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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 3.5.2018/13:30 HODIN 

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

Krajská zdravotní otevřela rekonstruované prostory teplického centra pro léčbu roztroušené sklerózy 

Krajská zdravotní, a. s., otevřela v pondělí 30. dubna nově rekonstruované prostory Centra pro diagnostiku 

a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 

Teplice, o. z. Nové uspořádání zdravotnického pracoviště odpovídá trendům nejmodernější medicíny. 

Veškeré náklady na realizaci v hodnotě 3 726 431,77 Kč včetně DPH byly hrazeny z vlastních zdrojů 

neurologického oddělení. 

V úvodu všechny přítomné přivítal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. „I když 

tato akce nebyla tolik finančně náročná, jde o krok dopředu správným směrem. Centrum pro léčbu 

roztroušené sklerózy pod vedením primářky MUDr. Marty Vachové má třináctiletou tradici s nadregionální 

působností. Je úžasné, co paní primářka dokázala. Zároveň bych chtěl poděkovat celému kolektivu teplického 

neurologického oddělení za jejich práci,“ uvedl Ing. Jiří Novák a dodal: „Při této příležitosti musím 

připomenout, že v současné době v teplické nemocnici probíhá několik dalších investičních akcí, o které se 

svým aktivním přístupem zasloužil především ředitel zdravotní péče MUDr. Tomáš Hrubý, který si se svými 

návrhy našel cestu ke generálnímu řediteli Krajské zdravotní Ing. Petru Fialovi. Jsem přesvědčen, že zde za 

sebou zanechá velký kus dobře odvedené práce, ze které budou těžit další generace zdravotníků.“ 

„Je třeba zdůraznit, že tato rekonstrukce byla hrazena z prostředků oddělení, což společnosti významně 

pomáhá. Realizace dalších investičních akcí, které zmínil ve své řeči předseda představenstva Krajské 

zdravotní Ing. Jiří Novák, je v současné době v teplické nemocnici vidět. Výstavba operačních sálů, urgentního 

příjmu nebo protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, jejíž otevření se plánuje na podzim 

letošního roku, jsou možné pouze za podmínek, které vytvořilo současné představenstvo naší společnosti 

právě pod vedením Ing. Jiřího Nováka, který usilovně vede jednání s Ústeckým krajem o investiční podpoře 

Krajské zdravotní. Za to vše patří poděkování,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

Otevření teplického centra pro léčbu roztroušené sklerózy se účastnila členka představenstva Krajské 

zdravotní, a. s., Jitka Hanousková. „Dovolte mi se připojit s poděkováním. Nově rekonstruované prostory 

budou sloužit nejen pacientům z Teplic a okolí, ale i všem obyvatelům Ústeckého, Libereckého i 

Karlovarského kraje, což zahrnuje více jak jeden a půl milionu obyvatel. Ačkoliv počty pacientů 

s onemocněním roztroušenou sklerózou stále stoupají, díky moderní medicíně se jim daří následky nemoci 

zpomalit a léčbu zpříjemnit,“ uvedla Jitka Hanousková. 

Primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Marta Vachová 

v prezentaci všem přítomným představila své zdravotnické pracoviště. „Centrum pro diagnostiku a léčbu 

demyelinizačních onemocnění je nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při neurologickém 

oddělení Krajské zdravotní v teplické nemocnici. Jde o vysoce specializované zdravotnické pracoviště, které 

oficiálně zahájilo svou činnost 1. dubna v roce 2005. V tuto chvíli je zde sledováno přes 1500 nemocných 

s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, z nichž je 1002 na vysoce účinné biologické léčbě, dalších 130 

je léčeno novými léky cestou klinických studií. Po revitalizaci splňujeme podmínky výzvy Ministerstva 

zdravotnictví České republiky k získání statutu centra vysoce specializované péče. Nově tak centrum 

disponuje prostory pro monitorování nemocných, prostory pro podávání několikahodinových infuzí a 

ambulantního provádění lumbálních punkcí, chodbou pro vyšetření chůze. Zdravotnické pracoviště má 

prostory pro práci psychologa, psychoterapeuta a sociálního pracovníka, došlo k rozšíření pracoviště 

fyzioterapie,“ uvedla MUDr. Marta Vachová. Prezentace je součástí této tiskové zprávy. 
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V lednu letošního roku primářka oddělení MUDr. Marta Vachová převzala z rukou předsedy představenstva 

Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, ocenění za absolutní vítězství v kategorii Veřejná správa prestižní 

čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. 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. 

Fotografie z akce najdete na www.kzcr.eu.  
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