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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 10. 10. 2022/ 13:15 HODIN 
--------------------------------------------------------------------- 

Krajská zdravotní zahájila v rumburské nemocnici provoz dermatovenerologické ambulance 

První pacienti ze Šluknovského výběžku 6. října 2022 absolvovali vyšetření v nové dermatovenerologické 
ambulanci. Její provoz začala zajišťovat ve své nemocnici v Rumburku Krajská zdravotní, a.s., 
prostřednictvím Kožního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V ambulanci v budově 
polikliniky na adrese Jiráskova 1378/4 bude vždy v úterý přítomna sestra, lékař ordinuje ve čtvrtek.  

Nemocnice v Rumburku je od poloviny loňského roku detašovaným pracovištěm Masarykovy nemocnice v 
Ústí nad Labem. Jednou z výhod tohoto propojení je možnost efektivního využívání kapacit obou zařízení tak, 
aby byla nejen obyvatelům Šluknovského výběžku, ale i Ústeckého kraje, zajištěna dostupnější a co 
nejkvalitnější zdravotní péče. V Nemocnici Rumburk začala v červnu fungovat urologická ambulance a 
v předcházejících měsících zahájili operace ortopedičtí specialisté z ústecké nemocnice. 

„V dermatovenerologické ambulanci v rumburské nemocnici budeme zajišťovat základní péči o pacienty s 
kožními a pohlavně přenosnými chorobami. Otevření ordinace jim ušetří finanční prostředky a čas, který 
dosud museli vynaložit na cestování z této části děčínského okresu za vyšetřením na vzdálená zdravotnická 
pracoviště,“ sdělila MUDr. Adriana Kratinová, lékařka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy v 
Ústí nad Labem, o.z., která novou ambulanci vede. 

„Po otevření urologické ambulance letos v červnu pod vedením přednosty Kliniky urologie a robotické 
chirurgie z ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Jana Schramla, Ph.D., jsme ve spolupráci s tamním kožním 
oddělením nyní zprovoznili dermatovenerologickou ambulanci MUDr. Adriany Kratinové. Zkvalitnění péče, 
ale také její rozšiřování, je prioritou od převzetí rumburské nemocnice Krajskou zdravotní 1. června 2021. 
Proto jsem rád, že se nám zde daří postupně zavádět obory, za kterými museli pacienti ze Šluknovského 
výběžku jezdit až do sedmdesát kilometrů vzdáleného krajského města,“ řekl MUDr. Michal Tichý, Ph.D., 
MPH, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
pracoviště Rumburk. 

 

DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE RUMBURK: 

 
Ordinace: Poliklinika, Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk  

Lékař: MUDr. Adriana Kratinová 

Sestra: Blanka Schmidtová 

Ordinační doba: 

Úterý 7:00 – 15:00 hodin (pouze sestra) 

Čtvrtek 7.00 – 15:00 hodin 

Nutné telefonické objednání v úterý na 412 359 542. 

    

Zdroj: info@kzcr.eu 
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