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Основна інформація про компанію
Акціонерне товариство 
«Крайська здравотні» (Krajská 
zdravotní, a.s.) було створене 
1 вересня 2007 р. шляхом 
трансформації п’яти лікарень 
в єдину організацію.

Ініціатива створення цієї 
організації з парасольковою 
структурою належить 
Муніципалітету Устецького 
краю, який є єдиним 
акціонером. Рішення 
єдиного акціонера в межах 
повноважень загальних 
зборів компанії ухвалює 
Рада Устецького краю. 
П’ять лікарень, які перед 
трансформацією як самостійні 
суб’єкти належали до сфери 
управління Устецького краю, 
перетворилися з фінансованих 
організацій у філії АТ «Крайська 
здравотні». Йдеться, зокрема, 
про Лікарню м. Дєчин, Лікарню 
ім. Масарика в м. Усті-над-
-Лабою, Лікарню м. 
Теплиці, лікарню м. 
Мост і Лікарню м. 
Хомутов.

1 квітня 2013 р. 
було засновано 
М е д и ч н у 
т р а н с п о р т н у 
службу АТ 
« К р а й с ь к а 
здравотні», яка 

перейшла під управління 
компанії від Служби швидкої 
медичної допомоги Устецького 
краю. Транспортування 
пацієнтів здійснюється на 

підставі направлення, 
виданого лікарем-

-куратором.

1. 9. 2015 до 
АТ «Крайська 
з д р а в о т н і » 

приєдналися 
т а к о ж 

к о л и ш н і 
л і к а р н і 

доліковування 
в Риїцях та 

З а г р а ж а н а х , 

перетворившись на відділення 
доліковування. Відділення 
доліковування в Риїцях 
підпорядковується Лікарні ім. 
Масарика в м. Усті-над-Лабою, 
а відділення доліковування в 
Загражанах — Лікарні м. Мост.

1 квітня 2021 р. до складу АТ 
«Крайська здравотні» увійшла 
Лікарня м. Літомержиці, 
яка стала шостою філією 
під управлінням компанії. 
Її приєднанням фактично 
завершилось виконання угоди,

укладеної між Устецьким 
краєм, АТ «Крайська 
здравотні», містом 
Літомержиці та АТ «Лікарня м. 
Літомержиці».

З 1 липня 2021 р. лікарня в 
Румбурку входить до складу 
АТ «Крайська здравотні» як 
окремий підрозділ її філії, 
Лікарні ім. Масарика в м. Усті-
-над-Лабою.

Генеральний директор АТ «Крайська здравотні», д-р Петр Малий, МБА

Голова правління АТ «Крайська здравотні», д-р Ондржей Штєрба
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Враховуючи географічне 
розташування в регіоні, 
лікарні АТ «Крайська 
здравотні» становлять 
основу медичних закладів 
усього Устецького краю. 
Трансформація лікарень 
стала рішенням, яке істотно 
змінило спосіб організації 
та надання медичних 
послуг в Устецькому краї. 
Відтак з’явився унікальний 
медичний заклад, який за 
посередництвом доступної 
та водночас максимально 
ефективної і рентабельної 
мережі забезпечує 
жителів Устецького краю 
високоякісною медичною 
допомогою відповідно до 
найсучасніших тенденцій у 
медицині.

АТ «Крайська здравотні» є 
провідним постачальником

лікарняних послуг в Чеській 
Республіці та найбільшим 
роботодавцем в Устецькому 
краї. На 30. 6. 2022 року штат 
компанії нараховує загалом 
8 914 працівників.

Персонал АТ «Крайська 
здравотні» складається з 
1 157 лікарів, 47 фармацевтів, 
3 035 медсестер та 2 665 
інших медичних працівників. 
В АТ «Крайська здравотні» 
працюють 209 іноземні лікарі, 
70 з яких є громадянами 
Словацької Республіки.

Лікарні АТ «Крайська 
здравотні» мають у 
розпорядженні загалом 3 978 
ліжок, серед них 2 935 ліжок 
невідкладної допомоги, 364 
ліжка блоків інтенсивної 
терапії (БІТ) і 642 ліжка 
доліковування, 37 ліжок 
подальшої інтенсивної терапії 

(ПІТ) та довготривалого 
інтенсивного догляду (ДІД).

З 1.9. 2015 у зв’язку з 
об’єднанням колишніх 
лікарень доліковування в 
Мості та Риїцях було створено 
228 ліжок доліковування, 
а з 2017 року — 27 ліжок 
ПІТ і ДІД у Мості та 10 ліжок 
доліковування ДІД у Риїцях – 
БІТ (із жовтня 2017 р.).

1.7. 2019 ліжковий фонд 
Лікарні ім. Масарика в м. Усті-
-над-Лабою був розширений 
на 25 ліжок кардіохірургічного 
відділення — 18 стандартних 
і 7 ліжок БІТ.

1.4. 2021 ліжковий фонд було 
розширено на 555 ліжок 
Лікарні м. Літомержиці, а з 
1.7. 2021 р. — на 127 ліжок 
румбуркської лікарні.
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Лікарня м. Дєчин

• 14 відділень, очолюваних завідувачами
• 259 ліжок невідкладної допомоги
• 27 ліжок БІТ
• 22 ліжка доліковування
• у 2021 році в межах надання невідкладної 

допомоги госпіталізовано загалом 12 336 
пацієнтів

• 746 працівник, зокрема 89 лікарів, 
3 фармацевти, 259 медсестри і 229 інших 
медичних працівників

• у вересні 2021 р. розпочато інвестиційний 
проєкт «Новий павільйон Emergency, 
включно з операційними залами, 
відділенням центральної стерилізації 
та блоками інтенсивної терапії, АТ 
«Крайська здравотні» – Лікарні м. Дєчин 
(I етап)» з вартістю підряду за державним 
замовленням понад 784 млн чеських крон 
з ПДВ

Павільйон терапевтичних спеціальностей на території компанії АТ «Крайська здравотні» – Лікарні м. 
Дєчин

U Nemocnice 1 
405 99 Děčín II

телефон: 
 +420 412 705 111

електронна пошта: 
sekretariat.dc@kzcr.eu
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Лікарня ім. Масарика в м. Усті-над-Лабою

• 52 відділення на чолі із завідувачами, 
включно з 12 клініками та Інститутом 
біомедицини і лабораторної діагностики

• 1 002 ліжка невідкладної допомоги

• 129 ліжок БІТ

• 30 ліжок доліковування

• 115 ліжок відділення доліковування в 
Риїцях

• 10 ліжок ДІД в Риїцях – БІТ

• у 2021 році в межах надання невідкладної 
допомоги госпіталізовано загалом 34 126 
пацієнтів

• 3 135 працівників, зокрема 470 лікарі, 
включно із стоматологами, 19 фармацевт, 
1 084 медсестер і 1 008 інших медичних 
працівників

Корпус B з вертодромом на території АТ «Крайська здравотні» – Лікарні ім. Масарика в м. Усті-над-
-Лабою

Sociální péče 3316/12A 
400 11 Ústí nad Labem

телефон: 
 +420 477 111 111

електронна пошта: 
sekretariat.ul@kzcr.eu
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Клініки FZS UJEP і Лікарні ім. Масарика

• Клініка анестезіології, періопераційної та 
інтенсивної медицини
• Клініка гінекології та акушерства
• Клініка нейрохірургії
• Клініка травматологічної хірургії
• Клініка педіатрії
• Клініка радіології
• Відділення урології та роботизованої 
хірургії

 • Клініка ЛОР-хвороб і хірургії голови та шиї

• Клініка кардіології

• Клініка офтальмології

• Клініка неонатології

• Клініка ортопедична

* Інститут біомедицини і лабораторної 

діагностики

Клініки Факультету медичних досліджень Університету ім. Я. Е. Пуркинє (FZS UJEP) і АТ «Крайська 
здравотні» – Лікарні ім. Масарика в м. Усті-над-Лабою та Інститут біомедицини і лабораторної 
діагностики є навчальними та науковими базами, спільними для факультету й лікарні, а також 
практичними медичними закладами. 

Перевагами є підвищення якості викладання, інтенсивніша спільна наукова робота і розвиток 
високоякісної медичної допомоги в регіоні. 

Спільними зусиллями відбувається також поступове перетворення лікарні ім. Масарика на 
лікарню університетського типу.
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Спеціалізована та суперспеціалізована допомога

Високоспеціалізовані центри

Лікарня ім. Масарика в м. Усті-
-над-Лабою

• Центр високоспеціалізованої 
травматологічної допомоги для 
дорослих

• Центр високоспеціалізованої 
травматологічної допомоги для 
дітей

• Центр високоспеціалізованої 
цереброваскулярної допомоги

• Центр високоспеціалізованої 
медичної допомоги у сфері 
онкогінекології

• Центр високоспеціалізованої 
комплексної кардіоваскулярної 
допомоги

• Центр високоспеціалізованої 
онкологічної допомоги для 
дорослих

• Центр високоспеціалізованої 
гематоонкологічної допомоги 
для дітей без відділення 
трансплантації

• Центр високоспеціалізованої 
інтенсивної терапії в перинатології

• Центр високоспеціалізованої 
пневмоонкохірургічної допомоги

• Центр високоспеціалізованої 
онкоурологічної допомоги

• Центр високоспеціалізованої 
комплексної допомоги з лікування 
дитячого діабету

Лікарня м. Теплиці

• Центр високоспеціалізованої 
допомоги пацієнтам з інсультами

• Центр високоспеціалізованої 
допомоги пацієнтам з розсіяним 
склерозом і оптиконевромієлітом

Лікарня м. Дєчин

• Центр високоспеціалізованої 
допомоги пацієнтам з інсультами

Лікарня м. Хомутов

• Центр високоспеціалізованої 
допомоги пацієнтам з інсультами

Лікарня м. Мост

• Центр високоспеціалізованої 
інтенсивної терапії в перинатології

• Центр високоспеціалізованої 
допомоги пацієнтам з інсультами

Лікарня м. Літомержиці

• Центр високоспеціалізованої 
допомоги пацієнтам з інсультами

Скринінгові центри

Лікарня ім. Масарика в м. Усті-
-над-Лабою

• Відділення центральної 
ендоскопії – проведення скринінгу 
колоректальних пухлин

Лікарня м. Хомутов

• Маммодіагностичний центр 
— проведення маммологічного 
скринінгу

Лікарня м. Мост

• Відділення центральної 
ендоскопії

— проведення скринінгу 
колоректальних пухлин
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Лікарня м. Теплиці

• 23 відділення, очолюваних завідувачами

• 376 ліжок невідкладної допомоги

• 51 ліжко БІТ

• 51 ліжко доліковування

• у 2021 році в межах надання невідкладної 
допомоги госпіталізовано загалом 15 231 
пацієнт

• 1 190 працівників, зокрема 156 лікарі, 
6 фармацевтів, 405 медсестер і 371 інших 
медичних працівників

• у листопаді 2018 р. почало працювати 
відділення невідкладної допомоги, яке в 
2021 році надало амбулаторну допомогу 
51 065 пацієнтам

Нові операційні зали на території АТ «Крайська здравотні» – Лікарні м. Теплиці

Duchcovská 53 
415 29 Teplice

телефон: 
 +420 417 519 111

електронна пошта: 
sekretariat.tp@kzcr.eu
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Лікарня м. Мост

• 27 відділень, очолюваних завідувачами

• 557 ліжок невідкладної допомоги

• 69 ліжок БІТ

• 113 ліжка у відділенні доліковування в 

Загражанах

• 27 ліжок ПІТ, ДІД

• у 2021 році в межах надання невідкладної 

допомоги госпіталізовано загалом 19 725 

пацієнтів

• 1 448 працівників, зокрема 166 лікарі, 

6 фармацевтів, 506 медсестри і 444 інших 

медичних працівників

Вигляд з повітря на територію АТ «Крайська здравотні» – Лікарні м. Мост

J. E. Purkyně 270 
434 64 Most

телефон: 
 +420 478 031 111

електронна пошта: 
sekretariat.mo@kzcr.eu
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Лікарня м. Хомутов

• 21 відділення на чолі із завідувачами

• 331 ліжко невідкладної допомоги

• 46 ліжок БІТ, 81 ліжко доліковування

• у 2021 році в межах надання невідкладної 
допомоги госпіталізовано загалом 12 567 
пацієнтів

• 1 030 працівників, зокрема 135 лікарі, 
6 фармацевтів, 379 медсестра і 284 інших 
медичних працівників

• у вересні 2021 р. розпочато інвестиційний 
проєкт «Новий павільйон Emergency, COS, 
включно з БІТ, та надземний сполучний 
коридор з наявним павільйоном D». 
Будівництво павільйону вартістю 
майже 834 млн чеських крон з ПДВ 
відбуватиметься на території Лікарні м. 
Хомутов до середини грудня 2023 року

Вигляд з повітря на територію АТ «Крайська здравотні» – Лікарні м. Хомутов

Kochova 1185 
430 12 Chomutov

телефон: 
 +420 474 447 111

електронна пошта: 
sekretariat.cv@kzcr.eu



АТ «КРАЙСЬКА ЗДРАВОТНІ» — ПРОВІДНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
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Лікарня м. Літомержиці

• є складовою частиною АТ «Крайська 
здравотні» з 1 квітня 2021 р.

• 21 відділення на чолі із завідувачами

• 358 ліжок невідкладної допомоги

• 37 ліжок БІТ

• 160 ліжок доліковування

• у 2021 році в межах надання невідкладної 
допомоги госпіталізовано загалом 11 865 
пацієнтів

• 895 працівників, зокрема 114 лікарів, 
6 фармацевтів, 322 медсестер і 258 інших 
медичних працівників

• основний постачальник медичних послуг 
для великого літомержицького регіону з 
населенням близько 120 тисяч жителів

Вигляд з повітря на територію АТ «Крайська здравотні» – Лікарні м. Літомержиці

Žitenická 2084 
412 01 Litoměřice

телефон: 
 +420 416 723 111

електронна пошта: 
sekretariat.lt@kzcr.eu
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Лікарня ім. Масарика – підрозділ в Румбурку

• є складовою частиною АТ «Крайська 
здравотні»,

• з 1 липня 2021 р. — окремий підрозділ 
устецької лікарні ім. Масарика

• 9 відділень, очолюваних завідувачами

• 52 ліжка невідкладної допомоги

• 5 ліжок БІТ, 70 ліжок доліковування

• у 2021 році в межах надання невідкладної 
допомоги госпіталізовано загалом 2 349 
пацієнтів

• в 2021 році виконано загалом 1 222 
операції

• 232 працівників, зокрема 26 лікарі, 
78 медсестри та 66 інших медичних 
працівників

АТ «Крайська здравотні» – Лікарня ім. Масарика в м. Усті-над-Лабою, підрозділ в Румбурку

Jiráskova 1378/4 
408 01 Rumburk

телефон: 
 +420 412 359 520

електронна пошта: 
sekretariat.rb@kzcr.eu


