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Komfortní dialyzační středisko v teplické nemocnici si pacienti chválí 
 

Krajská zdravotní, a. s., počátkem září letošního roku uvedla v teplické nemocnici do provozu nové 
nefrologicko-dialyzační oddělení disponující nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného 
odpadní látky metabolismu  a nadbytečnou vodu. Vedle poraden je základem oddělení dialyzační středisko 
se  14 dialyzačními přístroji pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. 
 
Nové moderní, komfortní zdravotnické pracoviště si pacienti chválí. „Na dialýzu docházím devět let. Ve 
středisku teplické nemocnice jsem podruhé. Líbí se mi nově zrekonstruované prostory a moderní technika. 
Personál je tady příjemný,“ pochvaloval si Věroslav Tichý ze Zabrušan na Teplicku. 
 
„Provoz střediska byl plně zahájen 1. října. V současné době dialyzujeme 27 pacientů ve třech směnách. 
V pondělí, středu a pátek jsme tu ráno i odpoledne, v úterý, čtvrtek a sobotu jen ráno. Část pacientů jsme 
převzali z dialyzačního střediska v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, dialyzujeme i pacienty z 
dialyzačního střediska B.Braun, kteří jsou hospitalizováni v teplické nemocnici. Můžeme využívat všechny 
eliminační, tedy očisťovací metody – dialýzu, hemofiltraci, hemodiafiltraci. Ke kontrole vodní bilance máme k 
dispozici přístroj na měření zavodnění a složení tělesné vody, na posouzení výživy pacienta,“ uvedla MUDr. 
Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z. 
 
O novém hemodialyzačním středisku: 

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace 
stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a 
zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od 
KZ, provozoval jiný subjekt.   

V čele pracoviště je MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra oddělení Zdeňka 
Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.    

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, 
která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. 
Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných 
míst a ambulantní části. Termín dokončení včetně přístrojového vybavení byl 31. 8. 2019. 

Cena díla:                                                        16 344 569,89 Kč vč. DPH 
Zhotovitel:                                                      STAVBY JOŽÁK s.r.o. 
Zahájení stavebních prací:                          3. 5. 2019 
Termín dokončení dle SoD:                         26. 7. 2019 

Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů. 

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč 
vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na 
zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou 
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technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a 
počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a 
vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a 
intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a 
instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení 
provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst. 

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. 
Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 
268 717 Kč.  

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhly 
téměř 30 milionů Kč včetně DPH. 

Fotografie zdravotnického pracoviště naleznete na http://www.kzcr.eu/     
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