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Chomutov

Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou od-
povídat nejmodernějším trendům současné medicíny. 
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly. 
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostup-
nou zdravotní péči. 

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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 » 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

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

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NOVÝ, VÝZNAMNÝ 
POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR
Společnost Krajská zdravotní, a. s., se stala se svými bezmála 6 800 
zaměstnanci 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
 » 8 klinických pracovišť s vědecko-výzkumnou činností
 » Špičkové technické a přístrojové vybavení pracovišť získaných 
z dotací Evropské unie a investiční podpory Ústeckého kraje

 » Získání statutu Komplexního onkologického centra v ústecké 
a chomutovské nemocnici, zásadní modernizace zdravotnické 
techniky a stavební rekonstrukce

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

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

 » Stipendijní a stabilizační program pro získávání nových 
zdravotníků

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

 » Nadační fond Krajské zdravotní, a. s.
 » Síť dopravní zdravotnické služby, 
obnova vozového parku – sanitek

 » Síť nemocničních lékáren KZ
 » Transformace bývalých nemocnic následné péče Ryjice 
a Most – Zahražany 

 » Firemní mateřská školka
 » Realizace umístění babyboxů ve všech nemocnicích KZ

Nové sanitky KZ

Slavnostní zahájení provozu PET centra

Firemní školka KZ

Umístění babyboxů ve všech nemocnicích KZ

FIREMNÍ ŠKOLKA
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

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. Luděk Hyka  ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Alena Boková  hlavní sestra

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

 « MUDr. Irena Voříšková  ředitelka zdravotní péče
 » Mgr. Anna Marie Malá  hlavní sestra 

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

VZNIK KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 
2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. 
O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Za-
stupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přines-
la významnou změnu zabezpečení zdravotní péče 
v Ústeckém kraji.

Budova generálního ředitelství KZ

VEDENÍ SPOLEČNOSTI KZ, a. s.
 « Ing. Jiří Novák předseda představenstva KZ, a. s.
 » Mgr. Radek Scherfer místopředseda představenstva KZ, a. s. 
 » Vlastimil Lhoták člen představenstva KZ, a. s.
 » MUDr. Vladimír Emingr člen představenstva KZ, a. s. 

 « František Pelant předseda dozorčí rady KZ, a. s.
 » Ing. Jaroslav Dubský místopředseda dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Ing. Jan Řehák člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Mgr. Petr Vomáčka člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Josef Macík  člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » MUDr. Sáša Štembera člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Kateřina Křížová člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Ing. Pavel Velký člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » MUDr. Antonín Gabera člen dozorčí rady KZ, a. s. 

 « Ing. Petr Fiala generální ředitel KZ, a. s. 
 « MUDr. Jiří Mrázek, MHA náměstek pro řízení zdravotní péče KZ, a. s. 

 » Ing. Luděk Rückl náměstek pro ekonomické řízení 
a controlling KZ, a. s.

 » Ing. Vojtěch Krump náměstek pro řízení lidských zdrojů KZ, a. s.
 » Jiří Vondra  ředitel Odboru vnitřních věcí, 

tiskový mluvčí KZ, a. s.
 » Mgr. Olga Mučicová hlavní farmaceut KZ, a. s.
 » Mgr. Milan Schoř ombudsman KZ, a. s.

PĚT NEMOCNIC ÚSTECKÉHO 
KRAJE
Pět nemocnic, spadajících 
do té doby, coby samostatné 
subjekty, pod kompetenci Ús-
teckého kraje, se z příspěvko-
vých organizací stalo odštěp-
nými závody KZ, a. s. Konkrétně 
se jedná o Nemocnici Děčín, 
Masarykovu nemocnici v Ústí 
nad Labem, Nemocnici Tepli-
ce, Nemocnici Most a Nemoc-
nici 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. 

2 3



www.kzcr.eu www.kzcr.eu

SPECIÁL časopisu Infolisty SPECIÁL časopisu Infolisty 

 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

NOVÉ ŠKOLICÍ CENTRUM 
ROBOTICKÉ CHIRURGIE

Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., představi-
la nové školicí centrum robotické chirurgie pro oblast střední 
a východní Evropy, které navazuje na předchozí školicí stře-
disko, nyní však na nejmodernějším dostupném robotickém 
systému, určeném mimo vlastní operativu právě na edukaci. 
„Nový robotický systém da Vinci Xi umožňuje další rozvoj ro-
boticky asistované 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 nové-
ho školicího centra je, že se robotičtí operatéři školí na nej-
novějším 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 dispo-
nuje tréninkovým modulem, na kterém se operatéři zdoko-
nalují 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.

 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

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 nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod vede-
ním přednosty MUDr. Jana Schramla, Ph.D., od května 2015 
disponuje novým robotickým systémem da Vinci typ Xi. Jed-
ná se o nejmodernější přístroj tohoto typu v České republice. 
Nový přístroj lékaři využijí například při urologických, chi-
rurgických, ORL (1. operace kořene jazyka v ČR) nebo gyne-
kologických operacích. 
Celkem se od roku 2008 provedlo 2 150 robotických operací.

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

„Robotická chirurgie je jedním z oborů, 
které z Krajské zdravotní dělají špičkové 
zdravotnické zařízení. Díky novému pří-
stroji budou mít lékaři možnost opero-
vat pacienty nejšetrnějším dostupným 
způsobem. Udržet a rozvíjet moderní 
zdravotnické technologie v našem re-
gionu je naše priorita,“ uvedl hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček při 
slavnostní prezentaci nového chirurgic-
kého robotického systému.  

Robot da Vinci Xi
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 KARDIOLOGICKÁ KLINIKA KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s., ZAVÁDÍ DALŠÍ UNIKÁTNÍ 
VÝKONY
Kardiologická klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z., pod vedením profesora MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC., FSCAI, zahá-
jila jako jedna z prvních v České republice katetrizační léčbu nedomykavosti mitrální 
chlopně. Nemocní s tímto onemocněním jsou standardně léčeni klasickou kardio-
chirurgickou operací – plastikou či náhradou mitrální chlopně. Někteří nemocní však 
kardiochirurgický výkon nemohou podstoupit vzhledem k vysokému riziku operace 
z důvodu různých přidružených onemocnění. Právě pro tyto nemocné byla v nedávné 
době vyvinuta méně invazivní perkutánní léčba – zavedení tzv. MitraClipu, který nově 
aplikuje ústecká kardiologická klinika, která se zavedením tohoto výkonu do klinické 
praxe posouvá mezi nejprestižnější kardiovaskulární centra v ČR. Na klinice je pro-

váděna řada dalších unikátních 
operací. 

VÝZNAMNÉ OPERACE 
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

OČNÍ KLINIKA V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ 
NAD LABEM, o. z., PREZENTOVALA, POD VEDENÍM PŘEDNOSTKY MUDr. IVANY 
LIEHNEOVÉ, Ph.D., NOVÝ TYP FILTRUJÍCÍ OPERACE U PACIENTŮ S GLAUKOMOVÝM 
ONEMOCNĚNÍM

Ústecká oční klinika se 
specializuje na operace 
glaukomu (zeleného zákalu) 

a byla vybrána jako první pracoviště v České republice k provedení této operace. 
Jednalo se o miniinvazivní operaci, která sníží nitrooční tlak zavedením glau-
komového implantátu do prostoru oka, kterým přirozeně nitrooční tekutina 
odtéká a pomocí implantátu se zvýší drenáž tekutiny z oka.
Oční klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., má statut Makulárního centra a prezentovala již řadu unikátních oč-
ních operací. 

SVĚTOVÍ OPERATÉŘI V NEUROCHIRURGII PŘEDVEDLI 
V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s., SVÉ UMĚNÍ 
Ústecká neurochirurgie v Japonsku 
Na neurochirurgickou konferenci v japonském městě Kagoshima na ostrově Kjušu byli 
pozváni ústečtí neurochirurgové. Kongres byl věnován problematice mozkových nádorů 
na bazi lební a cévní problematice, zúčastnilo se ho na 250 neurochirurgů z Japonska, 
Číny a USA. Z evropských zemí byla zastoupena Itálie, Švédsko a Česká republika právě 
ústeckou neurochirurgií. 
Ústecké pracoviště prezentovalo příznivé výsledky operací cévních arterio-venózních mal-
formací za posledních 15 let. Jedná se o náročné výkony vysoce prokrvených zkratů v moz-
ku. Operativa cévních onemocnění má v Ústí nad Labem dlouholetou tradici a Masarykova 
nemocnice je definovaným a kvalitním Komplexním cerebrovaskulárním centrem.
Neurochirurgická klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., pod vedením profesora MUDr. Martina Sameše, CSc., prezentovala i řadu dal-
ších operací v přímém přenosu a patří mezi nejvýznamnější světovou špičku v oboru.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Náhrada chlopně

Profesor Rokuya Tanikawa v rozhovoru 
s prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc.

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ

 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z., 
V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

8 KLINICKÝCH PRACOVIŠŤ 

1. Neurochirurgická klinika v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z. 

2. Kardiologická klinika v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

3. Gynekologicko-porodnická klinika v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z.

4. Oční klinika v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

5. Klinika úrazové chirurgie v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z.

6. Klinika urologie a robotické chirurgie v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z.

7. Dětská klinika v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

8. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

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 
– obnova lineárních urychlovačů 
KOC

 » Traumatologické centrum 
pro děti a dospělé

 » Otevření multioborové jednodenní 
chirurgie

 » Nemocniční lékárna 

 » Dopravní zdravotnická služba

 » Dobrovolnické centrum

 » Dobrovolnická a kaplanská služba

 » Mobilní hospic – paliativní léčba 
v domácím prostředí

 » Otevření protikuřácké ambulance

 » Otevření zubní pohotovosti

 » Otevření firemní školky

 » Babybox

 » Nákup pacientských lůžek 
podporován vedením KZ 
a Ústeckým krajem

 » Transformace Nemocnice 
následné péče Ryjice

Nový lineární urychlovač Příprava cytostatikPerinatologické centrum

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

 » Magnetická rezonance 
MAGNETOM AVANTO

 » CT přístroj multidetektorový 
BRILIANCE ICT SP

 » Brachyterapeutický afl přístroj
+ příslušenstvím 1x HDR

 » Lineární urychlovač s příslu-
šenstvím CLINAC DBX HIGH

 » Angiografická linka 
ARTIS ZEE FLOOR

 » Angiografická linka s flat 
detekt. ALLURA XPER

 » Hybridní systém 
SPECT/CT OPTIMA NM/CT 640

 » Robotický systém da Vinci Xi 
DUAL CONSOLE SYSTÉM

 » KOC lineární urychlovač 
TRUEBEAM

 » Endoskopická el. věž 
CV-190 EXETERA III

 » Přístroj pro robot. nácvik 
chůze LOKOMAT

 » Magnetická rezonance 
INGENIA 3T

 » CT přístroj multidetektorový 
INGENUITY ELITE

 » PET/CT skener 
BIOGRAPH MCT-S(40)

 » Operační mikroskop 
OPMI PENTERO 900

Kardiologická klinika

Dětská klinika

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

 » Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací
 » Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací
 » Počítačový tomograf včetně příslušenství
 » Skiaskopicko-skiagrafický  přístroj

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
NEMOCNICE MOST 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 
podporován vedením KZ 
a Ústeckým krajem

 » Transformace bývalé Nemocnice 
následné péče Most – Zahražany

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU NEMOCNICE MOST
Krajská zdravotní, a. s., ukončila projekt „Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“, který začal na konci srpna 
minulého roku po více než ročních přípravách. Realizace projektu byla rozsáhlá a hodnota 
veřejné zakázky vzešlá z otevřeného výběrového řízení je bezmála 150 milionů korun včet-
ně DPH. Rekonstrukce probíhala ve fázích, podle harmonogramu, za plného provozu. Pro-
jekt 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 roz-
sahu od dob výstavby nemocnice. V roce 2015 to bylo 40 let, kdy začala sloužit veřejnosti 
a opravu si jistě zasloužila. Nejde samozřejmě jen o lepší vzhled, ale hlavně praktické do-
pady na pacienty, zdravotnický perso-
nál a širokou veřejnost.
 »Rekonstrukce exteriérů centrálního 
příjmu
 »Rekonstrukce gynekologicko-poro-
dnického oddělení a šestinedělí
 »Rekonstrukce stravovacího provozu
 »Rekonstrukce mostecké nemocnice 
včetně optimalizace vnitřních 
prostor

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 
šestinedělím bylo zrekonstruované 
díky daru Vršanské uhelné, a. s., 
sjednaného v rámci partnerství tě-
žební společnosti s Ústeckým kra-
jem.

Nový stravovací provozZákrokový sálek centr. příjmuPohled do pokoje šestinedělí

Swissray
Anesteziologický 
přístroj (COS)

Pavilon A po rekonstrukci

Příjem před rekonstrukcí Pavilon A před rekonstrukcíPříjem po rekonstrukci

Zrekonstruované 
oddělení gynekologie

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE 
V AREÁLU MASARYKOVY 
NEMOCNICE

 » Rekonstrukce novorozeneckého 
oddělení

 » Multioborová jednodenní 
chirurgie

 » Jednodenní gynekologie, 
rekonstrukce gynekologicko-
porodnické kliniky

 » ÚČOCH – samostatné lůžkové 
oddělení

 » Rekonstrukce a rozšíření 
oddělení klinické genetiky

 » Rekonstrukce dětského pavilonu
 » Otevření oddělení sportovní 
medicíny

 » Otevření dětské rehabilitace
 » Rozsáhlá rekonstrukce onkologie 
a nukleární medicíny v areálu 
V Podhájí

 » Realizace rekonstrukce prádelny

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

Jednodenní gynekologie Jednodenní chirurgie

Robotická rehabilitace na Lokomatu ProSlavnostní zahájení provozu PET centra

Rekonstruovaná ORL ambulance MUDr. Filip Cihlář představuje novou angiolinku 

Rekonstrukce prádelny

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
NEMOCNICE TEPLICE 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 podporován 
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

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

 » Kompletní obnova chirurgických ambulancí
 » Vybudování centrálních operačních sálů včetně 
sterilizačního centra

 » Příprava nízkoprahového urgentního příjmu
 » Nová parkovací místa v areálu nemocnice
 » Ke zlepšení prostředí na gynekologicko-porod-
nickém oddělení přispělo otevření dalšího nad-
standardního pokoje a výzdoba porodnice. 
Na porodním sále se podařilo drobnou staveb-
ní úpravou dosáhnout rozdělení porodního sálu 
na 3 samostatné porodní boxy, oddělené příčka-
mi, a na tzv. I. době porodní vytvoření dvou sa-
mostatných jednolůžkových pokojů, které zajiš-
ťují větší intimitu rodiček a možnost přítomnosti 
osoby blízké po celou dobu porodu.

 » Bazén pro ambulantní rehabilitaci

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ 
VYBAVENÍ POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH 
FONDŮ

 » RTG skiagraficko-skiaskopický přístroj
 » Univerzální skiagrafické pracoviště
 » Multidetektorový CT přístroj Optima 
CT660

Chirurgická 
ambulance – příjem

Nová počítačová 
tomografie

Swisray

RTG axiom

Nová endosonografie

Úsek rizikových 
novorozenců

Nemocniční lékárna

Dětský rehabilitační 
stacionář 

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
NEMOCNICE CHOMUTOV V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Onkologické centrum – komplexní léčba 
nádorových onemocnění

 » Neurologické oddělení – součást sítě 
iktových center

 » Specializované pracoviště nukleární medicíny
 » Oddělení domácí péče a LDN
 » Dobrovolnická a kaplanská služba
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Mamografické 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 podporován 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

 » Vybudování mamografického centra s větší 
kapacitou

 » Vybavenost pokojů
 » Ředírna radiofarmak
 » Příprava rekonstrukce stravovacího provozu

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

 » Obnova lineárních urychlovačů KOC
 » Nový SPECT/CT pro nukleární 
medicínu

 » Dokončení kompletní digitalizace 
RDG provozu

 » Rozšíření mamografického centra 
o druhý mamograf

 » Příprava pro magnetickou rezonanci
 » Obnova endoskopické techniky

Nová ředírna radiofarmak Rehabilitace – vodoléčba

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

 »  Počítačový tomograf CT Somatom AS 64
 » RTG analget
 » SPECT/CT hybridní systém Optima nm/CT 64
 » Lineární urychlovač
 » RTG simulátor
 » KOC – lineární urychlovač

Porodní sál

Nový SPECT/CT

Lineární urychlovač 
– ozařovna

Mamograf

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s., 
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. Pod tímto názvem 
pracuje od ledna letošní roku. „Změna názvu 
z Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělává-
ní na Vzdělávací institut není jen kosmetická 
záležitost, odráží naši snahu posilovat oblast 
vědy a vzdělávání. Chceme do budoucna roz-
šiřovat jak spektrum a formy odborného vzdělávání, které se v KZ re-
alizuje, tak i zvyšovat množství vzdělávacích akcí pro zaměstnance 
v jednotlivých nemocnicích.
Počátkem letošního roku byla zřízena Rada Vzdělávacího institu-
tu, která je poradním orgánem generálního ředitele. Radě předsedá 
MUDr. Josef Liehne. Činnost by měla přispět k posílení a rozvoji akti-
vit odborného vzdělávání pracovníků KZ. Nejsilnější zázemí v podo-
bě vzdělávacího centra se 6 moderně vybavenými 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 nemocnic 
Krajské zdravotní. Působení Vzdělávacího institutu zahrnuje kromě 
samotného vzdělávání také provoz Lékařské knihovny KZ, jejích po-
boček a činnost audiovizuálního týmu.

VĚDECKÁ RADA KRAJSKÉ ZDRA-
VOTNÍ, a. s., byla ustavena v prv-
ní polovině roku 2008 a navázala 
svou činností na Vědeckou radu 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, působící již 
od roku 2001. Vědecká rada tak byla rozšířena o zástup-
ce všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., a předsedá jí 
profesor MUDr. Martin Sameš, CSc.
V roce 2011 byla Vědecká rada KZ dále rozšířena o před-
stavitele nelékařských zdravotnických oborů.
Úkoly Vědecké rady KZ představují celou škálu činnos-
tí soustřeďujících se především na prosazování rozvoje 
vědecké, výzkumné a vývojové práce a postgraduální-
ho vzdělávání ve společnosti Krajská zdravotní, a. s. Vý-
znamným úkolem je také zpracování koncepcí a strate-
gií těchto činností. Zástupci Vědecké rady KZ vytvářejí 
doporučení na podporu vybraných rozvojových projektů, 
podílejí se na řešení personálních situací v jednotlivých 
oborech, účastní se při výběrových řízeních na funkce 
přednostů a primářů, projednávají dostupnost vědeckých 
lékařských informací pro odborné pracovníky v KZ, podí-
lejí se na činnosti Vzdělávacího institutu KZ. Významným 
způsobem přispívají k zajištění výuky Fakulty zdravot-
nických 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 vědec-
kou práci. Vědecká rada hodnotí nominované práce při 
každoročních soutěžích. 

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., je dalším článkem působícím 
ve struktuře společnosti, který by měl přispět k plnění hlavního po-
slání, kterým je poskytování kvalitní zdravotní péče ve všech pěti ne-
mocnicích, které společnost zastřešuje. Je poradním orgánem gene-
rálního ředitele a náměstka pro zdravotní péči.
V roce 2014 došlo ke změnám ve složení vědecké rady, členy Vědec-
ké rady KZ se nově stali přednostové klinik a děkan Fakulty zdravot-
nických studií UJEP. Nadále mají ve vědecké radě své zastoupení dal-
ší 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 
zdravotní, a. s., na dobu 4 let. Zasedání Vědecké rady KZ jsou svolá-
vána nejméně dvakrát za rok a jsou zpravidla veřejná. Od roku 2014 
bylo posíleno zapojení Vědecké rady KZ do řízení výuky a vzdělávání 
a do rozvoje vědecko-výzkumné činnosti v Krajské zdravotní, a. s. Zá-
roveň byl dán větší důraz na těsnější spolupráci s Univerzitou J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem.

Ing. Martin Zeman
– tajemník Vědecké rady KZ

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

Technik (bez roušky) při zajištění přímého přenosu z operace

MUDr. Josef Liehne

VĚDECKÁ RADA  
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. 

 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
NEMOCNICE DĚČÍN 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 podporován vedením KZ 
a Ústeckým krajem

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU 
NEMOCNICE DĚČÍN
 » Připravovaná rekonstrukce pavilonu I
 » Příprava rekonstrukce 
gastroenterologického pracoviště

 » Vybudování nových parkovacích míst 
a parkovacího systému 

 » Příprava vybudování centrálního 
emergentního příjmu 

 » Příprava rekonstrukce budovy 
chirurgických oborů – výměna oken

 » Příprava rozšíření prostor lékárny 
– rekonstrukce prostor pro zákaznické centrum

 » Příprava rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekonstrukce hemodialyzačního střediska
 » Částečná rekonstrukce gynekologicko-
porodnického oddělení, nově zrekonstruovaný 
porodní sál, oddělení šestinedělí 
a oddělení novorozenců

 » Rekonstrukce ubytovny

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 – nové CT
 » Nově otevřená ambulance bolesti, anesteziologická 
a nutriční ambulance

Neurologie – nová lůžkaPorodní sál

PACS čtečka

CT spirální

Operativa 
MUDr. Jan Rejholec

Vybavení JIP Dialýza Nový vjezd do areálu

4D ultrazvuk

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

 » CT spirální 16
 » Skiaskopicko-skiagrafický komplet

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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Re ko ns t r u kčn í 
prá ce pro běhly 
také na oddělení 

nukleární medicíny v chomutovské nemocnici, 
a to včetně vybavení pracoviště novou přístro-
jovou technikou, např. novým hybridním sys-
témem SPECT/CT, který byl pořízen i do Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
V Podhájí.
V souvislosti s pořízením přístroje proběhly 
úpravy nejen potřebných prostor, ale také sou-
visejících čekáren, komunikačních a dalších 
obslužných prostor.

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

V PODHÁJÍ A V NEMOCNICI CHOMUTOV, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., vy-
budovala zmodernizované 
prostory konvenční nukleár-
ní medicíny včetně laboratoří 

pro přípravu radiofarmak v Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., na pracovišti V Podhájí i v chomutovské 
nemocnici.
Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou prostory s de-
klarovanou třídou čistoty, v nichž je možno připravit lé-
čivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných 
na nukleární medicíně.
V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., byly zmo-
dernizovány i další prostory a byl pořízen unikátní přístroj 
PET/CT (pozitronová emisní a RTG počítačová tomografie), 
pracoviště V Podhájí zahájilo provoz PET centra. Tím spl-
ňuje komplexní onkologické centrum všechny podmínky 
pro udržení statutu. 

Zrekonstruovaná jídelna

Prim. MUDr. Aleš Chodacki

Pracoviště nukleární medicíny V Podhájí

Čekárna V Podhájí
SPET/CT v Chomutově

Ovladovna skeneru PET/CT 

Skener PET/CT
Čekárna PET centra 
MNUL – polohovací lůžko

 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

REKONSTRUKCE ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z., 

V PODHÁJÍ A V NEMOCNICI CHOMUTOV, o. z.

ONKOLOGICKÉ 
ODDĚLENÍ V MASA-
RYKOVĚ NEMOCNICI

Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo onkologické od-
dělení V Podhájí v ústecké Masarykově nemoc-
nici. Nově byl vybudován objekt stínicí kobky 
pro druhý lineární urychlovač a byly osazeny 
další přístroje, např. RTG digitální skiaskopie, 
automat pro barvení imuno-histochemických 
preparátů a klinická dozimetrie.
Byly ukončeny stavební práce uvnitř budov, 
které zahrnovaly přemístění ambulancí, úpravy 
vstupu, vestibulu, sociálních zařízení, čekáren 
a další dispoziční úpravy, které přispějí k cel-
kové kultivaci daného pracoviště, a to ve pro-
spěch pacientů i zaměstnanců. Modernizována 
byla ambulantní i lůžková část oddělení, pro-
běhla výměna všech oken včetně okenních ža-
luzií, proběhla rekonstrukce pacientských po-
kojů a sociálních zařízení a dalšího zázemí.
Je připravována investiční akce na zateplení 
střech a fasády pavilonů včetně finální povrcho-
vé úpravy. V přípravě je i vybudování lékárny 
pro veřejnost.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
V AREÁLU NEMOCNICE CHOMUTOV
Krajské zdravotní, a. s., se podařilo zmoderni-
zovat také chomutovskou onkologii. Modernizace chomutovské onkologie si 
vyžádala rekonstrukční a stavební práce, především šlo o stavební připrave-
nost pro dva nové lineární urychlovače včetně zázemí pro pacienty, výměnu 
oken a dveří, ale také o opravy chodeb a čekáren či hlavního vchodu do objek-
tu. Byly pořízeny i další nové přístroje např. analgetický RTG a RTG simulátor.

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
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 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO PAVILONU 
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

 Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v roce 2015 
dětský pavilon ústecké Masarykovy nemocni-
ce. Během stavebních prací byly vybudovány 
nové ambulance, stacionář a centrální šatny 
pro zaměstnance. Rekonstrukční práce proběh-
ly v tomto rozsahu po více jak dvaceti letech, 
tedy poprvé od doby výstavby tohoto komple-
xu. Krom nového vzhledu interiérů a jeho vyba-
vení doznal zásadních změn i samotný provoz 
zdravotnických pracovišť.

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

Rekonstrukcí prošla i dětská rehabilitace ústecké Masarykovy nemocni-
ce. Jedná se o regionální zdravotnické pracoviště, kde se léčí malí paci-
enti nejen z Ústí nad Labem, ale i z široké spádové oblasti. Nová dětská 
rehabilitace nabízí lepší uspořádání rekonstruovaných prostor pro děti 
a jejich doprovod včetně nového, moderního vybavení jak pro fyziotera-
pii, tak pro ergoterapii, i zázemí pro zdravotníky.

Zrekonstruovaná chodba

Nová vyšetřovna

Zrekonstruované prostory dětského pavilonu

Nová ambulance

Zrekonstruované prostory

Dětská rehabilitaceDětská rehabilitace

Nové vybavení

Dostavba dětského pavilonu


