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Nemocnice v Rumburku má nového primáře chirurgického oddělení 

Nemocnice v Rumburku, která je pracovištěm Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí  nad 
Labem, o.z., má nového primáře chirurgického oddělení. Od 1. února 2022 funkci vykonává zkušený 
operatér MUDr. Eidi Hakimi. Krajská zdravotní, a.s., převzala rumburskou nemocnici 1. července 2021. Již 
od června začali tamní operační sály využívat chirurgové z ústecké nemocnice k plánovaným operacím 
pacientů z Šluknovského výběžku, odloženým kvůli pandemii nemoci COVID-19.  

„S rumburskou nemocnicí to není moje první zkušenost, její prostředí znám a ve městě bydlím. Můj cíl je 
jednoduchý: chci, aby oddělení nabízelo kvalitní zdravotní péči a fungovalo. Zdejší lidé si to bezesporu 
zaslouží,“ uvedl MUDr. Eidi Hakimi, nový primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk.  

„Nástup pana primáře vnímáme – jak vedení Krajské zdravotní, tak i já osobně – jako jednoznačně správný 
směr, jak dosáhnout stabilizace chirurgického oddělení,“ je přesvědčen MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště 
Rumburk. 

„Stabilní personální situace je základem pro zajištění odpovídající zdravotní péče, což je pro Krajskou 
zdravotní prioritou. Panu doktorovi Hakimimu přejeme v nové funkci hodně úspěchů, “ doplnil MUDr. Petr 
Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. 

MUDr. Eidi Hakimi 

1986 – 1993 – lékařská univerzita ÚPJŠ Košice, Slovensko 
1999 – atestace chirurgie I. st. 
2005 – atestace II. st. 
2007 – licence z urgentní medicíny 
2019 – licence vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie – nemocnice Pardubice 

Praxe: 
1993 – 2002 – nemocnice sv. Barbory v Rožňavě, Slovensko – chirurgické oddělení 
2002 – 2005 – nemocnice Louny – chirurgické oddělení 
2005 – přechodně na 3 měsíce nemocnice Dačice 
2005 – nemocnice Rumburk – s pauzami a částečnými úvazky dodnes 
2007 – 2021 – nemocnice Varnsdorf – vedoucí lékař chirurgické ambulance a LSPP 
2016 – 2018 – částečný úvazek nemocnice Frýdlant 
2020 – 2021 – částečný úvazek nemocnice Česká Lípa 
1994 – 2010 – výjezdový lékař ZZS na Slovensku a v Čechách (kraj Liberecký a Ústecký) 
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