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Společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ), si k 1. září 2020 připomíná 13 let existence. 
Vznikla v roce 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této 
zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje, který je jediným 
akcionářem. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady 
společnosti Rada Ústeckého kraje. Pět nemocnic, spadajících v době před transfor-
mací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvko-
vých organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. 

VEDENÍ SE DAŘÍ NAPLŇOVAT STANOVENÉ CÍLE
Krajská zdravotní, a. s., spravuje Ne-
mocnici Děčín, Masarykovu nemocnici 
v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, 
Nemocnici Most a Nemocnici Chomu-
tov. Od 1. 9. 2015 se sloučily s Krajskou 
zdravotní, a. s., také bývalé Nemocnice 
následné péče v Ryjicích a Zahražanech 
a stala se z nich nově oddělení násled-
né péče. Oddělení následné péče Ryjice 
spadá pod Masarykovu nemocnici v Ústí 
nad Labem, Oddělení následné péče Za-
hražany spadá pod Nemocnici Most.

S ohledem na geografické rozmístění 
v regionu tvoří nemocnice KZ páteřní osu 
zdravotnických zařízení pro celý Ústecký 
kraj. Transformací nemocnic bylo roz-
hodnuto o významné změně způsobu 
organizace a zabezpečení poskytování 
zdravotní péče v Ústeckém kraji. Nově 
tak vzniklo unikátní zdravotnické zaříze-
ní, jehož prostřednictvím je pro občany 
Ústeckého kraje zajišťována dostupná a 
přitom maximálně efektivní a hospodár-
ná síť, poskytující zdravotní péči, která 
svou kvalitou odpovídá nejmoderněj-
ším trendům v medicíně. V posledních 
letech se daří vedení a managementu 
společnosti - díky jasné vizi a postupné-
mu naplňování cílů, za výrazné podpory 
Ústeckého kraje a dotačních prostředků 
hlavně z evropských fondů – masivně 
obměňovat přístrojovou techniku a re-
konstruovat jednotlivá oddělení svých 
zdravotnických zařízení i celé nemocnič-
ní pavilony.

Krajská zdravotní, a. s., je největším 
poskytovatelem lůžkové zdravotní péče 
v České republice a dnes s více než 
7 200 zaměstnanci největším zaměstna-
vatelem v Ústeckém kraji.

DŮLEŽITÝ ROK 2014 – NÁSTUP NOVÉHO 
PŘEDSTAVENSTVA
V dubnu 2014 byl do čela představen-
stva KZ zvolen Ing. Jiří Novák. S novým 
představenstvem a managementem 
v čele s generálním ředitelem Ing. Pe-
trem Fialou se mu za necelého dva a půl 
roku podařilo stabilizovat ekonomickou 
situaci KZ a podílel se na realizaci řady 

projektů, ale i zásadních kroků a opatře-
ní, posouvajících největší zdravotnické 
zařízení v kraji k novým kvalitám. 

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE V ÚSTECKÉM 
KRAJI ZACHOVÁNA
Jedním z nevýznamnějších projektů je 
zachování péče o onkologické pacienty 
v Ústeckém kraji, a to v plném rozsahu, 
tedy včetně zachování plnohodnotné 
onkologické péče v chomutovské ne-
mocnici. KZ se podařilo získat statut 
Centra vysoce specializované onkologic-
ké péče pro dospělé – s místem v Ústí 
nad Labem V Podhájí a v Chomutově, na 
dobu do 31. 12. 2025.

Významnou realizací byl i navazující 
projekt modernizace a dovybavení obou 
onkologických pracovišť v Ústí nad La-
bem i Chomutově. Onkologičtí pacienti 
z celého Ústeckého kraje jsou tak léčeni 
na nejmodernějších špičkových zdravot-
nických přístrojích a prostory nabízí dů-
stojnější zázemí pro léčbu.

Zakoupení nejmodernějšího robotické-
ho systému Da Vinci Xi navíc umožnilo 
i rozvoj Školicího centra robotické chirur-
gie pro lékaře ze střední a východní Ev-
ropy při klinice urologie a robotické chi-
rurgie v ústecké Masarykově nemocnici. 

V uplynulých letech se také uskutečnila 
celá řada rozsáhlých rekonstrukcí v ne-
mocnicích KZ. Tou nejvýznamnější je 
rekonstrukce pavilonů včetně zateplení 
budov mostecké nemocnice. 

KARDIOCHIRURGIE UMOŽNILA VZNIK 
ÚSTECKÉHO KARDIOCENTRA
Díky osobnímu nasazení současného 
předsedy představenstva a iniciativě 
a cílevědomé práci týmů pod jeho ve-
dením se KZ podařilo v ústecké Ma-
sarykově nemocnici vedle zavedené 
kardiologické kliniky zahájit provoz 
kardiochirurgického oddělení a dalších 
pracovišť souvisejících s kardiochirur-
gickou operativou. První chirurgický vý-
kon na srdci zde specialisté uskutečnili 
22. května 2018. Postupně se daří na-
vyšovat počet úspěšných kardiochirur-
gických operací. Tým, který se neustále 
zdokonaluje, přichází s novými typy zá-
kroků, rozšiřuje jejich portfolio.

Důležitým mezníkem pro další rozvoj 
nového oboru v KZ byl úspěch ve výbě-
rovém řízení na poskytování akutní lůž-
kové péče v oboru kardiochirurgie, které 
se uskutečnilo na Ministerstvu zdravot-
nictví ČR 19. února 2019 a následně 
uzavření kontraktačních jednání se 
zdravotními pojišťovnami, když všechny 
při výběrovém řízení vyjádřily ústecké 
kardiochirurgii podporu.

Na podzim 2018 se otevřelo nové oddě-
lení pro kardioanesteziologii. Následně 
v roce 2019 vzniklo Kardiocentrum. To 
navázalo po Nemocnici Na Homolce 
spolupráci také s Institutem klinické 
a experimentální medicíny (IKEM). Po-
dle memoranda o spolupráci, zaměře-
ného na oblast kardiovaskulární chirur-
gie, které podepsali zástupci IKEM a KZ, 
v dohodnutých případech IKEM poskytu-
je pacientům KZ specializovanou akut-
ní a elektivní péči. Obě zdravotnická 
zařízení zároveň deklarovala spolupráci 
i v kardiovaskulárním výzkumu.

13 let Krajské zdravotní, a. s.

Vážení čtenáři,
v září si připomínáme 13 let od vzniku Krajské zdravotní, a. s., která dnes patří 
mezi nejstabilnější firmy v České republice. To nás velmi těší, ale i zavazu-
je. Můžeme se pochlubit špičkovými pracovišti, mezi něž řadíme například 
centrum robotické chirurgie. První roboticky asistovanou operaci specialisté 
v ústecké Masarykově nemocnici provedli před 12 lety, v srpnu 2008. 

Základním cílem naší společnosti je zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní 
péče pro obyvatele Ústeckého kraje. Mohu ujistit, že vedení Krajské zdravotní 
dělá maximum pro to, abychom po zachování péče o onkologické pacienty 
v Ústeckém kraji a po rozšíření segmentu služeb o kardiochirurgii a návazně 
kardioanesteziologii uspěli ve snaze získat statut Centra komplexní  
vysoce specializované kardiovaskulární péče. Aktuálně již začaly práce na 
vybudování nového pavilonu pro Kardiocentrum Krajské zdravotní v ústecké 
Masarykově nemocnici.

Strategické investiční akce se přitom již rozběhly i v dalších nemocnicích. 
V Děčíně vybudujeme nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, cen-
trální sterilizace a jednotek intenzivní péče s předpokládanými náklady cca 
850 milionů Kč včetně vybavení zdravotnickou technikou. V Chomutově to 
bude nový pavilon Emergency, COS včetně JIP a nadzemní spojovací koridor 
se stávajícím pavilonem D s předpokládanými náklady cca 535 milionů Kč 
včetně vybavení zdravotnickou technikou. Pavilon pro centrální operační  
sály a centrální sterilizaci v Teplicích, u kterého náklady na vybudování a vy-
bavení zdravotnickou technikou dosáhly 392,5 milionu Kč, je již dokončen. 

Výčet těchto nejdůležitějších investičních akcí ale můžeme doplnit mnohem 
delším seznamem revitalizací, úprav či modernizací, které v každé z pěti 
nemocnic v současnosti realizujeme. Rok 2020 je pro Krajskou zdravot-
ní, a. s., dalším obdobím, kdy se nám jako největšímu poskytovateli zdravotní 
péče v regionu dařilo významně investovat – s finanční podporou Ústeckého 
kraje a s důsledným využíváním dotačních titulů – do obnovy a modernizace 
každé z nemocnic naší společnosti. Pro obyvatele Ústeckého kraje a pacienty 
jsou to – věřím – dobré zprávy. Budeme se snažit, aby jich bylo ještě víc.

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva 

Krajská zdravotní, a. s. Valentina Weigelová, vedoucí radiologický asistent Radiodiagnostického oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z., na novém pracovišti magnetické rezonance

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák s primářkou Oddělení 
následné a dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče Nemocnice Most, o. z., 
MUDr. Luciou Prusíkovou
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Ústecké Kardiocentrum má ambice zís-
kat od Ministerstva zdravotnictví ČR 
statut Centra komplexní vysoce specia-
lizované kardiovaskulární péče. Vedení 
KZ si v tomto směru cení kardiochirurgii 
opakovaně deklarované podpory před-
sedy vlády České republiky Ing. Andreje 
Babiše a ministra zdravotnictví Mgr. et 
Mgr. Adama Vojtěcha, MBA. S budouc-
ností Kardiocentra KZ v ústecké Masa-
rykově nemocnici souvisí zcela nový ne-
mocniční pavilon, kam se po dokončení 
objektu celé Kardiocentrum přemístí. 

V současné době probíhá veřejná zakáz-
ka na generálního dodavatele této – pro 
rozvoj ústecké nemocnice KZ v dalších 
letech – klíčové investiční akce.

MAGNETICKÉ REZONANCE VE VŠECH 
NEMOCNICÍCH, NOVÝ PAVILON JE V TEPLICÍCH 
Představenstvu a managementu spo-
lečnosti se podařilo v roce 2020 završit 
projekt dostupnosti vysoce specializo-
vaných pracovišť pro obyvatele Ústecké-
ho kraje, magnetické rezonance. Praco-
viště magnetické rezonance je od roku 
2018 v chomutovské nemocnici, provoz 
zahájilo v roce 2020 v Mostě a poté 
Děčíně – v dostavbě pavilonu „I“, kde 
byl také vybudován nový interní příjem 
a rekonstruováno pracoviště gastroente-
rologie. Spolu s pracovišti v Masarykově 
nemocnici, kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T) 
a s nemocnicí v Teplicích, disponuje KZ 
celkem šesti magnetickými rezonance-
mi. Dalším důležitým dlouhodobým pro-
jektem je dobudování urgentních příjmů 
v nemocnicích KZ. Od roku 2018 funguje 
nový urgentní příjem v nemocnici v Tep-
licích; v Děčíně a Chomutově je součástí 
plánů na dostavbu obou nemocnic.

Dosud největší realizovanou investič-
ní akcí v zatím třináctileté historii KZ je 
stavba pavilonu pro centrální operační 
sály, sterilizaci a anesteziologicko-re-
suscitační oddělení v areálu Nemocni-
ce Teplice, o. z. Náklady na vybudování 
pavilonu včetně vybavení zdravotnickou 
technikou dosáhly výše 392,5 milionu 
Kč. Lékaři a ostatní personál tří odděle-
ní teplické nemocnice tak dostali v roce 
2020 ke své práci prostředí odpovídají-
cí standardům třetího tisíciletí a v něm 
nejmodernější vybavení a zdravotnickou 
techniku. Investice byla podpořena Ús-
teckým krajem.

STRATEGICKÉ INVESTIČNÍ AKCE V REALIZACI 
UMOŽNÍ DOSTAVBU NEMOCNIC
KZ má v plánu v následujících třech le-
tech, tedy v letech 2020 – 2023 reali-
zovat investiční záměry, které umožní 
dostavbu tří nemocnic, které společnost 
spravuje pro Ústecký kraj. V areálu ústec-
ké nemocnice jde o „Nový pavilon s ope-
račními sály, odděleními JIP a standard-
ními lůžkovými odděleními vč. umístění 
kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. 
– Masarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z.,“ s předpokládanými náklady 
cca 1 350 milionů Kč včetně vybavení 
zdravotnickou technikou. Proběhne do-
stavba nemocnice v Děčíně, pro kterou 
se připravuje „Nový pavilon Emergency 
vč. operačních sálů, centrální sterilizace 
a jednotek intenzivní péče, Krajská zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.,“ 
s předpokládanými náklady cca 850 mi-
lionů Kč včetně vybavení zdravotnickou 
technikou, a také dobudování komplexu 
v Chomutově o "Nový pavilon Emergen-
cy, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací 

koridor se stávajícím pavilonem D, Kraj-
ská zdravotní, a. s. – Nemocnice Cho-
mutov, o. z.,“ s předpokládanými nákla-
dy cca 535 milionů Kč včetně vybavení 
zdravotnickou technikou. 

Objem uvedených investic je zcela mimo 
rámec možností finančního krytí z vlast-
ních zdrojů společnosti. Celkové výše 
uvedené předpokládané investiční ná-
klady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž 
stavební část z uvedené výše činí 2 070 
milionů Kč a zdravotnická technologie 
910 milionů Kč. V rámci finančního krytí 
je předpokládáno kofinancování z více 
zdrojů: z investiční dotace od Ústec-
kého kraje, z investičního úvěru a dále 
z prostředků získaných z programu 
RE:START a vlastních investičních zdrojů 
společnosti.

KZ podpoří Ústecký kraj rovněž při ob-
nově a doplnění vybavení Komplexního 
onkologického centra. Plánované nákla-
dy na pořízení a instalaci zdravotnické 
techniky, mezi níž je i přístroj PET/CT pro 
Oddělení nukleární medicíny v Nemoc-
nici Chomutov, o. z., a lineární urych-
lovač včetně příslušenství pro Onkolo-
gické oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., dosahují částky 
celkem 245 milionů Kč.

ZAČLEŇUJEME NEMOCNICI V LITOMĚŘICÍCH
S dalším rozvojem Krajské zdravotní je 
spojeno i převzetí další, v pořadí šesté 
nemocnice pod její správu v roce 2020. 
Tou je nemocnice v Litoměřicích se spá-
dovou oblastí 150 tisíc pacientů, která 
patří k větším zdravotnickým zařízením 
okresního typu a zapadá do koncepce 
páteřních nemocnic Ústeckého kraje. 

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček 23. ledna 2019 deklaroval zájem 
Ústeckého kraje o převedení Nemocni-
ce Litoměřice na Ústecký kraj, potažmo 
Krajskou zdravotní. Zájem provozovat 
litoměřickou nemocnici, spravovanou 
společností Nemocnice Litoměřice 
a vlastněnou městem Litoměřice, byl 
ze strany KZ dlouhodobý. Představen-
stvo KZ na svém jednání 30. března 
2019 pověřilo předsedu představenstva 
Ing. Jiřího Nováka a generálního ředitele 
Ing. Petra Fialu k vedení dalších jedná-
ní o projevení zájmu k převodu akciové 
společnosti Nemocnice Litoměřice na 
KZ poté, co se v pondělí 12. srpna 2019 
na Krajském úřadě Ústeckého kraje zú-
častnili jednání o litoměřické nemocnici. 

Zastupitelstvo města Litoměřice na 
svém jednání 8. září 2019 rozhodlo 
o konání referenda v pátek 8. listopadu 
2019. Výsledek platného referenda pod-
pořil další jednání o převzetí nemocni-
ce KZ a Ústecký kraj, město Litoměřice, 
Krajská zdravotní, a. s., a Nemocnice 
Litoměřice, a. s., podepsaly 19. prosin-
ce 2019 Memorandum o společném zá-
měru. Zastupitelstvo města Litoměřice 
9. února 2020 schválilo bezúplatný pře-
vod nemovitostí nemocnice na Ústecký 
kraj a prodej akciové společnosti, kterou 
převezme KZ, za odhadní cenu určenou 
znalcem. Takto stanovenou cenu litomě-
řičtí zastupitelé odsouhlasili na svém 
jednání 23. dubna 2020. 

Smlouvu o koupi závodu a Smlouvu 
o převodu nemovitých věcí podepsali 
představitelé Ústeckého kraje, Krajské 
zdravotní, a. s., města Litoměřice a Ne-
mocnice Litoměřice, a. s., 24. srpna. 
Kupní cena byla stanovena znaleckým 
posudkem na 119 700 000 Kč. 

DŮRAZ NA SOCIÁLNÍ A MZDOVOU POLITIKU
Důležitou prioritou současného vedení 
KZ je sociální a mzdová politika v odmě-
ňování zaměstnanců. 

Finanční plán zahrnuje významné navý-
šení mezd pro rok 2020, které činí cel-
kem 330 milionů Kč a přináší navýšení 
osobních nákladů o 7,3 %. Osobní ná-
klady rostly i v roce 2019 a díky zvýše-
ní stabilizačního příspěvku si polepšily 
všeobecné sestry v třísměnném nepřetr-
žitém provozu, navýšení mezd se dočka-
li také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetr-
žitém směnném provozu, fyzioterapeuti, 
ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek 
získaly sestry v jednosměnném provozu. 
V návaznosti na plánovaný růst osobních 
nákladů získali všichni zaměstnanci od 
1. 4. 2020 navýšení tarifní mzdy o 1 500 
Kč měsíčně. V nelehké době koronavi-
rové krize vedení KZ uvolnilo významné 
finanční prostředky pro zdravotníky pra-
cující v první linii. Navíc pro ně z Fondu 
Ústeckého kraje obdržela KZ 15 milionů 
korun k pokrytí mzdových nákladů a od-
vodu zdravotního a sociálního pojištění. 

Představenstvo KZ na svém jednání dne 
28. 8. 2020 schválilo podání žádosti 
o poskytnutí dotace v rámci dotačního 
programu Ministerstva zdravotnictví ČR 
s názvem „Dotační program na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení 
zaměstnanců poskytovatelů lůžkové 
péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ 

v celkové výši 519 687 371 Kč, tj. v ma-
ximální výši alokované pro KZ.

ODMĚNOU ZA ÚSILÍ JE ŘADA OCENĚNÍ
KZ je podle hodnocení CZECH TOP 100 
mezi ekonomicky nejstabilnějšími fir-
mami v ČR a splňuje nejpřísnější eko-
nomická kritéria pro získání Czech Sta-
bility Award. Ziskem prestižních ocenění 
v loňském roce se povedlo navázat na 
úspěch v roce 2018, kdy společnost zís-
kala Národní cenu kvality České republi-
ky za společenskou odpovědnost. V roce 
2019 obdržela Národní cenu kvality Čes-
ké republiky „Organizace způsobilá pro 
program Excelence“ a mezinárodní cer-
tifikát „Committed to Excellence 2 Star“. 
V ocenění vidí vedení společnosti od-
měnu za systematickou práci předsta-
venstva a managementu, kterou od roku 
2014 naplňují stanovené vize a cíle. 

Od roku 2019 jsou nemocnice spadající 
v současné době pod KZ akreditovanými 
zdravotnickými zařízeními na základě 
splnění akreditačních standardů Spoje-
né akreditační komise, o. p. s. 

KZ V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE
První polovina roku 2020 přinesla těž-
kou zkoušku v podobě pandemie náka-
zy novým koronavirem SARS-CoV-2. KZ 
jako největší poskytovatel lůžkové zdra-
votní péče v České republice reagovala 
na situaci hned po potvrzení nemoci CO-
VID-19 u prvních nemocných. Reakce KZ 
na opatření Vlády ČR k zamezení šíření 
nákazy koronavirem byla okamžitá nebo 
je i předcházela. 

Neustále se zvyšující požadavky na po-
čet laboratorních vyšetření a na zkrá-
cení času od odebrání vzorku po jeho 
vyhodnocení přivedly KZ k vlastnímu 

provádění testů na nákazu SARS-CoV-2. 
Během dubna je začaly zajišťovat labo-
ratoře v ústecké Masarykově nemocni-
ci a Nemocnici Most. V závěru dubna 
KZ připravila opatření, která umožnila 
zdravotníkům navrátit se k dosud ome-
zené plánované operativě a přiblížit se 
poskytování veškeré ambulantní péče 
v běžném rozsahu. Od května přichází 
KZ s nabídkou odběrů na přítomnost ná-
kazy způsobující onemocnění COVID-19 
pro samoplátce. 

KZ má pro rok 2020 plánováno vyrov-
nané hospodaření. Plán v první polovi-
ně roku ale výrazně ovlivnila pandemie 
koronaviru. V jejím důsledku došlo k od-
kládání plánovaných výkonů, tvořících 
velkou část příjmů proplácenou zdravot-
ními pojišťovnami, a omezení neakutní 
ambulantní péče. U největšího poskyto-
vatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, 
podobně jako u všech ostatních nemoc-
nic, tak mezi důsledky koronavirové kri-
ze zvláště patřil významný pokles pro-
dukce. A bylo zřejmé, že finanční plán 
společnost, jejíž vedení muselo ekono-
mické dopady krize řešit ve spolupráci 
se zdravotními pojišťovnami a minister-
stvem zdravotnictví, nebude moci napl-
nit v objemu, který si stanovilo.

Lékaři, sestry a další zdravotnický per-
sonál nemocnic KZ v první linii předvedli 
v průběhu několika měsíců obdivuhod-
nou ukázkovou profesionalitu a vysoké 
nasazení, za což si zaslouží nejvyšší 
uznání a velké poděkování.

redakce Infolistů

Slavnostní představení pavilonu pro centrální operační sály, sterilizaci  
a anesteziologicko-resuscitační oddělení v areálu Nemocnice Teplice, o. z.

Předání vzorků pro testování na přítomnost koronaviru v ústecké nemocnici
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12 let robotiky v Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní si připomíná 12 let od první roboticky asistované operace v ústec-
ké Masarykově nemocnici 

Celkem 3632 chirurgických výkonů s asi-
stencí robotického systému (k 31. 8. 
2020) za 12 let své existence má Cent-
rum robotické chirurgie (CRCH) při Klini-
ce urologie a robotické chirurgie Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. (KURCH). 

V těchto dnech si připomínáme zahájení 
činnosti tohoto špičkového pracoviště 
před dvanácti lety. První roboticky asis-
tovaná operace, jíž byla resekce tumoru 
ledviny, se uskutečnila 19. 8. 2008. Od 
roku 2011 zde rovněž funguje školicí 
centrum, které učí operovat s robotem 
lékaře z celé střední a východní Evropy.

„Za posledních 12 let udělala robotika 
v České republice velký pokrok, i když 

nejde o tak velký skok jako ve světě. Po 
našich prvních krůčcích a vzniku našeho 
školicího centra se v posledních čtyřech 
letech podařilo prolomit onu křivku 
průniků robotických systémů do České 
republiky. Proto vzniklo další velké ro-
botické centrum například v pražské Fa-
kultní nemocnici Motol, kde ho zakládal 
náš žák prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., 
s doc. MUDr. Ladislavem Jarolímem, 
CSc. Robotické systémy již mají i další 
fakultní nemocnice – v Hradci Králové, 
Českých Budějovicích. A před letními 
prázdninami zahájila činnost – kvůli ko-
ronavirové pandemii s tříměsíčním sklu-
zem – roboticky asistovaná operativa 
ve Fakultní nemocnici Plzeň. Urologický 
tým vyškolený v našem centru pod ve-
dením prof. MUDr. Hory již začal rutinně 
provádět široké spektrum urologických 

výkonů. V září zahajuje tamní chirurgie 
pod vedením naše proktora robotické 
operativy pro tento obor MUDr. Jana 
Rejholce, primáře chirurgického oddě-
lení děčínské nemocnice. Toto všechno 
dokládá masivní nástup robotické chi-
rurgie v České republice,“ říká MUDr. Jan 
Schraml, Ph.D., přednosta KURCH a ve-
doucí ústeckého CRCH.

„My jsme měli to obrovské štěstí, že 
jsme na začátku tu příležitost dostali. 
V době, kdy robotické systémy se teprve 
začaly na trhu objevovat. A tomu odpo-
vídá i nárůst počtu našich výkonů, pro-
tože největší pojišťovna se k nim v po-
sledních třech letech postavila vstřícněji 
a rozšiřuje spektrum výkonů hrazených 
s veřejného zdravotního pojištění. Oče-
kávám, že spektrum se bude rozšiřovat 
a naše kapacita dál růst zapojením dal-
ších typů operací,“ je optimistický před-
nosta Schraml.

ROBOTICKÁ CHIRURGIE V ŠIROKÉM SPEKTRU VÝKONŮ
Robotická chirurgie znamená minimálně 
invazivní chirurgickou metodu, vhodnou 
pro operace v dutině břišní a hrudní 

a v dalších špatně dostupných dutinách 
lidského těla, například v dutině ústní 
a hltanu v rámci ORL, zejména všude 

tam, kam je z anatomických příčin obtíž-
ný přístup při otevřené, případně i lapa-
roskopické metodě. 

Robotické operace jsou pro pacienta 
vždy šetrnější než otevřené, často přes-
nější a rozsáhlejší než laparoskopické 
a pro operatéra vždy ergonomičtější. 

Ve spektru indikací dominuje urologie. 
Nejčastější operací je roboticky asisto-
vaná radikální prostatektomie (dVP). 
Dalšími indikacemi, při kterých se pou-
žívá robotický systém da Vinci, jsou ná-
dorová onemocnění ledvin, anatomické 
anomálie močových cest a radikální cys-
tektomie – operace močového měchýře 
pro pokročilý nádor. V rámci chirurgie se 
na robotu provádějí operace tlustého 
střeva pro karcinom (nízká resekce rek-
ta) a žaludku. Tým ORL provádí operace 
kořene jazyka. Gynekologové robota po-
užívají při radikálních hysterektomiích, 
tedy operacích dělohy pro nádor.

CRCH má své školicí centrum, které 
připravuje pro nově vzniklá robotická 
pracoviště lékaře ze střední a východní 
Evropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly 
operatérům k dispozici dva robotické 
systémy da Vinci. V květnu roku 2015 je 
nahradil nejmodernější robot série da 
Vinci čtvrté generace s typovým označe-
ním Xi, první v České republice, ale také 
ve střední Evropě. Nový model navíc 
přinesl významné vylepšení vzdělávání 
nových operatérů, kteří díky dvoukon-
zolovému ovládání mohou s operatérem 
instruktorem sdílet reálnou operaci.

V roce 2016 pořídila Krajská zdravot-
ní, a. s., pro CRCH operační stůl Trumpf 
TruSystem 7000dV, v té době byl jedi-
ný v ČR, za bezmála dva miliony korun. 
Trumpf TruSystem 7000dV je unikátní 

svým přímým propojením přímo s robo-
tickým systémem da Vinci Xi. Toto pro-
pojení umožňuje měnit polohu pacienta 
i během operace se zavedenými robo-
tickými nástroji. Díky synchronizaci a 
přímému propojení s robotem je změ-
na polohy pacienta přímo následována 
změnou postavení robotických ramen, 
která se zcela přizpůsobují – synchroni-
zují s polohou stolu. Trumpf TruSystem 
7000Dv dále umožňuje na displeji zob-
razovat ve stupních nastavení podélné-
ho či příčného sklonu. Díky tomu si lze 
přesně standardizovat postavení stolu 
pro každou fázi operace, nikoliv odha-
dem, jak tomu bylo dříve. Další velkou 
výhodou nového operačního stolu je 
jeho vyšší nosnost a je zcela využitelný 
i u ostatních urologických operací probí-
hajících na sále.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta KURCH a vedoucí ústeckého CRCH, při prezentaci robota v atriu ústecké nemocnice

dVProstata dVLedvina dVm.m. dVCE dVRectum(chir.) dVGynekologie dVORL
2008 53 5 0 5 4 3 70
2009 162 27 1 42 12 7 251
2010 178 22 4 37 15 2 258
2011 183 38 0 24 11 7 263
2012 215 3 1 0 17 17 2 255
2013 222 2 24 15 5 268
2014 212 24 11 6 253
2015 242 17 1 34 19 8 321
2016 249 31 1 30 16 9 336
2017 273 23 3 23 27 7 356
2018 272 60 3 38 24 3 400
2019 265 54 5 34 20 5 383
2020 137 37 8 2 24 9 3 220 31.8.

CELKEM 2663 319 22 5 356 200 67 3632

Počty chirurgických výkonů s asistencí robotického systému (k 31. 8. 2020) v Centru robotické chirurgie

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH OPERAČNÍCH POSTUPŮ
V roce 2017 byla prezentována novinka 
– zavedení metody Single Site, tzn. pro-
vedení operace pouze jedním vstupem 
do pacienta – jizva o délce 20 – 25 mm. 
Podařilo se tak robotický systém da Vin-
ci Xi rozšířit o systém Single Site.

Jde o adaptér, který umožní provést 
určité roboticky asistované operace ra-
nou v délce do 25 milimetrů. Za pomoci 
speciálního disku a speciálních trokárů, 
tedy instrumentů, jimiž se zavádějí ná-
stroje do pacienta, jsou zavedeny čtyři 
porty: jeden pro kameru, dva pro nástro-
je a jeden asistentský port. Vše touto 
pětadvacetimilimetrovou ranou v těle 
pacienta. Lékařští specialisté jsou tak 
schopni provést jednodušší chirurgické 
výkony za pomoci robota, které zanecha-
jí na těle pacienta nejmenší následky.

„V letošním roce jsme poprvé provedli 
roboticky asistovanou Boariho plastiku 
močovodu a od té doby děláme tuto ope-
raci zcela rutinně. Mohli jsme ji zařadit 
do portfolia našich výkonů díky podpoře 
vedení KZ. Využívá se vesměs u žen, kte-
ré mají komplikace po gynekologických 
operacích. S velkým ohlasem se setkaly 
dva workshopy, které jsme za velkého 
zájmu kolegů nejen z České republiky 
již uspořádali. Jsme první robotické pra-
coviště v České republice, které tyto vý-
kony provádí,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, 
Ph.D., s tím, že princip výkonu spočívá 
v nahrazení poškozené části pánevního 
močovodu lalokem z močového měchý-
ře. Je potřeba obnovit pasáž cesty moče 
z močovodu do močového měchýře. 

„Díky dalšímu rozvoji a radiologickým 
pracovištím napříč KZ zachytáváme ob-
rovské množství malých nádorů ledvin, 

tzv. incidentomů. Česká republika se 
dělí s Maďarskem o první a druhé místo 
ve výskytu rakoviny ledviny, právě proto 
je dnes velkou výhodou, že tyto nádory 
nám radiologové zachytí brzo. V mnoha 
případech jsou to jeden až dva centime-
try veliké nádory. Ty jsme pak schopni, 
při zachování celé ledviny, robotem 
odstranit. K tomu nám pomáhá perope-
rační ultrazvuk, který vložíme do robota 
a v robotu díky němu najdeme, kde ten 
nádor je. A to je další novinka. Hledat 
v ledvině bez ultrazvukového vyšetření 
centimetrové ložisko je totiž nad běžné 
možnosti,“ uzavřel přednosta KURCH 
a vedoucí CRCH Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Redakce Statimu děkuje všem autorům  za spolupráci na vzniku této odborné přílohy.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ POŘIZUJE ROBOTICKÝ SYSTÉM PRO NEUROCHIRURGICKOU OPERATIVU 

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, a.  s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
získá robotický systém pro neurochirurgickou a páteřní operativu včetně robotické-
ho radiolucentního stolu. Představenstvo společnosti na svém únorovém jednání 
projednalo nákup této zdravotnické techniky a v pátek 24. 4. 2020 rozhodlo o za-
hájení zadávacího řízení veřejné zakázky. Půjde o prvenství v rámci střední Evropy. 

„Přístrojová komise Ministerstva zdra-
votnictví ČR investiční záměr pro zakou-
pení robotického systému pro neurochi-
rurgické a páteřní operace schválila 27. 
února 2020. Pořízení této zdravotnické 
techniky podpořil Ústecký kraj 34 mili-
ony Kč na robotický systém a 6 miliony 
na robotický radiolucentní stůl. Samotný 
nákup proběhne na základě výsledku 
veřejné soutěže na dodavatele,“ uvedl 

předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Jiří Novák. „Obdobný 
robotický systém není v současné době 
instalován na žádném pracovišti v Čes-
ké a Slovenské republice ani ve střední 
Evropě. S exkluzivitou je spojena dekla-
rovaná možnost zřízení mezinárodního 
školicího centra na ústecké neurochirur-
gické klinice. Děkuji našemu jedinému 
akcionáři, kterým je Ústecký kraj, bez 

jehož podpory bychom tuto investici ne-
mohli realizovat,“ doplnil Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

„Neurochirurgická klinika v Ústí nad La-
bem je součástí spondylochirurgického 
centra kategorie A. Je jediným zdravot-
nickým zařízením v Ústeckém kraji, které 
poskytuje nadregionální rozsah specia-
lizované neurochirurgické péče. Ročně 
zde provedeme 400 instrumentovaných 
výkonů na páteři. Výhodou komplexního 
robotického systému pro neurochirur-
gické spinální operace je zvýšení bez-
pečnosti pacientů při operacích, mini-
malizace peroperačních rizik spojených 
se všemi typy instrumentovaných výko-
nů na páteři ve smyslu dosažení v sou-
časné době nejvyšší dostupné přesnosti 
zavedení páteřních implantátů. Strate-
gie výkonu u deformit páteře nebo sklu-
zu obratlů – spondylolistéza – je plá-
nována na počítačové plánovací stanici 
před operací. Potvrzením finální pozice 
implantátů na operačním sále eliminuje 
nutnost pooperační RTG kontroly a vylu-
čuje riziko reoperace pro malpozici im-
plantátů,“ vysvětlil prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgic-
ké kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL

CRCH má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá 
robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy

Přenosy operací probíhají nejen do školicí místnosti,  
ale i na vědecké kongresy do celého světa
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