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V roce 2017 si Krajská zdravotní, a. s., připomíná desáté výročí od svého vzniku. Začátky jsou vždy těžké, a tak i Krajská zdravotní musela 
jako zcela nový subjekt v oblasti poskytování zdravotnických služeb přesvědčit o oprávněnosti své existence nejen veřejnost, ale i vlastní 
zaměstnance a pacienty svých pěti nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V posledních letech se daří vedení 
a managementu společnosti – díky jasné vizi a postupnému naplňování cílů, za výrazné podpory Ústeckého kraje coby jediného akcionáře 
a dotačních prostředků hlavně z evropských fondů – masivně obměňovat přístrojovou techniku a rekonstruovat jednotlivá oddělení svých 
zdravotnických zařízení i celé nemocniční pavilony. 
Je naším velkým přáním, aby pacienti zdravotnických zařízení pod logem Krajské zdravotní byli v dalších letech spokojeni a společnosti se 
dařilo zajišťovat komplexní, kvalitní a dostupnou péči pro obyvatele Ústeckého kraje.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s., 
JIŽ 10 LET S VÁMI

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 

– NEJVĚTŠÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

VZNIK KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transfor-
mací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešu-
jící společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravot-
ní péče v Ústeckém kraji.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

 « Ing. Jiří Novák předseda představenstva 
 » Mgr. Radek Scherfer místopředseda představenstva 
 » MUDr. Vladimír Emingr člen představenstva 
 » Jitka Hanousková člen představenstva 
 » Jindřich Dlouhý člen představenstva 
 « PhDr. Mgr. Leoš Moravec předseda dozorčí rady 
 » Ing. Jaroslav Sykáček místopředseda dozorčí rady 
 » Mgr. Petr Vomáčka člen dozorčí rady 
 » Jana Blažková člen dozorčí rady 
 » Mgr. Karel Krejza člen dozorčí rady 
 » Ing. Jakub Komárek člen dozorčí rady 
 » Kateřina Křížová člen dozorčí rady 
 » Ing. Pavel Velký člen dozorčí rady 
 » MUDr. Antonín Gabera člen dozorčí rady 
 « Ing. Petr Fiala generální ředitel 
 « MUDr. Aleš Chodacki náměstek pro řízení zdravotní péče 
 » Ing. Luděk Rückl náměstek pro ekonomické řízení 

a controlling 
 » MUDr. Jiří Mrázek, MHA náměstek pro řízení informačních systémů 
 » Ing. Vojtěch Krump náměstek pro řízení lidských zdrojů 
 » Mgr. Olga Mučicová hlavní farmaceut 

 » Mgr. Milan Schoř nemocniční ombudsman 

PĚT NEMOCNIC 
ÚSTECKÉHO KRAJE
Pět nemocnic, spadajících 
v době před transformací coby 
samostatné subjekty pod kom-
petenci Ústeckého kraje, se 
z příspěvkových organizací 
stalo odštěpnými závody Kraj-
ské zdravotní, a. s. Konkrétně 
se jedná o Nemocnici Děčín, 
Masarykovu nemocnici v Ústí 
nad Labem, Nemocnici Teplice, 
Nemocnici Most a Nemocnici 
Chomutov. 

PÁTEŘNÍ OSA NEMOCNIC 
S ohledem na geografické roz-
místění v regionu tvoří nemoc-
nice Krajské zdravotní, a. s., 
páteřní osu zdravotnických 
zařízení pro celý Ústecký kraj. 

 » Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské 
zdravotní, a. s.

 » Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti 
valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.
 « MUDr. Michal Hanauer, MBA ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Danuše Tomášková  hlavní sestra

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

 « MUDr. Josef Liehne  ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Markéta Svobodová  hlavní sestra 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE TEPLICE, o. z.
 « MUDr. Tomáš Hrubý  ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Kateřina Vágnerová hlavní sestra

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE MOST, o. z.

 « MUDr. Petr Najman   ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Šárka Gregušová   hlavní sestra

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.
 « MUDr. Irena Voříšková  ředitelka zdravotní péče

 » Mgr. Anna Marie Malá  hlavní sestra 

Budova generálního ředitelství 
Krajské zdravotní, a. s.

 » Základní jmění společnosti 5 270 828 000 Kč
 » Roční obrat 6 miliard 343 milionů Kč
 » Krajská zdravotní, a. s., má více jak 6 800 zaměstnanců a je 
největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji

 » Průměrný hrubý výdělek dosahuje v Krajské zdravotní, a. s., 
u lékaře 90 880 Kč, u zdravotní sestry činí 31 139 Kč
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NOVÝ, VÝZNAMNÝ POSKYTOVATEL 
ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR
Společnost Krajská zdravotní, a. s., se stala se svými více jak 6 800 zaměst-
nanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a je 
největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.
 » Jedna z největších zdravotnických společností v ČR
 » 5 nemocnic s nadregionální působností 
 » Odborná centra ve vybraných oborech
 » 9 klinických pracovišť s vědecko-výzkumnou činností
 » Špičkové technické a přístrojové vybavení pracovišť získané z dotací 
Evropské unie a investiční podpory Ústeckého kraje

 » Udržení statutu Komplexního onkologického centra Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem a rozšíření statutu i na chomutovskou 
onkologii, která se stala spolupracujícím pracovištěm v rámci celostátní 
sítě KOC, zásadní modernizace přístrojové techniky a stavební 
rekonstrukce obou pracovišť

 » Zřízení a uvedení do provozu jediného PET pracoviště v kraji s rozsáhlou 
rekonstrukcí oddělení

 » Vzdělávací institut a Vědecká rada – podpora vědy a odborného 
profesního rozvoje

 » Memorandum o spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem

 » Nadační fond Krajské zdravotní, a. s.
 » Stipendijní a stabilizační program pro získávání nových zdravotníků
 » Síť dopravní zdravotnické služby, obnova vozového parku – sanitek

 » Školicí centrum robotické chirurgie – pro střední a východní Evropu, 
pořízení nejmodernějšího robota da Vinci Xi v ČR

 » Síť nemocničních lékáren KZ
 » Transformace bývalých nemocnic následné péče v Ryjicích 
a v Mostě – Zahražanech 

 » Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a. s., 
v ústecké Masarykově nemocnici

 » Realizace umístění babyboxů ve všech nemocnicích KZ
 » Rozsáhlé rekonstrukce pavilonů, oddělení a technického zázemí 
infrastruktury nemocnic – např. rekonstrukce pavilonů mostecké 
nemocnice a dětského urgentního příjmu a stacionáře ústecké 
Masarykovy nemocnice

 » Řešení dopravy a parkování v areálech nemocnic KZ
 » V roce 2016 Krajská zdravotní, a. s., provedla aktualizaci své mise, vize 
a strategie v reakci na vývoj vnitřního a vnějšího prostředí společnosti

 » Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní, a. s., postavená 
na perspektivě finanční, zákaznické, procesní a perspektivě učení se 
a růstu, je realizována v praxi z úrovně pozice generálního ředitele 
společnosti, který garantuje její naplňování koordinací jednotlivých 
funkčních strategií na úrovni úseků a odborů jím přímo řízených 

 » SAK – Zavádění národních akreditačních standardů dle Spojené 
akreditační komise, o. p. s., ve všech nemocnicích KZ. Oddělení následné 
péče II v Ryjicích prošlo reakreditačním šetřením a obhájilo akreditaci 
z roku 2013, kterou získalo ještě jako Nemocnice následné péče 
Ryjice, p. o.

 » Spolupráce s odborovými organizacemi při úspěšném vyjednávání 
o uzavření kolektivní smlouvy

 » Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče 
na území Ústeckého kraje

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– NEJVĚTŠÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Nové sanitky

Firemní mateřská škola v ústecké Masarykově nemocnici

3.

Ing. Jiří Novák předává zástupcům odborů 
podepsanou novou kolektivní smlouvu

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
při slavnostním zahájení provozu PET centra

FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

12 000  Kč 
na měsíc na akademický 

rok
+ = =7 000  Kč 

na měsíc
5 000  Kč 

na měsíc
120 000  Kč 
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ROBOT DA VINCI Xi – OPERACE NÁDORU LEDVINY

V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s., 
OPERUJÍ NA NEJMODERNĚJŠÍM ROBOTICKÉM SYSTÉMU V ČR 

Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., pod vedením přednosty MUDr. Jana Schramla, Ph.D., 
od května 2015 disponuje novým robotickým systémem da Vinci typ Xi. Jedná se 
o nejmodernější přístroj tohoto typu v České republice. 

Přístroj lékaři využívají například při urologických, chirurgických, ORL (1. operace 
kořene jazyka v ČR) nebo gynekologických operacích. V roce 2016 byl pořízen také 
operační stůl Trumpf TruSystem 7000dV, který v té době byl jediný v České repub-
lice. Stůl přímým propojením přímo s robotickým systémem da Vinci Xi umožňuje 
měnit polohu pacienta i během operace se zavedenými robotickými nástroji.

Celkem se od roku 2008 provedlo 2 449 robotických operací.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D. Robot da Vinci Xi

„Robotická chirurgie je jedním z oborů, které z Kraj-
ské zdravotní dělají špičkové zdravotnické zařízení. 
Díky novému přístroji mají lékaři možnost operovat 
pacienty nejšetrnějším dostupným způsobem. Udržet 
a rozvíjet moderní zdravotnické technologie v našem 
regionu je naše priorita,“ uvedl hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček při slavnostní prezentaci no-
vého chirurgického robotického systému.  

Robot da Vinci Xi
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JEDINÉ ŠKOLICÍ 

CENTRUM ROBOTICKÉ CHIRURGIE V ČR
Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., představila v roce 2015 nové 
školicí centrum robotické chirurgie pro oblast střední a východní Evropy, 
které navazuje na předchozí školicí středisko, nyní však na nejmoderněj-
ším dostupném robotickém systému, určeném mimo vlastní operativu 
právě na edukaci. Jako jediné v ČR má dva proktory (školitele) MUDr. Jana 
Schramla, Ph.D., přednostu Kliniky urologie a robotické chirurgie Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a MUDr. Jana Rejholce, primá-
ře Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

„Nový robotický systém da Vinci Xi umožňuje další rozvoj roboticky asis-
tované chirurgie a udržení pracoviště na nejvyšší technické úrovni, a to 
i s ohledem na přidělený statut školicího centra robotické chirurgie,“ 
uvedl přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D. 

Nové školicí centrum robotické chirurgie otevřela Krajská zdravotní, a. s., 
na začátku září roku 2015. Výhodou nového školicího centra je, že se robo-
tičtí operatéři školí na nejnovějším typu robota da Vinci Xi, který disponuje 
dvěma konzolemi. V praxi to znamená, že na jedné konzoli operuje zkušený 
operatér a vedle toho se na druhé konzoli operace účastní školený operatér. 
Vedle toho školicí centrum disponuje tréninkovým modulem, na kterém se 
operatéři zdokonalují ve vedení robota, aniž by zatížili pacienta.

Pohled do operačního sálu

Školení sálových sester na robotu da Vinci Xi

Školitel MUDr. Miloš Bočan Robotická operace

Robotická operace Školicí robotické centrum
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

5.
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MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE MASARYKOVY 

NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

9 KLINICKÝCH PRACOVIŠŤ 
V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVĚ 
NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

1.  Neurochirurgická klinika 
2.  Kardiologická klinika
3.  Gynekologicko-porodnická klinika 
4.  Oční klinika 
5.  Klinika úrazové chirurgie 
6.  Klinika urologie a robotické chirurgie 
7.  Dětská klinika
8.  Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní 

medicíny 
9.  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku (k 1. 9. 2017)

ŠIROKÉ SPEKTRUM 
MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Základní, specializovaná 
a superspecializovaná péče

 » Bezpečná a bezbolestná nemocnice 
– používání nejúčinnější analgezie

 » Perinatologické centrum 
– superspecializovaná 
péče o matku a dítě

 » Komplexní onkologické centrum 
— pořízení 2 duálních lineárních 
urychlovačů

 » Oddělení nukleární medicíny 
— vybudování a uvedení do provozu 
PET pracoviště

 » Traumatologické centrum 
pro děti a dospělé

 » Multioborová jednodenní chirurgie
 » Nemocniční lékárna 
 » Transformace Nemocnice 
následné péče Ryjice

 » Trvající zájem vybudovat 
kardiochirurgické oddělení při 
Kardiologické klinice MNUL, 
získat statut komplexního 
kardiovaskulárního centra 
a vybudovat nové operační sály

 » Dopravní zdravotnická služba
 » Dobrovolnické centrum
 » Dobrovolnická a kaplanská služba
 » Mobilní hospic – paliativní léčba 
v domácím prostředí

 » Protikuřácká ambulance
 » Zubní pohotovost
 » Otevření firemní mateřské školy
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek 
podpořený vedením KZ 
a Ústeckým krajem

Nový lineární urychlovač Příprava cytostatikPerinatologické centrum

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
 » Magnetická rezonance 
MAGNETOM AVANTO

 » CT přístroj multidetektorový 
BRILIANCE ICT SP

 » Angiografická linka 
ARTIS ZEE FLOOR

 » Angiografická linka s flat detekt. 
ALLURA XPER

 » Robotický systém da Vinci Xi 
DUAL CONSOLE SYSTÉM

 » Endoskopická el. věž 
CV-190 EXETERA III

 » Přístroj pro robot. nácvik chůze 
LOKOMAT

 » Magnetická rezonance 
INGENIA 3T

 » CT přístroj multidetektorový 
INGENUITY ELITE

 » Operační mikroskop 
OPMI PENTERO 900

 » Lineární urychlovač CLINAC DHX 
High Performance

 » Lineární urychlovač TRUE BEAM

 » Lékařský simulátor ACUITY iX

 » Automatický afterloading 
GammamedPlus iX

 » Mobilní rentgen digitální BV Pulsera 
s C-ramenem

 » Hybridní SPECT/CT Optima

 » SPECT Discovery 640

Kardiologická klinika

Dětské úrazové centrumVizualizace nových operačních sálů

6.
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LÉKAŘI NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY 
NAPRAVILI PÁTEŘ TYČEMI NA MÍRU 
PŘI UNIKÁTNÍ OPERACI ZAD
Lékaři neurochirurgic-
ké kliniky jako první 
v Česku využili implan-
tát vyrobený na míru pa-
cientce, které diagnos-
tikovali skoliózu zad. 
Lékaři na základě virtu-
álního modelu ideální-
ho zakřivení páteře ne-
chali ve Francii vyrobit 
implantát, který jí pak operativně zavedli do páteře.

Napravení páteře se provádí pomocí šroubů zavedených 
do jednotlivých obratlů a následně pospojovaných po-
mocí dlouhých tyčí z titanu nebo ocelové slitiny.

LÉKAŘI KLINIKY ÚRAZOVÉ CHIRURGIE POSUNULI 
TECHNICKÉ LIMITY V ARTROSKOPII LOKTE
Tým artroskopistů kliniky úrazové chirurgie a Artroskopické-
ho centra při ústecké Masarykově nemocnici pod vedením 
MUDr. Lubomíra Koppa, Ph.D., provedl vysoce specializo-
vaný výkon na loketním kloubu. Jednalo se o artroskopic-
ky asistovanou osteosyntézu zlomeniny hlavičky vřetenní 
kosti a podle dostupných informací se jedná o první výkon 
tohoto typu v rámci České republiky. 

REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ 
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

OČNÍ KLINIKA PROVEDLA NOVÝ TYP FILTRUJÍCÍ OPERACE U PACIENTŮ 
S GLAUKOMOVÝM ONEMOCNĚNÍM
Ústecká oční klinika pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, 
Ph.D., se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu) a byla vy-
brána jako první pracoviště v České republice k provedení této operace. 
Jednalo se o miniinvazivní operaci, která snížila nitrooční tlak zavedením 
glaukomového implantátu STAR flow do prostoru oka, kterým přirozeně 
nitrooční tekutina odtéká a pomocí implantátu se drenáž tekutiny z oka 
zvýšila. Oční klinika má statut Makulárního centra a prezentovala již řadu 
unikátních očních operací. Jako první v České republice zde byla provede-
na také unikátní operace novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo 
G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu 
oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. 
Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Operace novým typem 
laserového přístroje

Artroskop zavedený v přední komoře 
loketního kloubu, vypouštění 
krevního výronu

Zleva MUDr. Petr Vachata, Ph.D., 
MBA, při operaci páteře

7.

RTG snímek před a po operaci

Zprava prof. MUDr. Pavel 
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, 
při operaci

LÉKAŘI KARDIOLOGICKÉ KLINIKY VYMĚNILI 
DVĚ SRDEČNÍ CHLOPNĚ SOUČASNĚ
Jako první ve střední a východní Evropě se podařila 
ústeckým lékařům kardiologické kliniky pod vedením 
jejího přednosty prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., 
FESC, FSCAI, unikátní operace výměny dvou srdečních 
chlopní během jedné operace. Šlo o využití výkonu 
TAVI, což je perkutánní léčba (přes kůži) – v tomto 
případě přes tříslo náhrada aortální chlopně pro 
významné zúžení – a zároveň výkonu MitraClip, což 
je perkutánní léčba nedomykavosti mitrální chlopně. 
Každý z obou výkonů je sám o sobě velmi náročný 
a u jednoho pacienta se prakticky oba zákroky 
neprovádějí. 

Lékaři nejprve tepnu v třísle museli rozšířit pomocí 
balonku a vyztužit implantováním stentu. Teprve 
poté byli schopni zavést speciální zaváděcí katétr 
o průměru 6 mm. Šlo tedy o tři výkony najednou.

NEUROCHIRURGOVÉ JAKO 
PRVNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
NAHRADILI ČÁST LEBKY 
POMOCÍ IMPLANTÁTU Z TITANU 

Jako první v ČR provedli operatéři 
neurochirurgické kliniky, pod vede-
ním MUDr. Petra Vachaty, Ph.D., MBA, 
náhradu velké chybějící části lebeční 
kosti unikátním implantátem vyrobe-
ným na míru z titanové slitiny. Jako 
první operaci podstoupil sedmapade-
sátiletý muž z Bíliny.

Titanový implantát
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VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE 
V AREÁLU MASARYKOVY 
NEMOCNICE
 » Rekonstrukce novorozeneckého 
oddělení

 » Dostavba fetomaternálního centra

 » Multioborová jednodenní chirurgie

 » Jednodenní gynekologie, rekonstrukce 
gynekologicko-porodnické kliniky

 » Ústní, čelistní a obličejová chirurgie
– samostatné lůžkové oddělení

 » Rekonstrukce a rozšíření oddělení 
klinické genetiky

 » Rekonstrukce dětského pavilonu

 » Otevření oddělení sportovní 
medicíny

 » Otevření dětské rehabilitace

 » Realizace rekonstrukce prádelny

 » Rozsáhlá rekonstrukce onkologie 
a nukleární medicíny v areálu V Podhájí 
včetně zateplení, fasády a kompletní 
výměny oken

 » Zřízení nemocniční lékárny v areálu 
V Podhájí

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU 
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Doc. Binder představuje fetomaternální centrum Jednodenní chirurgie

Robotická rehabilitace na Lokomatu ProZahájení provozu oddělení sportovní medicíny

Rekonstruovaná ORL ambulance MUDr. Filip Cihlář představuje novou angiolinku 

Rekonstrukce prádelny
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VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU 
NEMOCNICE MOST
Krajská zdravotní, a. s., ukončila projekt „Rekon-
strukce pavilonů Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních 
prostor“, který začal na konci srpna v roce 2015 
po více než ročních přípravách. Realizace projek-
tu byla rozsáhlá a hodnota veřejné zakázky vzešlá 
z otevřeného výběrového řízení je bezmála 150 mi-
lionů korun včetně DPH. Rekonstrukce probíhala 
ve fázích, podle harmonogramu, za plného provo-
zu. Projekt byl ukončen prakticky rok po zahájení.

S ohledem na stáří budov a jejich infrastruktury, 
které byly dlouhodobě ve velmi špatném stavu, 
byla celková rekonstrukce nutností. V podstatě se 
jedná o první akci takového rozsahu od dob výstav-
by nemocnice. V roce 2015 to bylo 40 let, kdy za-
čala sloužit veřejnosti a opravu si jistě zasloužila. 
Nejde samozřejmě jen o lepší vzhled, ale hlavně 
o praktické dopady na pacienty, zdravotnický per-
sonál a širokou veřejnost.

 » Rekonstrukce exteriérů centrálního příjmu
 » Rekonstrukce gynekologicko-poro dnického 
oddělení a šestinedělí

 » Rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekonstrukce mostecké nemocnice včetně 
optimalizace vnitřních prostor

 » Výstavba oddělení NIP a DIOP
 » Výstavba nového velkokapacitního parkoviště 
za pavilonem B 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ 
VYBAVENÍ POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH 
FONDŮ
 » Skiagrafický RTG přístroj s přímou 
digitalizací

 » Počítačový tomograf včetně příslušenství
 » Skiaskopicko-skiagrafický  přístroj

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE 
NEMOCNICE MOST, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ŠIROKÉ SPEKTRUM 
MEDICÍNSKÝCH OBORŮ 
A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH 
SLUŽEB
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská 
péče

 » Perinatologické centrum zajišťující 
superspecializovanou péči o matku 
a dítě

 » Moderní centrální operační sály
 » Endoskopické centrum
 » Dobrovolnická a kaplanská služba
 » Nemocniční lékárna
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek 
podpořený vedením KZ 
a Ústeckým krajem

 » Transformace bývalé Nemocnice 
následné péče Most – Zahražany

Krajská zdravotní, a. s., za finanční 
podpory Vršanské uhelné a.s. ukončila 
rekonstrukci mostecké porodnice 
a šestinedělí.

Gynekologicko-porodnické odděle ní 
mostecké nemocnice spolu se šesti-
nedělím bylo zrekonstruováno díky 
daru Vršanské uhelné a.s. sjednanému 
v rámci partnerství těžební společnosti 
s Ústeckým krajem.

Nový stravovací provozPracoviště NIP disponuje 12 lůžkyPohled do pokoje šestinedělí

Swissray Anesteziologický přístroj (COS)

Pavilon A po rekonstrukci

Centrální příjem 
před rekonstrukcí 

Centrální příjem 
po rekonstrukci

Zrekonstruované 
oddělení gynekologie
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Pavilon A před rekonstrukcí

Nové velkokapacitní parkoviště
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MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE 

NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH 
OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Onkologické oddělení, které se stalo 
spolupracujícím pracovištěm v rámci 
celostátní sítě KOC

 » Neurologické oddělení – součást sítě 
iktových center

 » Specializované pracoviště nukleární 
medicíny

 » Oddělení domácí péče a LDN
 » Dobrovolnická a kaplanská služba
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Mamodiagnostické centrum 
 » Transfuzní oddělení – integrace s transfuzní 
stanicí v mostecké nemocnici 

 » Urogynekologické centrum
 » Rozvoj pracoviště Vejrpty (dětské, 
gynekologie, ortopedie, RDG) 

 » Nemocniční lékárna
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek 
podpořený vedením KZ a Ústeckým krajem

Areál Nemocnice Chomutov, o. z.

Nové bezbariérové dveře 
pro usnadnění pohybu

RTG analget

Nemocniční lékárna

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU 
NEMOCNICE CHOMUTOV
 » Připravovaný emergentní příjem včetně zastřešeného 
propojení nemocničních pavilonů

 » Rekonstrukce ambulantní části plicního oddělení 
na poliklinice

 » Vybavenost pokojů

 » Laboratoř pro přípravu radiofarmak

 » Nové mamodiagnostické centrum s větší kapacitou, 
nejmodernější v Ústeckém kraji

 » Příprava rekonstrukce stravovacího provozu

 » Příprava emergentního příjmu

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
 » Obnova lineárních urychlovačů

 » Nový SPECT/CT pro nukleární medicínu

 » Dokončení kompletní digitalizace RDG provozu

 » Rozšíření mamodiagnostického centra o druhý 
mamograf

 » Příprava pro magnetickou rezonanci

 » Obnova endoskopické techniky

Laboratoř pro přípravu 
radiofarmak Rehabilitace – vodoléčba

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
 »  Počítačový tomograf CT Somatom AS
 » RTG analget
 » SPECT/CT hybridní systém Optima nm/CT
 » 2x duální lineární urychlovač Elekta Synergy XVI
 » Rtg simulátor Acuity iX
 » Terapeutický rentgen Xstrahl 2000

Porodní sál

Nový SPECT/CT

Lineární urychlovač 
– ozařovna

Nový moderní mamograf
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MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE 

NEMOCNICE TEPLICE, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH 
OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Specializované centrum pro léčbu 
roztroušené sklerózy

 » Moderní gastroenterologické pracoviště
 » Iktové centrum
 » Dětský rehabilitační stacionář
 » Canisterapie
 » Dobrovolníci a kaplanská služba
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Nemocniční lékárna a prodejna 
zdravotnických potřeb

 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek 
podpořený vedením KZ 
a Ústeckým krajem

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH 
SLUŽEB
 » Oční oddělení bylo vybaveno přístrojem 
na měření refrakce očí a zakřivení rohovky 
– Autorefraktometr

 » Otevření ambulance pro vlhké hojení ran
 » Specializovaná ambulance pro léčbu 
chronických ran

Chirurgická 
ambulance – příjem

Nová počítačová 
tomografie

Swissray

RTG axiom

Nová endosonografie

Úsek rizikových 
novorozenců

Nemocniční lékárna

Dětský rehabilitační stacionář 

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE 
V AREÁLU NEMOCNICE TEPLICE
 » Rekonstrukce urologického, ortopedického 
a dětského oddělení včetně části interního pavilonu

 » Kompletní obnova chirurgických ambulancí

 » Vybudování nadstandardního pokoje 
na gynekologicko-porod nickém oddělení a zlepšení 
prostředí pro rodičky a jejich doprovod

 » Revitalizace prostranství před poliklinikou 

Statutární 
město Teplice

včetně vytvoření dalších parkovacích míst 
za podpory města Teplice

 » Rekonstrukce lékárny

 » Zahájení vybudování pavilonu centrálních operačních 
sálů včetně sterilizace

 » Zřízení nízkoprahového urgentního příjmu

 » Rekonstrukce sociálních zařízení na chirurgickém 
oddělení

 » Rozšíření počtu lůžek na neurologii – JIP

 » Vybudování pokoje paliativní péče

 » Sloučení dvou laboratoří (hematologie a biochemie), 
vytvoření oddělení laboratorního komplementu

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 
PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
 » RTG skiagraficko-skiaskopický přístroj
 » Univerzální skiagrafické pracoviště
 » Multidetektorový CT přístroj Optima 
CT660

11.

Nová parkovací místa
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NEMOCNICE DĚČÍN, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Celá šíře laparoskopické operativy
 » Neurologické oddělení – součást sítě iktových center ČR
 » Dobrovolnická a kaplanská služba
 » Nemocniční lékárna
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek 
podpořený vedením KZ a Ústeckým krajem

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE 
V AREÁLU NEMOCNICE DĚČÍN
 » Rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekonstrukce hemodialyzačního střediska
 » Rekonstrukce ubytovny
 » Zahájena rekonstrukce pavilonu I
 » Částečná rekonstrukce gynekologicko-porod-
nického oddělení, nově zrekonstruovaný 
porodní sál, oddělení šestinedělí a oddělení 
novorozenců

 » Příprava rekonstrukce 
gastroenterologického pracoviště

 » Příprava vybudování centrálního 
emergentního příjmu 

 » Příprava rekonstrukce budovy 
chirurgických oborů – výměna oken

 » Příprava rozšíření prostor lékárny 
– rekonstrukce prostor pro zákaznické centrum

 » Vybudování nových parkovacích míst 
a parkovacího systému

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
 » Gynekologicko-porodnické oddělení – 4D ultrazvuk 
VOLUSON E8 EXPERT

 » Interní oddělení – nová echokardiologická ambulance 
– speciální vyšetření srdce

 » ARO – nově vybudovaná ambulanční část

 » Oční oddělení je vybaveno špičkovou zdravotnickou 
technikou – náročné operační výkony, plastické 
operace

 » Rehabilitační oddělení – nové lůžkové oddělení 
v souvislosti se zřízením iktového centra, otevřené 
od 1. 1. 2013

 » RDG – pořízení CT

 » Nově otevřená ambulance bolesti, anesteziologická 
a nutriční ambulance

Rekonstrukce pavilonu IPorodní sál

PACS čtečka

CT spirální

Operační sál

Rekonstrukce 
stravovacího provozu Dialýza Nový vjezd do areálu

4D ultrazvuk

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
 » CT spirální 16
 » Skiaskopicko-skiagrafický komplet
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VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s., 

LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA A VĚDECKÁ RADA KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.  
Odborné vzdělávání lékařů, zdravotníků i dal-
ších zaměstnanců v rámci Krajské zdravot-
ní, a. s., zajišťuje Vzdělávací institut Krajské 
zdravotní, zkráceně VIKZ. 

VIKZ rozšiřuje spektrum a formu odborného 
vzdělávání, které se v KZ realizuje, a zvyšuje 
množství vzdělávacích akcí pro zaměstnance 
v jednotlivých nemocnicích.

Ustavená Rada Vzdělávacího institutu, jakož-
to poradní orgán generální ředitele, přispívá 
k posílení a rozvoji aktivit odborného vzdělá-
vání pracovníků KZ. Radě předsedá MUDr. Jo-
sef Liehne. Činnost by měla přispět k posílení 
a rozvoji aktivit odborného vzdělávání pracov-
níků KZ. Nejsilnější zázemí v podobě vzdělávacího centra se 6 moderně vyba-
venými učebnami, největší se 120 místy, má Vzdělávací institut v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Pracovníci VIKZ jsou k dispozici v každé z ne-
mocnic Krajské zdravotní. Působení Vzdělávacího institutu zahrnuje kromě sa-
motného vzdělávání také provoz Lékařské knihovny KZ, jejích poboček, činnost 
audiovizuálního týmu a Středisko konferenční a marketingové podpory, jehož 
úkolem je především příprava a organizace konferencí, které jsou pořádány 
pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky Krajské zdravotní, a. s., dále je 
to rozvoj marketingu, nabídka reklamních ploch atd.

VĚDECKÁ RADA KRAJSKÉ 
ZDRAVOTNÍ, a. s., 

Vědecká rada KZ byla ustavena v první polovině roku 2008 a navázala 
svou činností na Vědeckou radu Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, působící již od roku 2001. Vědecká rada tak byla rozšířena o zá-
stupce všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., a předsedá jí profesor 
MUDr. Martin Sameš, CSc.

V roce 2011 byla Vědecká rada KZ dále rozšířena o představitele nelé-
kařských zdravotnických oborů.

Úkoly Vědecké rady KZ představují celou škálu činností soustřeďujících 
se především na prosazování rozvoje vědecké, výzkumné a vývojové prá-
ce a postgraduálního vzdělávání ve společnosti Krajská zdravotní, a. s. 
Významným úkolem je také zpracování koncepcí a strategií těchto čin-
ností. Zástupci Vědecké rady KZ vytvářejí doporučení na podporu vybra-
ných rozvojových projektů, podílejí se na řešení personálních situací 
v jednotlivých oborech, účastní se výběrových řízení na funkce před-
nostů a primářů, projednávají dostupnost vědeckých lékařských infor-
mací pro odborné pracovníky v KZ, podílejí se na činnosti Vzdělávacího 
institutu KZ. Významným způsobem přispívají k zajištění výuky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vědecká 
rada KZ stanovuje kritéria hodnocení vědecké, výzkumné a vzdělávací 
činnosti jednotlivců a pracovišť a stanovuje zásady pro udělování cen 
za nejlepší vědeckou práci. Vědecká rada hodnotí nominované práce 
při každoročních soutěžích. 

Ing. Martin Zeman
– tajemník Vědecké rady KZ

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
– předseda Vědecké rady KZ

Technik při zajištění přímého přenosu z operace

MUDr. Josef Liehne
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Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., je dalším článkem působícím ve struk-
tuře společnosti, který by měl přispět k plnění hlavního poslání, kterým je po-
skytování kvalitní zdravotní péče ve všech pěti nemocnicích, které společnost 
zastřešuje. Je poradním orgánem generálního ředitele a náměstka pro zdravot-
ní péči.

V roce 2014 došlo ke změnám ve složení vědecké rady, členy Vědecké rady KZ 
se nově stali přednostové klinik a děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP. Na-
dále mají ve vědecké radě své zastoupení další významní představitelé oborů, 
v nichž KZ uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo 
další tvůrčí činnost.

Členy Vědecké rady KZ jmenuje generální ředitel společnosti Krajská zdravot-
ní, a. s., na dobu 4 let. Zasedání Vědecké rady KZ jsou svolávána nejméně dva-
krát za rok a jsou zpravidla veřejná. Od roku 2014 bylo posíleno zapojení Vě-
decké rady KZ do řízení výuky a vzdělávání a do rozvoje vědecko-výzkumné 
činnosti v Krajské zdravotní, a. s. Zároveň byl dán větší důraz na těsnější spo-
lupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a s Ústeckým krajem.

VĚDECKÁ RADA  
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
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REKONSTRUKCE ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 

MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z., V PODHÁJÍ
A V NEMOCNICI CHOMUTOV, o. z.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V MASARYKOVĚ 
NEMOCNICI

Onkologické odděle-
ní v Masarykově ne-
mocnici V Podhájí 
prochází od r. 2014 
rozsáhlou komplet-

ní rekonstrukcí. Zcela nově byla vybudována stínicí 
kobka pro umístění druhého lineárního urychlovače. 
Současně byly postupně realizovány stavební úpravy 
a opravy na ambulantní i lůžkové části oddělení (nové 
ordinace, čekárny a sociální zařízení v ambulantní čás-
ti, vybudování a modernizace chemoterapeutického 
stacionáře s vlastním sociálním zázemím, kompletní 
opravy na všech lůžkových stanicích s vytvořením no-
vých společenských místností pro pacienty).

Byla provedena výměna všech oken a dveří, pokračují 
fasádní práce včetně zateplení celé budovy.

V prostoru onkologického pavilonu byla nově vybudo-
vána nemocniční lékárna pro veřejnost.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
V AREÁLU NEMOCNICE CHOMUTOV
Chomutovská onkologie rovněž prochází postupnou revitaliza-
cí vnitřních prostor na úseku radioterapie — všechny ozařovny, 
přístupové chodby, vstupní prostory i čekárny pro pacienty.

Plánována je rekonstrukce s přemístěním a vybudováním chemoterapeutického stacionáře s kom-
pletním zázemím včetně ambulancí klinické onkologie.

Kompletní obměna přístrojové techniky nejenom významně přispěla ke zkvalitnění onkologické 
péče, ale současně přispěla i ke zkulturnění prostředí jak pro onkologické pacienty, tak pro ošet-
řující personál. Oddělení se stalo spolupracujícím pracovištěm v rámci celostátní sítě KOC.

Pokoj – po rekonstrukci Recepce – před rekonstrukcí

Čekárna lineárního 
urychlovače 
– před rekonstrukcí 

Recepce 
– po rekonstrukci Čekárna – po rekonstrukci 

Sociální zařízení 
– po rekonstrukci 

Lineární urychlovač RTG simulátorPrim. MUDr. Martina Chodacká

NEMOCNICE CHOMUTOV

MASARYKOVA NEMOCNICE
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V souvislosti s obměnou 
přístrojové techniky byla 
provedena i rozsáhlá re-
konstrukce chomutov-

ského pracoviště, které bylo částečně přemístěno z kapacit-
ních důvodů do nových prostor. Současně byla i na tomto 
pracovišti zřízena laboratoř pro přípravu radiofarmak a vy-
budováno nové zázemí pro pacienty i personál.

REKONSTRUKCE NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY 
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z., V PODHÁJÍ

A V NEMOCNICI CHOMUTOV, o. z.

V roce 2013 
byly zaháje-
ny na Oddě-
lení nukleár-

ní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem rozsáhlé rekonstrukční práce a postupně 
se podařilo vybudovat a uvést do provozu zce-
la nové PET pracoviště. Současně byly zmoder-
nizovány i další prostory pro provoz konvenční 
nukleární medicíny a do provozu byla uvedena 
laboratoř pro přípravu radiofarmak. Současně 
bylo vytvořeno i zcela nové zázemí pro pacienty 
(čekárny, sociální zařízení). Dále je plánována 
rekonstrukce na terapeutickém úseku odděle-
ní.

Zrekonstruovaná jídelna

Prim. MUDr. Aleš Chodacki
Pracoviště nukleární medicíny V Podhájí

Čekárna V Podhájí SPET/CT v Chomutově

Skener PET/CT
Čekárna PET centra MNUL 
– polohovací lůžko

NEMOCNICE CHOMUTOV

MASARYKOVA NEMOCNICE
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Ovladovna skeneru PET/CT 
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REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO PAVILONU 

MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v roce 2015 dětský pa-
vilon ústecké Masarykovy nemocnice. Během staveb-
ních prací byly vybudovány nové ambulance, stacionář 
a centrální šatny pro zaměstnance. Rekonstrukční prá-
ce proběhly v tomto rozsahu po více jak dvaceti letech, 
tedy poprvé od doby výstavby tohoto komplexu. Krom 
nového vzhledu interiérů a jeho vybavení doznal zásad-
ních změn i samotný provoz zdravotnických pracovišť.

V přípravě je zateplení celé budovy včetně výměny oken a dveří, které dosud nebyly vyměněny při 
dílčích rekonstrukcích. V rámci další modernizace dětského pavilonu je v plánu také rozšíření budo-
vy o jedno patro, ve kterém nově vzniknou administrativní prostory zdravotnického personálu včetně 
zasedací místnosti, spisovny, skladových prostor, kuchyňky, hygienických zařízení a komunikačních 
prostorů, čímž se uvolní stávající pro-
story pro reorganizaci a rozšíření po-
skytované zdravotní péče.

Rekonstrukcí prošla i dětská rehabilitace ústecké Masarykovy nemocnice. Jedná se o regionální 
zdravotnické pracoviště, kde se léčí malí pacienti nejen z Ústí nad Labem, ale i z široké spádo-
vé oblasti. Nová dětská rehabilitace nabízí lepší uspořádání rekonstruovaných prostor pro děti 
a jejich doprovod včetně nového, moderního vybavení jak pro fyzioterapii, tak pro ergoterapii, 
i zázemí pro zdravotníky.

Zrekonstruovaná chodba

Nová vyšetřovna

Zrekonstruované prostory dětského pavilonu

Nová ambulance

Zrekonstruované prostory

Dětská rehabilitaceDětská rehabilitace

Nové vybavení

Revitalizace budovy D
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 » Zřízení oddělení následné rehabilitace v budově T, 
25 lůžek

 » Rozšíření parkoviště před budovou O – protetické 
oddělení – navýšení kapacity na 50 parkovacích míst 

Investice ve fázi příprav
 » Rekonstrukce veřejné lékárny 
 » Zřízení zákrokového sálu na klinice anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny

 » Zřízení nových pracovišť oddělení klinické imunologie 
a alergologie

 » Centrum léčby chronické bolesti
 » Rekonstrukce porodnice

V Podhájí
 » Dokončení zateplení budovy
 » Otevření nové lékárny
 » Otevření nového chemoterapeutického stacionáře

Investice ve fázi příprav
 » Vybudování příjmu a skladování radiofarmak
 » Zřízení terapeutické části na oddělení nukleární 
medicíny 

 » Rekonstrukce parkoviště 

Lůžko NIP Výstavba parkoviště za budovou B

NEMOCNICE 
TEPLICE, o. z.
 » Výstavba nového pavilonu 
se čtyřmi operačními sály 
a sterilizací

 » 92 parkovacích míst 
pro zaměstnance

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.
Byla zahájena celková rekonstrukce bu-
dovy interních oborů, práce se budou 
týkat jejího zateplení, výměny dveří 
a oken včetně dílčích úprav, spojených 
mimo jiné také s plánovanou přístav-
bou objektu pro instalaci magnetické 
rezonance a umístění nového vestibu-
lu.

V budově T dojde k vybudování 
oddělení následné rehabilitace

Ve fázi příprav je rekonstrukce 
nemocniční veřejné lékárny

Projekt připravované výstavby parkoviště V Podhájí
Před budovou O vznikne padesát 
nových parkovacích míst

REALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ 
INVESTIČNÍ AKCE V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Zahájení výstavby nového 
pavilonu s operačními 

sály a sterilizací

»
 « Zahájení celkové rekonstrukce budovy 

interních oborů, pavilonu I

17.

MASARYKOVA NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

NEMOCNICE MOST, o. z.
 » Zahájen provoz nového oddělení NIP (následná 
intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobá intenzivní 
ošetřovatelská péče), první s tímto zaměřením 
a počtem lůžek největší v Ústeckém kraji

 » Výstavba nového velkokapacitního parkoviště 
za pavilonem B 

Investice ve fázi příprav
 » Umístění magnetické rezonance do pavilonu A
 » Zřízení rehabilitačního oddělení na Oddělení 
následné péče v Zahražanech

 » Rekonstrukce oddělení neurologie a ortopedie
 » Demolice lávek a výstavba schodiště
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 » Výstavba nového pavilonu se 
čtyřmi operačními sály a sterilizací 

 » Projekt počítá také s výstavbou 92 
parkovacích míst pro osobní auta 
zaměstnanců, dvě z nich budou 
vyhrazena pro tělesně postižené. 
Díky tomu dojde k uvolnění 
parkovacích míst pro návštěvníky 
nemocnice přímo v jejím areálu

 » Souběžně bude zahájena výstavba 
nízkoprahového urgentního příjmu 

NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.
 » Vybudován zcela nový 
stravovací provoz včetně 
nového technologického 
vybavení 

 » Stavební úpravy 
spojené s pořízením 
nového přístroje pro 
magnetickou rezonanci 

 » Projekt výstavby objektu 
urgentního příjmu 
a propojovací chodby 
mezi nemocničními 
pavilony

 » Onkologie — nový chemoterapeutický stacionář

REALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ 
INVESTIČNÍ AKCE V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

 » Rekonstrukce největšího pavilonu I – interních oborů se zateplením 
a výměnou dveří a oken včetně dílčích vnitřních úprav, spojená také 
s přístavbou objektu pro instalaci magnetické rezonance a umístění 
nového vestibulu

 » Výstavba nových operačních sálů a urgentního příjmu 

MASARYKOVA NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

NEMOCNICE TEPLICE, o. z.

NEMOCNICE MOST, o. z.

 » Proběhne přestěhování 
nemocniční lékárny do nových 
– zrekonstruovaných prostor 

 » Zateplení plicního pavilonu 
 » Rekonstrukce dětského 
a dorostového oddělení, 
v rámci projektu v budově C 
dochází rovněž k rekonstrukci 
sociálních zařízení 
a společenských prostor

 » Před pavilonem O, v němž 
sídlí protetické oddělení, 
bude zrekonstruováno 
parkoviště, kde se rozšíří 
počet parkovacích míst ze 
současných 25 na 50

 » Rekonstrukcí prošel v roce 
2017 onkologický stacionář 
V Podhájí

 » Rekonstrukcí projde v roce 
2017 také parkoviště V Podhájí

 » Dostavba centrálních 
operačních sálů, intenzivních 
a standardních lůžek

 » Revitalizace psychiatrie 

Revitalizace psychiatrie

Rozšíření centrálních operačních sálů 

Zateplení plicního pavilonu

Nový pavilon ARO a chirurgie, urgentního 
příjmu včetně spojovacího koridoru

Spojovací koridor

Pavilon operačních sálů

Nízkoprahový urgentní příjem

Nový pavilon urgentní medicíny

Revitalizace pavilonu IPřístavba interního pavilonu
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BÝVALÉ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE (NNP) BYLY 1. 9. 2015 ÚSPĚŠNĚ ZAČLENĚNY DO CHODU KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE RYJICE A ZAHRAŽANY

Oddělení následné péče v Zahražanech Nemocnice Most, o. z. (dále 
jen ONP) sídlí v historické budově z roku 1903 v ulici Jana Žižky, Most 
– Zahražany. Na ONP jsou přijímáni pacienti převážně z lůžkových od-
dělení nemocnic Krajské zdravotní, a. s., ale i z ostatních spádových 
zdravotnických zařízení Ústeckého kraje. 

Je poskytována komplexní lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče 
včetně fyzioterapie a ergoterapie. Léčba na oddělení následné péče se 
věnuje zejména problematice obsažené v interních oborech, neurologii, 
ortopedii, traumatologii a chirurgii. Pacienti jsou přijímáni po odezně-
ní akutních stavů po proběhlé nemoci či úrazu k doléčení a případné 
rehabilitaci. Cílem je nejen mobilizace pacienta, návrat k soběstač-
nosti a nácvik sebeobsluhy, vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu, 
ale následně i ke zkvalitnění života s možným návratem do domácího 
prostředí a zapojení do všech činností spojených s běžným životem. 
Celková kapacita ONP činí 113 lůžek rozdělených do tří stanic. V rámci 
léčby je pacientům poskytována komplexní péče, za úzké spolupráce 
se všemi odděleními Nemocnice Most, o. z., včetně laboratorních slu-
žeb a stravovacího provozu. 

Na Oddělení následné péče v Zahražanech Nemocnice Most, o. z., do-
jde ke zřízení nového oddělení lůžkové rehabilitace. Celkově přibude 
29 lůžek oddělení rehabilitace. 

Tímto bude splněna jedna z podmínek pro získání statutu iktového 
centra pro mosteckou nemocnici.

Oddělení následné péče II v Ryjicích Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., prošlo v roce 2016 úspěšnou reakreditací, obhájilo akreditaci z roku 
2013 a získalo certifikát na základě splnění akreditačních standardů Spojené 
akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR). Akreditace je platná tři roky, do listopa-
du 2019. Došlo také ke zřízení nové stanice DIOP.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabili-
tační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních, pacienti 
s kožními defekty, pacienti v paliativním režimu péče, v terminálních stadiích 
onemocnění, pacienti, jejichž zdravotní stav předpokládá dlouhodobou péči 
v oblasti výživy nebo hydratace. Pacienti jsou překládáni především z Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak z Nemocnice Děčín a jiných 
zdravotnických zařízení. Z terénu jsou pacienti přijímáni po domluvě s prak-
tickými lékaři nebo po indikaci z geriatrické ambulance. Oddělení neposkytuje 
respitní péči, ani nenahrazuje zařízení sociálních služeb (domovy pro seni-
ory). Ve výborné spolupráci s ústeckou klinikou úrazové chirurgie dosahuje 
dlouhodobě výborných výsledků v subakutní péči po operacích traumat ske-
letu. Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových 
příhodách, infekcích, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, in-
kontinentní, s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí i paci-
enty v terminálním stadiu onemocnění. ONP poskytuje subakutní péči, akutní 
péči neposkytuje (mimo léčbu akutní exacerbace chronických onemocnění 
při léčebném pobytu). Celková kapacita oddělení následné péče je 115 lůžek 
na třech odděleních.

Nově byla vytvořena stanice DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) 
se 4 pokoji, které byly zrekonstruovány. Byly provedeny opravy podlah, zdí, 
oken, výměna lina, drobná úprava elektroinstalace, nové obklady a umyvadla 
a další úpravy.

ONP RYJICE
ONP MOST – ZAHRAŽANY

Vodoléčba

Rehabilitace

Pokoj DIOP

Předání certifikátu o udělení akreditace

Vstup do objektu

Oddělení následné péče Most – Zahražany
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VÝBĚR Z INVESTIC ZA FINANČNÍ PODPORY ÚSTECKÉHO KRAJE 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s., SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILA V ROCE 2017 PROVOZ NOVÉHO ODDĚLENÍ NIP (NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ PÉČE) 
A DIOP (DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE) V NEMOCNICI MOST, o. z.
 » Ústecký kraj zásadní částkou přispěl na nákup vybavení a přístrojové techniky tohoto 
oddělení. 

 » Z celkové částky 27,63 milionu korun včetně DPH se Ústecký kraj podílel 26 miliony Kč. 
Nové oddělení mostecké nemocnice je mezi nemocnicemi Krajské zdravotní, a. s., prvním 
s tímto zaměřením a zároveň je počtem lůžek největším v Ústeckém kraji. Vzniklo na základě 
naléhavých potřeb, které přináší neustále se zvyšující počet chronicky nemocných pacientů.
Následná intenzivní péče (NIP) je péče o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu, ale jsou 
dosud závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci (UPV). 
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) je péče o pacienty s poruchou vědomí 
ve stabilizovaném stavu, kteří již nejsou závislí na podpoře základních životních funkcí. Zahájení provozu NIP a DIOP v Nemocnici Most, o. z.

ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ ÚSTECKÉ MASARYKOVY NEMOCNICE
Pacientům onkologického oddělení v areálu V Podhájí slouží nový stacionář pro ambu-
lantní podání systémové onkologické léčby (chemoterapie, biologické, hormonální). 
Nově je k dispozici prostorný aplikační sál se 14 polohovacími křesly a s vlastním so-
ciálním zázemím, velkoplošnými TV přijímači a připojením na internet, čekárna se šat-
ními skříňkami a sociálním zařízením. Vznikly zde dvě moderně vybavené ambulance 
s kabinkami pro pacienty, kancelář mobilního hospicu a paliativní ambulance. Personál 
má k dispozici novou přípravnu s velínem, denní místnost, sociální zázemí, skladové 
prostory a technické místnosti. Onkologické oddělení je součástí Komplexního onkolo-
gického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., jež má spolupracující 
pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., a které je záro-
veň jedním ze třinácti komplexních onkologických cen-
ter v ČR. Stacionářem ročně projde téměř 4500 pacientů. 

Náklady činily 7,75 mil. korun, 7,1 mil. korun na stav-
bu získala Krajská zdravotní investiční dotaci od Ús-
teckého kraje.

ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVA
Devět nových sanitních vozidel, díky finanční podpoře Ús-
teckého kraje, získala Krajská zdravotní, a. s., v roce 2016 
pro vlastní Zdra-
votnickou dopravní 
službu. Nová auta 
nahradila vyslouži-
lé vozy nevyhovující 
současným potře-
bám pro přepravu 
pacientů a provozu 
na pozemních ko-
munikacích.

NOVÁ LŮŽKA ZVÝŠÍ KOMFORT PACIENTŮM 
V NEMOCNICÍCH KZ, a. s.
ROZDĚLENÍ LŮŽEK DLE NEMOCNIC
 2015 2016 2017 Celkem

Ústí nad Labem 4 26 31 61

Teplice – 27 13 40

Děčín – 17 6 23

Chomutov – 24 23 47

Most – 32 29 61

 4 126 102 232

V rámci dotačních titulů Ústecké-
ho kraje „Podpora zvýšení kom-
fortu pacientů při poskytování 
lůžkové péče na území Ústeckého 
kraje – 2015“ a „Podpora zvýšení 
komfortu pacientů při poskytová-
ní následné a dlouhodobé lůžko-
vé péče na území Ústeckého kraje 
– 2016“ získala Krajská zdravot-
ní, a. s., celkem 232 lůžek pro všech 
pět nemocnic.
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ÚSTECKÝ KRAJ PŘISPÍVÁ DO KAŽDÉ Z NEMOCNIC 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. (výběr z investic)

Nemocnice Přístroj
Nemocnice Most, o. z. Zkapacitnění vakuové stanice

Plicní ventilátory

Nemocnice Děčín, o. z. Modernizace kogenerační jednotky

Nemocnice Teplice, o. z. UZ přístroj diagnostický

Nemocnice Chomutov, o. z. Pojízdný skiagrafický přístroj pro JIP

Diagnostická stanice pro mamografické centrum 

Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

 » Artroskopická věž

 » Peroperační přístroj pro elektofyz. monitoraci

 » Pacientské postele včetně matrace a stolku 
(cca 37 ks)

 » Transportní monitor vitálních funkcí

 » Stacionární skiagrafický rtg. přístroj + čtečka 
(Ryjice)

 » C rameno pro urodynamiku 

 » Morcelátor k bipolární enukleaci prostaty 

 » Kompletní urodynamická vyšetřovací sestava

 » Extrakorporální membránová oxygenace 
(ECMO)

Nová lůžka

Urodynamická vyšetřovací sestava

Artroskopická věž
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