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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 27. 8. 2019/11:00 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
 

Krajská zdravotní v teplické nemocnici připravila nové komfortní dialyzační středisko 
 

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má připraveno nové komfortní dialyzační středisko. Rekonstruované prostory 
s nejmodernější zdravotnickou technikou v budově polikliniky Nemocnice Teplice, o. z., si  v pondělí 26. 
srpna 2019 prohlédli představitelé vedení společnosti Krajská zdravotní - předseda představenstva Ing. Jiří 
Novák, členka představenstva Jitka Hanousková, generální ředitel Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení 
zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki. Průvodkyní jim byla MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka 
Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.  
 
„Před sedmi lety, když jsem nastoupil do čela představenstva Krajské zdravotní, bylo jedním z úkolů, které 
jsme si dali, v každé z pěti nemocnic mít středisko hemodialýzy. Největší překážkou této myšlence se 
ukazovaly smlouvy na pětadvacetiletý pronájem se soukromým subjektem, provozujícím pracoviště 
hemodialýzy v našich nemocnicích. Čekali jsme, až ten čas doběhne. V dostatečném předstihu jsme dali 
výpověď v Chomutově, ale pak naše snaha ztroskotala na nedostatku personálu. Obdobná situace byla 
v Mostě. Jsem velmi rád, že v Teplicích se to podařilo,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. 
„Jsem také rád, že se paní primářka ujala vedení pracoviště. Děkuji všem, kdo jste se na jeho vybudování 
podíleli a přeji novému středisku hodně úspěchů,“ dodal. 
 
„Před čtvrtstoletím byla hemodialyzační péče v těchto prostorách za zvláštních okolností předána 
soukromému subjektu. Nyní se vrací pod křídla nemocnice. Ta je totiž schopna pacientům zajistit primární 
péči, v případě potřeby jsou návazně k dispozici veškerá odborná oddělení. A při jakékoli zdravotní komplikaci 
je zde i rychlá dostupnost lůžek intenzivní péče,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. 
 
„Nabízíme výhodu, kterou může poskytnout jedině hemodialyzační centrum působící v rámci nemocnice. 
Děkuji všem kolegům a kolegyním ze zdravotního úseku, díky kterým můžeme v teplické nemocnici středisko 
s touto specializací začít provozovat,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ. 
 
„Nabízíme nefrologickou ambulanci, predialyzační ambulanci a ambulanci pro pacienty po transplantaci 
ledviny. Jsme zde schopni aplikovat všechny v současnosti známé očišťovací metody, tzn. dialýzu, izolovanou 
ultrafiltraci, pre i posthemodiafiltraci, hemofiltraci a máme zaškolenu sestru na peritoneální dialýzu. I tuto 
službu můžeme poskytnout, pokud ji pacienti budou žádat. Máme možnost pacientovi zjistit míru vody 
v organizmu, posouzení metabolického stavu, tzn. bílkoviny v těle, svalová hmotnost a tukové zásoby,“ 
přiblížila spektrum MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. 
 
Krajská zdravotní, a. s., chce ještě před ostrým startem provozu předvést nové centrum v teplické nemocnici 
veřejnosti. Proto připravuje na 9. září 2019 v čase 15.00 – 16.30 hodin Den otevřených dveří nového 
hemodialyzačního pracoviště.  

 
 
O novém hemodialyzačním středisku: 
 
Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace 
stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a 
zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – 
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Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od 
KZ, provozoval jiný subjekt.   
 
V čele pracoviště budou MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra 
oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.   
 
Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, 
která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. 
Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných 
míst a ambulantní části. Stavebně probíhá již pouze odstranění drobných vad a nedodělků a dále probíhá 
zejména instalace dialyzačních přístrojů a souvisejí technologie. Termín dokončení včetně přístrojového 
vybavení je 31. 8. 2019. 
 
Cena díla:                 16 344 569,89 Kč vč. DPH 
Zhotovitel:     STAVBY JOŽÁK s.r.o. 
Zahájení stavebních prací:  3. 5. 2019 
Termín dokončení dle SoD:  26. 7. 2019 
 
Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů. 
 
V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 
Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na 
zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou 
technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a 
počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a 
vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 
 
Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialoq IQ HDF Online pro zajištění akutní a 
intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a 
instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení 
provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst. 
 
Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. 
Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 
268 717 Kč.  
 

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhnou 
téměř 30 milionů Kč včetně DPH. 

 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/      
 

http://www.kzcr.eu/
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Zdroj: info@kzcr.eu  
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