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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 24. 4. 2020/18:00 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
 
Krajská zdravotní reaguje na doporučení ministerstva zdravotnictví, opatření umožní postupně obnovovat 
standardní chod nemocnic  
 
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) reaguje na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a aktuální příznivý vývoj 
epidemiologické situace v České republice a v Ústeckém kraji a v závěru dubna připravuje opatření, která 
umožní zdravotníkům ve všech pěti nemocnicích navrátit se k dosud omezené plánované operativě a 
přiblížit se poskytování veškeré ambulantní péče v běžném rozsahu.  
 
„S platností od 1. května 2020 z důvodu zajišťování navyšujícího objemu zdravotní péče a zlepšení průchodu 
pacientů do zdravotnických zařízení se mění organizace třídění pacientů, kteří budou přicházet do nemocnic 
KZ. Triáž bude dále probíhat podle platného „Algoritmu péče o nemocné s podezřením/průkazem 
onemocnění COVID-19 v Ústeckém kraji“, jehož účinnost schválila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 
od 27. března 2020,“ vysvětlil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.  
 
Pacienti již nebudou přicházet na jednotlivá oddělení respektive ambulance přes centrální triážové body 
(stany) a vyplní na místě čestné prohlášení formou dotazníku. Na základě jeho vyhodnocení příslušný 
zdravotnický pracovník rozhodne, zda pacient může pokračovat s obdrženým potvrzením – kartou k lékaři, či 
vykazuje známky podezření na COVID-19 a dále postupuje podle platného algoritmu.  
 
„Vzhledem k dosavadnímu minimálnímu obsazení vyčleněných lůžek v rámci tzv. kovidových stanic a zároveň 
vázání značného počtu zdravotnického personálu bylo rozhodnuto o zakonzervování respektive pozastavení 
činnosti těchto stanic v nemocnicích v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově, ale podle nařízení vlády 
deklarujeme možnost rychlého uvedení těchto stanic do provozu,“ informoval MUDr. Aleš Chodacki, 
náměstek pro řízení zdravotní péče KZ. 
 
S platností od pondělí 27. dubna 2020 KZ sjednocuje provozní dobu odběrových míst testování koronaviru ve 
svých nemocnicích na čas 8.00 – 12.00 hodin, odběry se budou uskutečňovat každodenně. Nejpozději do 30. 
dubna 2020 dojde k přestěhování těchto odběrových míst ze stanů a buněk v areálech nemocnic KZ do 
budov. 
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