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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 15. 2. 2019/16:00 HODIN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  
Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je osobností Ústeckého kraje  
  
Novou osobností Ústeckého kraje prestižní čtenářské ankety Osobnost roku 2018 Ústeckého kraje v 
kategorii Veřejná správa se stal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. Ocenění si zasloužil za úzkou spolupráci s Fakultou 
zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a za vznik jedenácti klinik v ústecké Masarykově nemocnici. 
Cenu převzal z rukou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Výsledky 8. 
ročníku byly slavnostně vyhlášeny 14. února 2019 v Zahradním domě v Teplicích. Nad akcí převzal osobní 
záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
  
 „Blahopřeji panu řediteli zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice  k získání titulu. Zároveň mu děkuji 
za úsilí a péči, se kterou odvádí svoji práci. Velmi mě těší, že zaměstnanci naší společnosti se pravidelně 
umisťují na předních příčkách této ankety, kdy o vítězi nerozhodují jen odborníci, ale také široká laická 
veřejnost,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.  
 
Právě Ing. Jiří Novák získal již v roce 2015 tuto cenu v kategorii Podnikání a management, za osobní přínos 
pro rozvoj největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji při modernizaci pěti nemocnic, investic 
do nejmodernějšího přístrojového vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců i měnícího se obrazu vnímání 
společnosti u veřejnosti.  
 
„Titulu Osobnost Ústeckého kraje si velmi vážím, považuji jej za ocenění práce celé naší nemocnice.  Proto 
děkuji všem zaměstnancům za jejich každodenní nasazení v boji o  zdraví a život nás všech v podmínkách 
personálního oslabení. Rovněž děkuji za podporu při realizaci obnovy a modernizace nemocnice vedení a 
představenstvu Krajské zdravotní, osobně předsedovi představenstva Ing. Jiřímu Novákovi a generálnímu 
řediteli Ing. Petru Fialovi. Ustavení klinik je důsledkem úspěšné vědecké a pedagogické činnosti našich lékařů 
a vynikající spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v  Ústí nad Labem a  jejím 
děkanem doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc.,“ řekl k umístění v anketě ředitel zdravotní péče Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Josef Liehne.  
 
V předchozích letech uspěli v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje i další lékaři z Krajské zdravotní, 
konkrétně z ústecké Masarykovy nemocnice, MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., prof. 
MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Jana Dušánková a z teplické nemocnice MUDr. Marta Vachová. 
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/ 
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