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----------------------------------------------------------------------- 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil teplickou nemocnici 
 
Ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch navštívil v rámci výjezdu vlády ČR do 
Ústeckého kraje 14. května 2018 nemocnici v Teplicích, jednu z pěti nemocnic, které sdružuje společnost 
Krajská zdravotní, a. s. (KZ). Ministr zdravotnictví si nejprve prohlédl některé investiční akce v Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice, o. z., a poté diskutoval s členy vedení společnosti a teplické 
nemocnice. Navázal na svou návštěvu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., z letošního 19. 
března, kdy si prohlédl Centrum komplexní onkologické péče V Podhájí, do jehož revitalizace KZ 
v posledních letech investovala téměř 290 milionů korun včetně DPH.   
 
Ministr zdravotnictví si prohlédl probíhající investiční akce v areálu teplické nemocnice. V červenci roku 2017 
začal vznikat v jejím areálu pavilon operačních sálů a sterilizace a od loňského listopadu se zde buduje i 
objekt pro nízkoprahový urgentní příjem. V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné 
spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, 
klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., dojde oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění 
ARO a JIP. Financování nejvýznamnější stavby posledních desetiletí v areálu teplické nemocnice, která má být 
dokončena v létě příštího roku, je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje. 
 
Ministr se seznámil například i se studií umístění pracoviště záchytné a protitoxikomanické stanice v přízemí 
pavilonu C a prohlédl si vysoce specializované zdravotnické pracoviště, nově rekonstruované Centrum pro 
diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění - nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při 
Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Lékařští specialisté zde sledují přes 
1400 nemocných s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, z nich je téměř 900 na vysoce účinné 
biologické léčbě, dalších 130 je léčeno novými léky cestou klinických studií. Spádovou oblastí pro teplické MS 
centrum je Ústecký kraj (836 183), Karlovarský kraj (307 049) a Liberecký kraj (440 177), celkem 1 583 409 
obyvatel. Jde o více než dvojnásobek počtu ostatních MS center v České republice. Mgr. et Mgr. Adam 
Vojtěch poté společně s Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., a Ing. Petrem 
Fialou, generálním ředitelem společnosti, předali nový symbol centra primářce neurologického oddělení 
MUDr. Martě Vachové.  
 
Následné debaty s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem se zúčastnili předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala, náměstek pro řízení 
zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., za teplickou nemocnici 
ředitel zdravotní péče MUDr. Tomáš Hrubý, zástupce ředitele zdravotní péče a primář chirurgického oddělení 
MUDr. Martin Sessek, hlavní sestra Mgr. Kateřina Vágnerová a primářka neurologického oddělení MUDr. 
Marta Vachová. 
 
Předseda představenstva v diskuzi otevřel téma možného dopadu kroků, které jsou v souvislosti s agendou 

lékařů - cizinců třetích států realizovány v souvislosti s aktuální rozhodovací praxí Ministerstva zdravotnictví 

ČR. „Nedostatek lékařů vedl management Krajské zdravotní k řešení kritické personální situace 

prostřednictvím náboru lékařů ve třetích státech mimo Evropskou unii – projekt „Ukrajina“ aktivně 

podporovaným ze strany ministerstva. Avšak v souvislosti s ukončením tohoto projektu a celkovou změnou 
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přístupu ministerstva v oblasti agendy lékařů-cizinců může dojít k situaci, že řada zdravotnických zařízení 

bude nucena omezit dostupnost péče v  základních oborech,“ upozornil ministra Ing. Jiří Novák.  

„V současné době máme v nemocnici více ukrajinských lékařů, kteří však za aktuálních podmínek komplex 

zkoušek, jejichž splnění podmiňuje vykonávání jejich povolání v Česku, zdárně neabsolvovali. Je nutno 

podotknout, že čtyři státnice v jednom dni jsou velmi obtížně zvládnutelné. Tristní je pro ně to, že pokud 

neuspějí u jediné ze zkoušek, neuspěli celkově. Obecně lze říct, že ukrajinští zdravotníci jsou velmi pracovití, 

obětaví a mají snahu dál profesně růst. Pokud ale bude tato praxe ze strany ministerstva pokračovat, ohrozí 

to kvůli nedostatku českých lékařů chod celé řady oddělení – a to nejen teplické nemocnice,“ popsal 

konkrétní situaci ředitel zdravotní péče MUDr. Tomáš Hrubý. 

Ministr Vojtěch uvedl, že ministerstvo se problematikou zabývá. „Chceme aprobační zkoušku upravit. 

Vnímám to, že udělat čtyři, řekněme, státnice v jeden den je problém. Chceme rozložit zkoušky na několik 

dní, protože úspěšnost je velmi nízká, asi deset procent,“ řekl. 

„Je potřeba zdůraznit, že to skutečně vnímáme jako velký problém, který nabourává dlouhodobě budovaný 

systém opatření k posílení lékařských a sesterských týmů cizinci na odděleních našich nemocnic. Přitom 

například pražské fakultní nemocnice toto řešit významně nemusejí, a proto dopad změny za problém 

nepovažují,“ poznamenal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. 

Debata se zdravotníky na stejné téma pokračovala také v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ 

v areálu ústecké Masarykovy nemocnice, kde se jí vedle ministra zdravotnictví zúčastnili i předseda vlády ČR 

Ing. Andrej Babiš, ministryně financí ČR JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., a ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. 

Klára Dostálová. 

 Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/      
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