z primární zku-
mavky.
Třídění materiálu do tří různobarev-4. 
ných stojánků již na oddělení, podle 
urgence zpracování. 

Tyto novinky jsme zaváděli do provozu 
postupně, jak jsme byli nuceni a hledali 
nejoptimálnější variantu provozu. Velmi 
se nám osvědčila Kniha zlepšovacích ná-
padů, kam pracovníci psali své nápady, jak 
řešit a zlepšit pracovní prostředí či některé 
postupy. V září 2005 jsme získali Certifi-
kát ISO 9001:2001. Velmi nás potěšilo, že 
jsme to v tak náročných podmínkách a za 
tak krátkou dobu zvládli. Úspěšně jsme 
obhájili ISO 9001:2001 i při dozorových au-
ditech v následujících létech 2006 a 2007. 
První rok konsolidace laboratoří jsme hlav-
ně řešili zajištění základního provozu v da-
ných podmínkách a plnění ISO 9001:2001. 
Postupně jsme se zaměřili na vzájemnou 
100% zastupitelnost – to znamená, aby 
laborantka mohla pracovat v případě nut-
nosti na všech pracovištích jak biochemic-
kých tak i hematologických. Ve třetím roce 
soužití v konsolidované laboratoři funguje 
vše tak jak má. Můžeme konstatovat, že 
díky ohromnému úsilí všech zúčastněných, 
jsme vybudovali dobře fungující oddělení. 

Výsledky naší práce ukazují, že záměr ma-
nagementu Nemocnice Děčín se podařil 
splnit. 

Zdena Věříšová
Vedoucí laborantka Nemocnice Děčín, o. z. 
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Konsolidace laboratoří
Nemocnice Nemocnice DěčínDěčín
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Semináře, Sympózia, 
Hydratační režim 

jeden z nezbytných pilířů úspěšné léčebné a ošetřovatelské péče. 

Současný rozvoj medicínských poznat-
ků vyžaduje od lékařů i nelékařských 
zdravotnických pra-
covníků při jeho 
sledování nemalé, 
časově zpravidla 
náročné, úsilí. 
Přesto, nebo mož-
ná právě proto, se 
ukazuje v širším 
časovém kontextu 
nutné poohlédnout 
se čas od času zpět 
a zamyslet se nad 
tím, zda-li vše co 
činíme a co mnoh-
dy již považujeme za dávno vyřešené je 
v souladu s medicínou založené na důka-
zech a zda-li se tato skutečnost i náležitě 
odráží v každodenní klinické praxi každé-
ho z nás. 
Je neustále třeba mít na paměti, jak 
z úhlu pohledu vysoce specializované 
a technicky orientované medicíny do-
káží některé „malichernosti“ (mezi něž 
mimo hydratace lze jistě zahrnout i např. 
nutrici, léčbu bolesti a komunikaci s ne-
mocným) nezřídka zhatit výsledek profe-
sionálně dobře odvedené instrumentální 
práce operačního či jiného léčebně-ošet-
řovatelského týmu. 
Jedním z příspěvků rekapitulujícím stá-
vající postupy v Masarykově nemocnici 

v Ústí nad Labem, o. z. a hledajícím ve 
světle nových pohledů na problematiku 
vhodná inovativní doporučení byl i se-
minář věnovaný hydrataci, jenž proběhl 
29. dubna 2008 ve spolupráci Oddělení 
intenzivní medicíny (OIM) a Nutričního 
týmu (NT) Masarykovy nemocnice. 
Po krátkém úvodním slovu MUDr. Davida 
Bejšovce (OIM) seznámila MUDr. M. Kor-
fová (OIM a NT) přítomné s historií před-
operačního lačnění. Na řadě citovaných 
prací poté poukázala na experimentál-
ní práce i statistické výsledky z rutinní 
klinické praxe, jenž vedly před 30 lety 
k přísné restrikci příjmu tekutin před plá-
novanou operací (od půlnoci nejíst, ne-
pít, …) z obavy před respirační pneumonií 
v souvislosti s celkovou narkózou a vý-

razné rozvolnění 
tohoto režimu 
v posledním de-
setiletí na základě 
nových dat, což 
se promítlo i do 
řady doporučení 
významných ane-
steziologických 
společností (USA, 
Kanada, Velká 
Británie). Za bez-
pečné je u osob 
bez poruchy vy-

prazdňování u elektivního výkonu pova-
žován interval 2 hodin před anestézií (tj. 
nepatří do této sku-
piny např. gravidní 
ženy, senioři s gast-
roparézou a nemocní 
s polytraumatem). 
MUDr. M. Tichý (NT) 
poté navázal na výše 
zmíněnou přednášku 
tím, že vyzdvihl kon-
sensus jehož bylo 
v rámci předchozí 
diskuze o této pro-
blematice na úrovni 
OIM dosaženo. Na 
základě toho mohl 
zúčastněným před-

stavit pilotní projekt hydratačního reži-
mu, jenž počítá s tím, že období lačnění 
bude individualizováno dle stanoveného 
času plánovaných výkonů a bude umož-
ňovat vypít 2 dcl čiré tekutiny nejpozději 
dvě hodiny před anestézií. Dále nastínil 
organizačně-technický postup při reali-
zaci tohoto projektu, jenž bude probíhat 
v gesci náměstka pro zdravotní péči prim. 
MUDr. D. Nalose a který také určí závazný 
datum jeho zahájení. 
V následné diskuzi byly, mimo jiného, 
ozřejmeny i některé klíčové termíny. Za 
„čirou tekutinu“ tak lze pro daný účel 
považovat vodu, čaj, kávu, ovocné šťávy 
včetně sycených nápojů typu koly, avšak 
nikoliv džusy s dření a mléko. 
Velmi potěšitelným byl zájem nelékař-
ských profesí o tuto akci a to včetně hlav-
ní sestry Masarykovy nemocnice a řady 

vrchních sester, které se spolu 
s dalšími zapojily aktivně do 
diskuze. Poněkud menší účast 
lékařského stavu, a to zejména 
z chirurgických oborů, lze snad 
přiřknout enormní pracovní 
vytíženosti našich kolegů a ni-
koliv nezájmu o věc samot-
nou, neboť většina z nich, pak-
liže ne všichni, si provázanosti 
výsledků své práce – v úvodu 
článku zmíněné – jistě bytost-
ně uvědomují. 

MUDr. Michal Tichý
Gastroenterologické oddělení, 

Masarykova nem. v Ústí n. L., o. z. 

  Masarykova nemocniceMasarykova nemocnice

MUDr. David Bejšovec

MUDr. Michal Tichý

MUDr. M. Korfová

Diskuse
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Kongresy
IV. ročník Konference registrovaných sester 

Nemocnice Nemocnice ChomutovChomutov
Vážené sestřičky, vážení zaměstnan-
ci Krajské zdravotní, a.s., vážená od-
borná veřejnosti!

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji 
pozvala na IV. ročník Konference registro-
vaných sester Chomutov, která proběhne 
v Městském divadle Chomutov ve dnech 
19. 6. – 20. 6. 2008. Společné téma kon-
ference je: Neviditelný svět kolem nás 
aneb ruku v ruce s mikroby. 
Nejprve nám dovolte ohlédnutí za uplynu-
lými ročníky. 

KORN – I. ročník
Na chomutovskou konferenci se sjelo přes 
400 účastníků. Konala se v Městském di-
vadle Chomutov. Konferenci zahájila hlav-
ní sestra A. M. Malá s poděkováním, ná-
sledovalo poděkování a přání zdaru akce 
od MuDr. Krákory, Ing. Severy, R. Kozáka 
a Ing. Burši, ředitele nemocnice. Po krátké 
kulturní vsuvce souboru Hlahol byla kon-
ference zahájena. Následovaly přednášky 
na rozličná témata, jako nejlepší byla vy-
hodnocena prezentace kolegyně Wolfové 
na téma Implementace bazální stimulace 
v praxi. Kazuistika dítěte předávkované-
ho Paralenem nebo holčičky s polytrau-
matem, nás tehdy nenechaly klidné. Na 
interaktivních miniworkshopech, které 
probíhaly druhý den konference nejvíce 
zaujal příspěvek pražského záchranáře, 
který prošel odbornou stáží v Kanadě, pří-
spěvek sdružení Kapka 97. 
Nezapomeňme ani na společenský večer. 
Představení Mirandolína bylo odehráno 
s velkým hereckým nasazením a kdo se 
cítil po tomto kulturním zážitku zcela vy-
čerpán, mohl opět nabrat nových sil na 

večírku spojeném s rautem a hudbou v di-
vadelním Sklípku či baru Pacifik. 
Dva dny konference proběhly kolem nás 
přímo tryskem, překulil se rok a přišel čas 
na druhý ročník. 

KORN – night - II. ročník 
Proběhl ve dnech 19. a 20. 4. 2006 
v osvědčeném Městském divadle Chomu-
tov. 
Při organizaci II. ročníku jsme provedli ně-
kolik inovací s cílem přijít s něčím jiným, 
mile překvapit změnami. Konference byla 
tentokráte registrována nejen u ČAS, ale 
své kreditní ohodnocení dostala i od orga-
nizací UNIFY a SRLA, tudíž byla otevřena 
pro větší spektrum zdravotníků nelékař-
ských oborů. Celkem se přihlásilo 556 
účastníků. 
Velká změna nastala v době konání. Měli 
jsme obavy, zda konání v čase odpoled-
ním ba spíše nočním nebude pro účastní-
ky nemilou zátěží, ale odezva přišla, k na-
šemu příjemnému překvapení, kladná. 
Směnové sestry se mohly lépe vystřídat 
s kolegyněmi a sestry z privátních ordi-
nací se vyhnuly problémům při uvolňová-
ní z práce. Nosným tématem konference 
byla mezioborová spolupráce oddělení 
ORO, ONM, RDG, RHB. Slavnostní zaháje-
ní nastalo 19. 4. 2006 v 17.00. Účastníci 
byli přivítáni ředitelem naší nemocnice 
Ing. Milanem Buršou, hlavní sestrou ne-
mocnice A. M. Malou a starostkou města 
Chomutova Ing. Ivanou Řápkovou. V kul-
turním vstupu vystoupil pěvecký sbor Hla-
hol. 
V odpoledním bloku přednášek nejdříve 
zazněly nosné přednášky, z nichž je tře-
ba jmenovat MUDr. Neumanna – Maligní 

nádory mozku a přednášku 
MUDr. Pincové     – Současná 
situace v TBC. 
Následovala hodinová pře-
stávka na občerstvení for-
mou rautu, ochutnávky cuk-
roví vyrobené obyvateli DD 
U dubu Jirkov, ochutnávky 
bylinných čajů či moravské-

ho vína, k návštěvě výstavy výtvarných 
děl M. Pecáka (Remedia), k prezentacím 
firem, k prezentacím posterů, vystoupe-
ní tanečního souboru s ukázkou country 
tanců. 
Blok večerních přednášek se držel tématu 
carcinom mammy. Celý tento blok příspěv-
ků ukončilo vyprávění ženy, která toto 
onemocnění sama prodělala, která našla 
odvahu vystoupit před velkým sálem a ve-
řejně mluvit o věcech přinejmenším intim-
ních. Její vystoupení sklidilo veliký aplaus 
a následný ohlas. 
Po té byl první den konference ukončen. 
Komu se ještě nechtělo spát, mohl se 
bavit v divadelním sklípku do ranních ho-
din. 
Druhý den dopoledne někteří účastníci 
využili možnost návštěvy a prohlídky naší 
nemocnice, někteří dali přednost relaxa-
ci ve formě masáží a solária zajištěných 
v Městských lázních Chomutov. 
Na tento den přednášky nebyly koncipo-
vány monotématicky, ale zazněla rozličná 
témata, probíhaly interaktivní miniwork-
shopy. 
KORN – otevřené setkání - III. ročník
Konference registrovaných sester proběh-
la 6. a 7. 6. 2007 na Kamencovém jezeře 
v Chomutově. 
Přišlo celkem 413 účastníků. Celá konfe-
rence byla pojata jako otevřené setkání 
v krásném přírodním prostředí pod velko-
kapacitními stany. 
Nosné téma: „Rovnováha psyché a fy-
zična zdravotníka – základ pro kvalitní 
ošetřovatelství“. Příspěvky byly zaměřeny 
na osobu zdravotníka, na jeho psychické 
i fyzické zdraví, které je základní podmín-
kou pro vykonávání této náročné profese. 
Hlavním cílem konference bylo ukázat vý-
znam psychické a fyzické rovnováhy pro 
práci zdravotníka. Dále poskytnout rady 
a náměty k vyrovnávání se s tímto nároč-
ným povoláním, pomoci předcházet syn-
dromu vyhoření. Přednášky ukázaly pro-
blémy zdravotníků v této sféře a zároveň 
byly ukázány možnosti, jak se s těmito 
problémy vypořádat. 
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Základem je zlepšování ošetřovatelské 
péče. A jen psychicky a fyzicky vyrovnaný 
zdravotník může dlouhodobě poskytovat 
kvalitní ošetřovatelskou péči. 
V souladu s tímto tématem, s touto filoso-
fií bylo vybráno i přírodní prostředí konfe-
rence. Dalším cílem konference bylo totiž 
poskytnout účastníkům nejen vzdělávání, 
ale i možnost relaxace. Atraktivní pro-
středí Kamencového jezera bylo ideálním 
místem. 
První den konference byl zahájen vy-
stoupením hostů MUDr. V. Záhorského 
a Ing. P. Severy, promluvil ředitel ne-
mocnice Ing. M. Burša a hlavní sestra 
Bc. A. M. Malá. 
Po tomto úvodu následoval první blok 
přednášek. V tomto bloku je třeba pod-
trhnout přednášku MUDr. Staňka na téma 
„Nefarmakologické možnosti snížení 
kar di  ovaskulárního rizika“ a přednášku 
Mgr. Milerové „Význam správné výživy pro 
práci zdravotníka“, byly velmi poutavé 
a úzce se dotýkaly tématu celé konferen-
ce. V odpoledním programu nejvíce zaujal 
svou přednáškou „Deprese a burn-out ve 
zdravotnické profesi – skrytý, ale palčivý 
problém“ MUDr. Neumann. Odpolední 

program byl zpestřen přestávkou s vystou-
pením břišní tanečnice a na večerní relax 
byl připraven raut spojený s vystoupením 
skupiny „Album“. 
Druhý den konference pokračoval ve stej-
ném duchu, zaujala například přednáška 
„Léčba lymfedému pomocí manuální lym-
fodrenáže“, se kterou vystoupila fyziotera-
peutka Dvořáčková. Velmi vtipnou a zají-
mavě pojatou přednáškou byla přednáška 
sestry Rejhonové „Taková normální služba 
na standardním interním oddělení“, kte-
rá ukázala náročnost sesterské profese 
a upozornila na stálý problém zdravotnic-
tví – malý počet sester ve službě. 
Ohlas na konferenci byl vynikající. Účast-
níci velmi kladně hodnotili originální ná-
pad uspořádat konferenci v přírodním 
prostředí pod velkokapacitními stany. 
Pochvalovali si možnost relaxace mimo 
čas přednášek, mnozí poprvé navštívili 
Kamencové jezero. Také byla dobře hod-
nocena odborná úroveň přednášek, velmi 
blízké jim bylo nosné téma konference. 
Reportáž přímo z konference natáčela 
televize DAKR. Během reportáže poskytli 
rozhovor MUDr. V. Záhorský, Ing. P. Severa 
a Bc. A. M. Malá. 

Součástí programu konference byla pro-
hlídka města, návštěva městské věže či 
galerie Špejchar. Účastníci měli možnost 
poznat, že Chomutov není jen město po-
škozené průmyslem, ale že má i krásná 
přírodní místa, kde lidé mohou příjemně 
relaxovat a sportovat. 
KORN – IV. ročník
Celonárodní konference sester v Chomu-
tově se již stává tradicí. Je před námi roč-
ník čtvrtý. Rádi bychom Vás znovu přilákali 
na téma konference, na plno nových infor-
mací, na zajímavé přednášky, interaktivní 
miniworkshop, na reprezentativní prosto-
ry Městského divadla, kde je postaráno 
plně o Vaše pohodlí, na oddychový večer 
spojený s grilováním a folkovou muzikou, 
na vzájemné setkání nás pracovníků ve 
zdravotnictví. 
Bližší informace včetně přihlášky nalez-
nete na webových stránkách Krajské zdra-
votní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 
Přípravy jsou v plném proudu, těšíme se 
na Vás!!!

Za přípravný výbor 
hlavní sestra Bc. Anna - Marie Malá

Nemocnice Chomutov, o. z. 

Nemocnice Teplice obhájila certifikát
Nemocnice Nemocnice TepliceTeplice

Ve dnech 21. 4. 2008 a 25. 4. 2008 pro-
věřovali auditoři certifikačního orgánu 
CSQ – CERT při České společnosti pro 
jakost shodu systému managementu 
jakosti dle normy ISO 9001:2001 v Ne-

mocnici Teplice, o. z. s požadavky 
kritéria a posoudili trend zlepšo-
vání, efektivnost procesů, jejich 
vazeb a interakci. V rámci dozoru 
dále posuzovali normativ HACCP 
ve stravovacím provozu. 
Součástí návštěvy auditorů bylo 
prověření všech oddělení nemoc-
nice podléhajících systému mana-
gementu jakosti. 
Recertifikace systému a dozorový 
audit na HACCP proběhl úspěšně 
bez neshod, pouze s doporučení-

mi ke zlepšení. 
Nemocnice Teplice, o. z. tak opět získa-
la certifikát dle normy ISO 9001:2001 
na další tři roky. 

Na závěrečném shromáždění potvrdil 
oprávněnost certifikátu vedoucí audi-
tor Ing. Grabmüller a vyzdvihl nejdůle-
žitější silné stránky systému mamage-
mentu jakosti i v závěrečné zprávě:

aktivní zapojení a zájem pracovní-• 
ků v jednotlivých útvarech
přehledný způsob vyhodnocování • 
sledovaných ukazatelů s vysokou 
přidanou hodnotou
vysoká a příkladně vedená doku-• 
mentace obou systémů (ČSN ISO 
9001:2001 a HACCP)

Jana Dobiášová
manažer kvality 

Nemocnice Teplice, o. z. 
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Rehabilitační oddělení
Nemocnice Nemocnice MOSTMOST

EMG vyšetřovna

Ambulantní vyšetřovna - poliklinika

Rehabilitační oddělení provádí diagnostické a terapeutické 
výkony, t.j. rehabilitační servis pro potřebu nemocničních od-
dělení, odborných ambulantních ordinací, včetně závodních 
a praktických lékařů. 
Primářem oddělení je MUDr. Stanislav Zeman. Dále zde pracují 
2 lékaři na částečný úvazek, kteří zajišťují péči jak pro ambu-
lantní pacienty, tak i pro pacienty nemocnice v rámci konziliár-
ních vyšetření, v ambulanci pro FBLR a revmatologii. 
Je zde úvazkově zaměstnáno 15,5 fyzioterapeuta, z toho je 1 Bc., 
5 atestovaných fyzioterapeutů, 3 DiS., dále 1 zdravotní sestra 
a 1 ošetřovatelka. 
Provoz na oddělení začíná v 7.00 ráno a končí v 17.00 hodin 
odpoledne. O víkendech zajišťujeme rehabilitační péči na ARO 
a JIP, kde se jedná o pacienty, kteří vyžadují nepřetržitou péči. 
Během dopoledního provozu se fyzioterapeutky věnují ambu-
lantním pacientům, kteří k nám přicházejí s bolestivým postiže-
ním pohybového systému. 
U těchto pacietů lékaři ordinují termoterapii, myofasciální tech-
niky, mobilizace páteře či periferních kloubů, reflexní masáže. 
Dále léčebný tělocvik zaměřený cíleně na postiženou oblast, 
a to buď cvičení individuální, skupinové nebo cvičení v bazé-
nu. 
Velmi oblíbenou a užívanou procedurou je podvodní masáž 
či perličková koupel. 
Druhou skupinou pacientů, kteří k nám přicházejí, jsou ti, se 
kterými jsme se již setkali na lůžkových odděleních nemocni-
ce. 
Jsou to pacienti po traumatech, operacích šlach a páteře či ji-
ných poraněních. Dále děti s vadným držením těla, skoliozou, 
dechovými obtížemi, vrozenými vadami apod. 
Na základě lékařského doporučení a našeho kineziologického 
rozboru vypracujeme rehabilitační plán, kde se zaměřujeme 
na obnovu hybnosti, zvýšení svalové síly, zlepšení koordinace 
a snažíme se o co nejrychlejší návrat rehabilitanta do běžného 
života. 
Cvičíme dle aktuálního zdravotního stavu pacienta individuálně 
či ve skupinách s využitím širokého spektra metodik a speciál-
ních postupů, s pomocí různých pomůcek jako jsou velké míče, 
overbally, labilní plochy, rotoped a různé posilovací přístroje. 
Před cvičením se snažíme o uvolnění končetin pomocí vodolé-
čebných procedur - vířivých koupelí na horní a dolní končetiny 
nebo koupelí celotělovou. 
Dalším, hojně navštěvovaným pracovištěm našeho rehabilitač-
ního oddělení je elektroléčba. Elektroléčebné procedury jsou 
indikovány u bolestivých stavů pohybové soustavy s cílem re-
laxovat či aktivovat kosterní svalstvo, zlepšení prokrvení tkání. 
Nejčastěji je využívána terapie interferenčními a diadynamic-

kými proudy, magnetoterapie, laseroterapie, sonoterapie a pří-
strojová lymfodrenáž. 
Hlavním úkolem fyzioterapeutů na lůžkových odděleních je pa-
cienty mobilizovat. 

Cílem je obnova hybosti a výcvik co možná největší samostat-
nosti a soběstačnosti pacienta vzhledem k jeho onemocnění. 
Pacienta instruujeme o cvičení, denním režimu, o možnosti 
využití kompenzačních pomůcek. Velmi důležitá je spolupráce
s ošetřujícím personálem a rodinou pacienta. 
Během odpoledních hodin se fyzioterapeuté věnují ambulant-
ním pacientům a svým specializacím. Ze speciálních technik 
užíváme metodu Mojžíšové, LTV dle Schrothové, Vojtův princip, 
metodu aktivní segmentální centrace u skolioz a posttrauma-
tických stavů, metodu Mc-Kenzie, manuální lymfodrenáž, spe-
ciální LTV po operacích šlach, míčkování a tejpování. 
Vzhledem ke značné fyzické i psychické náročnosti dochá-
zí k pravidelné půlroční výměně pracovníků mezi ambulantní 
a lůžkovou částí, což přispívá k obnovování a získávání nových 
znalostí a zkušeností. 
Snažíme se pacienty motivovat k aktivní spolupráci, proto-
že úspěch veškeré léčby není závislý jenom na naší odborné 
péči, ale hlavně v aktivním přístupu pacienta k terapii. Cílem 
nás všech je, aby se u nás cítili pacienti dobře a aby od nás 
odcházeli spokojení, co nejvíce soběstační a pokud možno bez 
bolesti. 

Lenka Mohauptová, vedoucí fyzioterapeut 
RHB odd., Nemocnice Most, o. z. 

Endomed, ilustrační foto
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Návštěva v Uniklinikum Dresden 

Úrazová chirurgie Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem se již několik let 
snaží navazovat kontakty s příbuznými 
pracovišti v sousední Spolkové republice 
Německo. 
Pravidelně navštěvujeme celoněmec-
ké kongresy úrazové chirurgie v Berlíně 
nebo sympozia v nejsilnějším pracovišti 
úrazové chirurgie v Hannoveru. Na těchto 
akcích jsme měli možnost poznat mimo 
jiné i šéfa oddělení úrazové a rekon-
strukční chirurgie Uniklinikum Dresden 
pana profesora Hanse Zwippa. Tato klini-
ka je nejlepším německým pracovištěm 
v oblasti chirurgie nohy a prof. Zwipp je 
světově uznávaným odborníkem v této 
oblasti. Proto naše první spolupráce byla 
zaměřena na operativu těžkých tříštivých 
zlomenin patní kosti, kde jsme zhru-
ba před 2 roky uspořádali pod záštitou 
hejtmana ing. Šulce a v rámci Euroregi-
onu Labe seminář. prof. Zwipp nás při 
ukázkové operaci seznámil s otevřeným 
a rozšířeným přístupem a osteosyntézou 
úhlově stabilní dlahou a umožnil nám tak 
uvést tuto metodu i u nás. 
Hledali jsme možnosti k dalšímu pro-
hloubení spolupráce, a proto jsme velmi 
uvítali možnost strávit týden v drážďan-
ských nemocnicích, zejména pak v Uni-
versitní klinice v rámci projektu „Výstavba 
sítě k trvalé přeshraniční spolupráci ve 
zdravotnictví v oblasti Saska a Severních 
Čech“, kterou nám nabídl Ing. Pohořský, 
vedoucí tohoto projektu na české straně. 
Dne 7. 4. 2008 se vydala na cestu skupi-
na 4 lékařů a 6 sester z Úrazového centra. 
Logisticky byla celá akce skvěle připra-
vena a v Drážďanech se nás po příjezdu 
ujala Markéta Knoppik, naše krajanka 
zde usazená. Jako projektový manažer 
německého partnera projektu se o nás 
celý pobyt vzorně starala (vzhledem k je-
jímu pokročilému těhotenství by se dalo 
říci až mateřsky). Ubytování, stravování 
a dopravě se nedá nic vytknout. 
Naším hlavním cílem bylo zdravotnictví. 
První den jsme navštívili druhou dráž-
ďanskou nemocnici Fridrichstadt, kde 
nás uvítal prof. Bonnaire, přednosta Kli-

niky úrazové a rekonstrukční chirurgie. 
Pracoviště je na vysoké úrovni a vzhle-
dem k velikosti města má svou spádovou 
oblast. Přes nepřízeň počasí jsme odpo-
ledne strávili i prohlídkou historického 
centra Drážďan. Večer jsme příjemný den 
zakončili s průvodkyní v proslulé „Sach-
sisch-Böhmisches Bierhaus“, kde se vaří 
česká jídla a pije české pivo. Od druhého 
dne pobytu začala hlavní náplň našeho 
pobytu, a to návštěva kliniky prof. Zwip-
pa. Byli jsme srdečně uvítáni a připada-
li jsme si jako staří přátelé. Den po dni 
jsme měli možnost sledovat činnost kli-
niky od časného rána do odpoledne. Roz-
dělili jsme se na menší skupiny. Spolu 
s lékaři kliniky jsme se účastnili vizit na 
oddělení a též jsme měli možnost ocenit 
dokonalé vedení rentgenových vizit, kdy 
jsme si slibovali něco podobného usku-
tečnit i doma v Ústí n. L. Následoval ně-
kolikahodinový program na operačních 
sálech, kde jsme se jako pozorovatelé 
i jako asistenti účastnili převážně ope-
rativy nohy. Operatéři názorně předvá-
děli jednotlivé detaily a hlavně pan prof. 
Zwipp vedl operace velmi instruktivně. 
Odpoledne následovalo shrnutí činnosti. 
Naše sestry sledovaly činnost lůžkového 
oddělení a měly mnoho příležitostí k dis-
kusím a srovnáváním obou našich praco-
višť. Bez vyjímky jsme se všude setkali se 
zájmem o naši skupinu a s vřelou snahou 
ukázat nám co nejvíce. Na druhou stranu 

při diskuzích a vizitách jsme rozhodně 
nehráli druhé housle a dokázali jsme se 
zapojit, díky vysoké úrovni našeho praco-
viště. Po společenské stránce bylo patrné, 
že máme již na co navazovat. prof. Zwipp 
nás jako vzorný hostitel, snad jako vzpo-
mínku na večírek u nás na Větruši, pozval 
na večeři do krásné restaurace vysoko 
nad údolím Labe s nádherným výhledem 
na město. Jiný večer jsme byli pozváni 
do soukromí na vysloveně rodinnou ve-
čeři s grilováním u priv. doc. Biewenera. 
I naše průvodkyně obdivovala, jak vysoce 
přátelsky a soukromě se s námi němečtí 
kolegové stýkají. 
Celá návštěva splnila bohatě svůj účel 
a všemi účastníky byla vysoce hodnoce-
na. Nyní již jen pokračovat na kvalitativ-
ně jiné úrovni a od návštěv a exkurzí je 
nutné přejít ke konzultacím jednotlivých 
pacientů a pokud nebudou překážky 
na straně pojišťoven i k jejich ošetřová-
ní. Zatím jsme bohužel Ti, kteří přijímají 
a nemáme příliš co nabídnout, ale při-
slíbené návštěvy a další kontakty v bu-
doucnu mohou tuto bilanci zlepšit. Ale 
už i v této fázi spolupráce jsme mnohem 
dále než kterékoliv jiné pracoviště v Čes-
ké republice a podobné projekty spolu-
financované z EU, jako byl tento, tomu 
velmi napomáhají. 

MUDr. Karel Edelmann
zást. primaře Úrazového centra

Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o. z. 

  Masarykova nemocniceMasarykova nemocnice



Seminář k problematice léčby roztroušené sklerózy

Nemocnice Nemocnice TepliceTeplice
Z podnětu Nadačního fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním posti-
žením, ve spoluprácí s Krajskou zdravot-
ní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., proběhl 
v úterý 13. května seminář k problematice 
léčby roztroušené sklerózy. Seminář pro-
běhl od 15.30 hodin v pavilonu „O“ poli-
kliniky Krajské zdravotní, a.s. – Nemocni-
ce Teplice, o.z. Informace, prezentované 
na semináři v jednotlivých přednáškách, 
byly určeny nejen pacientům s roztrou-
šenou sklerózou, ale i případným zájem-
cům o tuto problematiku. 
Zahájení semináře se zúčastnil mimo 
jiné také náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje, Ing. Petr Fiala. Ve 
svém projevu poděkoval 
organizátorům akce za 
pozvání „… jsem velmi 
rád, že se dnes mohu 
s vámi setkat. O proble-
matiku roztroušené skle-
rózy a její léčby v našem 
regionu se zajímám už 
delší dobu. Možnost se-
známit se s problema-
tikou léčby roztroušené 
sklerózy u nás jsem měl 
zhruba před rokem a půl, 
kdy se na mne s žádostí 
o pomoc obrátili zástup-

ci centra pro diagnostiku a léčbu roztrou-
šené sklerózy (RS centrum), které působí 
při neurologickém oddělení teplické ne-
mocnice.“ Ing. Fiala zmínil období, kdy 
mělo „centrum“ vážné problémy s finan-
cováním léčby pacientů s roztroušenou 
sklerózou a MUDr. Marta Vachová spolu 
s tehdejším ředitelem teplické nemocni-
ce proto požádali zástupce kraje o pomoc 
při jednání se zdravotními pojišťovnami 
a ministerstvem zdravotnictví. 
Dále Ing. Fiala zmínil obětavou činnost 
teplického RS centra, zvláště pak vy-
zdvihl práci MUDr. Marty Vachové. „Než 

jsem se díky paní doktorce 
Vachové s touto problema-
tikou seznámil, vnímal jsem 
ji podobně jako většina lidí 
– tedy jako věc, o které se 
příliš nemluví a která se 
mne naštěstí přímo netýká. 
Dnes to chápu trochu jinak 
a myslím, že rozumím těm, 
kteří říkají, že o problemati-
ce roztroušené sklerózy, její 
léčby i života pacientů s tou-
to diagnózou je potřeba co 
možná nejvíce mluvit a in-
formovat o této nemoci širo-
kou veřejnost...“ řekl mimo 
jiné náměstek hejtmana. 

Jednotlivé přednášky pojednávaly o nut-
nosti včasné léčby roztroušené sklerózy, 
o vývoji nemoci a znalosti procesů, které 
se při ní dějí a stále více kladou důraz na 
co nejčasnější léčbu. 
Vysvětlení základních dějů, spojených 
s problematikou roztroušené sklerózy 
formou přístupnou i laické veřejnosti, 
bylo jistě největším přínosem semináře. 
Zmíněny byly i základní typy léčby a na-
stíněny možnosti léčby tohoto onemoc-
nění. 
Přednášky se však nezabývaly jen lékař-
skými aspekty onemocnění. Příspěvky 
zástupců firem, zaměstnávajících osoby 
se zdravotním postižením, pojednávaly 
o bezbariérových pracovištích toleran-
ce, chráněných dílnách i o praktických 
problémech, které přináší zaměstnávání 
postižených osob pro zaměstnavatele 
i zaměstnance. 
Seminář k problematice léčby roztrou-
šené sklerózy, který se konal v teplic-
ké nemocnici, byl zajisté velmi poučný 
a užitečný. Akce se zúčastnilo cca šede-
sát zájemců o danou problematiku z řad 
odborné i laické veřejnosti. 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s. MUDr. Marta Vachová
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Dne 20. 5. 2008 předal primáři Ortopedic-
kého oddělení KZ, a.s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z. MUDr. Vla-
dimíru Benešovi generální ředitel ČEZ 
Distribuce, a.s. Ing. Josef Holub symbolický 
šek na 1.000.000,- Kč. Finanční dar byl po-
užit na nákup operačního stolu, který bude 
využit nejen pro potřeby Ortopedického 
oddělení, ale i pro Oddělení dětské chirur-
gie. Ředitel Krajské zdravotní, a.s. Ing. Edu-
ard Reichelt při slavnostním předání šeku dárcům poděkoval a vyjádřil přání, aby 
nastavená spolupráce pokračovala i nadále.

Redakce Infolistů

Předání finančního daru



Z programu divadla vybíráme:
05. 06. 2008  19:00 hod. 
SUGAR (NĚKDO TO RÁD HORKÉ) 
O představení:
Jevištní adaptace nejslavnější filmové 
komedie 20. století Někdo to rád horké. 
Muzikál plný podmanivých melodií, vtip-
ných situací a šarmu. 
Vstupné: 120,- 140,- Kč

09. 06. 2008  19:00 hod. 
MY FAIR LADY 
O představení:
Slavná hudební komedie o proměně kvě-
tinářky v okouzlující dámu. 
Vstupné: 120,- 140,- Kč

17. 06. 2008  19:00 hod. 
KLADIVO NA ČARODĚJNICE (DERNIÉRA)
O představení:
O Velikonocích roku 1678 došlo v sobo-
tínském kostele na severní Moravě k bez-
významné události, která pak měla pro 
celý kraj a jeho obyvatele dalekosáhlé 
a tragické následky. 
Vstupné: 120,- 140,- Kč

Z di dl bí á

Divadlo MOST

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 Vaším časopisem! 
Kontakt: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s. tel. číslo: 477112030, e-mail: jirina. sucha@mnul.cz

POZVÁNKA
Kulturní středisko města Ústí nad Labem připravilo na středu 25. června 
2008 v Letním kině v Ústí nad Labem akci pro děti pod názvem „Hurá na 
prázdniny“. Jedná se o zábavné dopoledne, které se bude konat od 8. 00 
do 12. 00 hodin. Součástí programu budou dětské atrakce, soutěže pro 
děti rozdělené dle věkových kategorií o ceny, přehlídka školních dětských 
kolektivů a skupin. Na závěr 
zábavného dopoledne je na-
plánováno 40-ti minutové vy-
stoupení Maxim Turbulenc. 
Do areálu Letního kina bude 
zájemce přepravovat z centra 
města vláček zapůjčený pro 
účely této akce ze ZOO. 

Akce je pořádána za podpory města Ústí nad Labem a pod patronací náměstka primá-
tora města Ústí nad Labem pana Mgr. Arno Fišery. 
Od dětí bude v pokladnách Letního kina v den konání akce vybíráno symbolické vstup-
né ve výši 20,- Kč, dospělý doprovod bude mít vstup zdarma. 
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