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Rentgen za téměř šest milionů korun začal sloužit pacientům Šluknovského výběžku v Nemocnici Rumburk 

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) zdárně naplňuje plány v podobě revitalizace svých sedmi nemocnic, včetně 
obnovy zdravotnické techniky. Nezapomíná se ani na Šluknovský výběžek s 55 tisíci obyvateli, kde KZ 
provozuje rumburskou nemocnici. Investice, které probíhaly již v průběhu loňského roku, pokračují 
v Rumburku i letos. 

Hned první měsíc nového roku byl uveden do provozu skiagrafický RTG systém s přímou digitalizací obrazu, 
dvěma detektory a plnou motorizací. Nový přístroj, jehož cena je 5 801 950 Kč s DPH, byl umístěn na 
Radiodiagnostické oddělení v pavilonu I. Stavební úpravy a instalace kompletního systému trvaly jeden měsíc.  

„Po tuto dobu byl provoz radiodiagnostiky lehce omezen, za což se pacientům omlouváme. Přínos nového 
přístroje ale rozhodně dočasné omezení komfortu mnohokrát převyšuje,“ prozradil MUDr. Michal Tichý, Ph.D., 
MPH, ředitel Nemocnice Rumburk.  

Moderní, zcela nové zařízení, které bylo pořízeno díky investici z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu 
Rumburk“, otevírá lepší možnosti v kvalitě péče o pacienty Šluknovského výběžku. Pozitivní posun platí 
samozřejmě i pro personál a lékaře radiodiagnostického oddělení.  

Jde již o druhou velkou přístrojovou investici pro Nemocnici Rumburk. „Na konci listopadu loňského roku jsme 
uvedli do provozu zcela nový, moderní přístroj na počítačovou tomografii. Nahradil nejdéle sloužící zařízení 
tohoto druhu v České republice,“ připomněl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA. 

Šlo o investici za více než 13 milionů Kč v rámci stejného operačního programu. V současné době novou 
přístrojovou techniku využívají i lékaři děčínské chirurgie, kteří do Rumburku v rámci dostavby děčínské 
nemocnice přesunuli část své operativy.  

Nemocnice v Rumburku se stala součástí Krajské zdravotní, a.s., coby odloučené pracoviště Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., od 1. 7. 2021.  
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