
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

4. 5. 2020 

 

 

Vážení spoluobčané,  

dovolte, abychom Vás informovali o současném dění v Nemocnici Mariánské Lázně v souvislosti s nákazou Covid-19. 

Rádi bychom Vás ubezpečili, že epidemiologická situace v Nemocnici Mariánské Lázně je stabilizována. Průběh nákazy 
Covid-19 je u naprosté většiny nemocných mírný. Všem pacientům je poskytována náležitá zdravotní a ošetřovatelská 
péče. 

V minulém týdnu nám na pomoc přijelo celkem 15 příslušníků AČR. Vojáci jsou od středy 29. 4. 2020 již v přímém 
provozu na lůžkovém oddělení. Pomáhají především s desinfekcí prostor, běžným úklidem, manipulací a 
uskladňováním zdravotnického materiálu, přemísťováním, lokomocí a polohováním pacientů. Ve čtvrtek 30. 4. 2020 
také zahájila sanitaci lůžkového oddělení a všech dalších nemocničních prostor chemická jednotka z 31. brigády 
radiační, chemické a biologické ochrany Liberec AČR. Zdravotnický tým pod vedením primářky  MUDr. Jitky Tomešové, 
Ph.D., si spolupráci velice chválí a je za tuto výpomoc vděčný. Nemocnice disponuje aktuálně dostatkem ochranných 
prostředků. Pravidelné dodávky zajišťujeme ve spolupráci s Karlovarským krajem a nejožehavější problematické 
situace konzultujeme přímo s panem hejtmanem Karlovarského kraje.  

Na konci týdne náš tým doplnily dvě zdravotní setry z Vojenské lázeňské léčebny Teplice. Doplnily tak početní stav 
našeho zdravotnického personálu na oddělení. Prostřednictvím pomoci příslušníků AČR a dvou sestřiček z Teplic se 
nám podařilo doplnit žádoucí stavy personálu u zdravotníků i nezdravotníků. Všichni, kteří pokračují ve výkonu práce 
na lůžkovém oddělení, jsou pravidelně testováni na Covid-19. Zdravotníci jsou rozčleněni tak, aby byly jednotlivé 
pracovní týmy od sebe oddělené a tím se snížilo epidemiologické riziko. Zdravotnický personál Nemocnice Mariánské 
Lázně s pozitivním výsledkem testu na COVID-19 se samozřejmě nadále nachází v domácí karanténě.  

Zvládání epidemie Covid-19 pravidelně koordinujeme s krizovým štábem obce s rozšířenou působností Mariánské 

Lázně, s Karlovarským krajem a Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje. 

Touto cestou zároveň  děkujeme za obětavou práci všem našim zaměstnancům, děkujeme za pomoc Armádě ČR a 

děkujeme za podporu veřejnosti, Karlovarskému kraji a Městu Mariánské Lázně. 

 

 

 

 


