
 

Strana 1 (celkem 2) 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 2. 4. 2020/18:00 HODIN 

------------------------------------------------------------------------  

Výjimečný operační sál Krajská zdravotní zprovoznila na infekčním oddělení ústecké Masarykovy 
nemocnice  

Zrekonstruovaný operační sál funguje na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Modernizace této mezi infekčními odděleními v České republice 
výjimečné součásti byla dokončena ve zrychleném režimu v minulých dnech. Krajská zdravotní, a. s., (KZ) 
tak reagovala na vývoj epidemiologické situace kolem nákazy SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-
19. 

„Sál je vybaven moderními technologiemi, připraven pro zákroky všech operačních oborů. Celkové náklady 
na rekonstrukci tohoto pracoviště a jeho vybavení dosáhly 2,5 milionu korun včetně DPH. Financování akce 
zajistila Krajská zdravotní z vlastních prostředků,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, který 
připomněl, že vedení společnosti dlouhodobě usiluje o kvalitní zázemí a vybavení zdravotnických pracovišť v 
každé z pěti nemocnic, které společnost v Ústeckém kraji provozuje. „Dokončení rekonstrukce sálu na 
infekčním oddělení bylo ale, zcela pochopitelně, v posledních dnech prioritou,“ zdůraznil.  

„Dokončením této rekonstrukce byla nyní završena revitalizace infekčního pavilonu, který již dříve prošel díky 
investiční finanční podpoře Ústeckého kraje kompletní rekonstrukcí. Jsem přesvědčen, že zrekonstruovaný 
sál pomůže nejen zdravotníkům na infekčním oddělení, kteří jsou v posledních dnech a týdnech vystaveni 
ohromnému tlaku a pracovnímu napětí, a kterým bych i tímto za jejich práci chtěl poděkovat,“ uvedl Ing. Petr 
Fiala, generální ředitel KZ. 

Na infekčním oddělení v ústecké nemocnici pracuje téměř 100 zdravotníků. „Celý objekt je do značné míry 
soběstačný a oddělený od ostatních částí nemocnice, což je zvláště nyní velkou výhodou. S 75 lůžky patří 
ústecké pracoviště mezi největší infekční oddělení v České republice. Poskytuje diagnostickou a léčebnou 
péči v celém rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, od novorozenců po dospělé. Na 
jednotce intenzivní péče hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují náhradu 
životních funkcí umělou plicní ventilací. Zrekonstruovaný sál byl připravován pro výkony u pacientů se 
závažnou infekcí, kteří vyžadují operaci, a jejich transport do jiných pavilonů nemocnice by byl spojen 
s rizikem šíření nákazy,“ uvedl primář oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. 

 

O infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: 

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je umístěno 
v samostatném moderním pavilonu v dolní parkové části areálu na Bukově. Objekt prošel díky podpoře 
Ústeckého kraje v letech 2006–2007 komplexní rekonstrukcí a byl vybaven zdravotnickou technikou. 
Zmodernizovány byly příjmové ambulance, specializované vyšetřovny (ORL, EEG, EKG, ultrazvuk, fibroskopie, 
stacionární a pojízdný rentgen), jednotka intenzivní péče (15 lůžek), dvě standardní lůžkové stanice 
(2x 30 lůžek) a výukové centrum s posluchárnou. Pacienti jsou umístěni v jednolůžkových a dvoulůžkových 
pokojích s vlastním záchodem a sprchou. 

Spádovou oblastí oddělení jsou okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, pro vybrané diagnózy a 
závažné stavy také okresy Most, Louny, Chomutov, Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Každoročně je 
na oddělení hospitalizováno okolo 2500 pacientů. 

V souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 byla k oddělení v souladu s Pandemickým plánem na přechodnou dobu 
přiřazena lůžková stanice Kožního oddělení ve 4. patře budovy. V infekčním pavilonu je tedy pro zvládnutí 
pandemie k dispozici celkem 93 lůžek (z toho 15 intenzivních). 
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Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu 
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