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Některé další údaje, související se zdravotnictvím KHK 
 

 

Zdravotnická dopravní služba v KHK 
 

V Královéhradeckém kraji působilo k datu 31.5.2020 24 poskytovatelů zdravotních služeb, 

kteří na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb provozují zdravotnickou 

dopravní službu. Níže uvedených 24 poskytovatelů má celkem 34 pracovišť. 

Jedná se o následující subjekty (rozděleno po okresech): 

 

• Okres Hradec Králové 

MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., Vojtěchová Dana, Novotná Olga, Fakultní 

nemocnice Hradec Králové, NDZS Kohoutek s.r.o. (2 pracoviště v Hradci Králové), 

ANSA Sanatorium s.r.o., DELTA SYSTÉM HEMS o.p.s., Zdravotnická záchranná 

služba Královéhradeckého kraje; Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové;  

 

• Okres Náchod 

Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o.; Sanitky Police nad Metují, s.r.o.; Dopravní 

zdravotní služba Broumov s.r.o.; Dopravní zdravotní služba Náchod s.r.o. (2 

pracoviště v okrese Náchod); Oblastní charita Červený Kostelec; 

 

• Okres Trutnov 

TRANS MEDICAR, spol. s r.o.; Palivový kombinát Ústí, státní podnik; Liptrans 

s.r.o.; SAFRES Group s.r.o.;  

 

• Okres Jičín 

Dopravní zdravotní služba Valášek s.r.o.; NONSTOPMEDIC, s.r.o.; Sanitas, spol. 

s r.o.; Oblastní nemocnice Jičín a.s. (2 pracoviště v okrese Jičín);  

 

• Rychnov nad Kněžnou 

DZS RYCHNOVSKO s.r.o. (6 pracovišť v rámci okresu Rychnov n. Kn.); Dopravní 

zdravotní služba Náchod s.r.o. (1 pracoviště okres Rychnov n. Kn.); Oblastní 

nemocnice Náchod a.s. (pouze v Rychnově n. Kn.), Dopravní zdravotní služba 

Broumov s.r.o. 
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Neziskové organizace poskytující zdravotní služby v KHK 
 

V Královéhradeckém kraji působí také několik neziskových organizací, které na základě 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytují různé typy zdravotních služeb (o těchto 

zdravotních službách bude pojednáno níže).  

 

Jedná se o následující subjekty (rozděleno po okresech): 

 

• Okres Hradec Králové 

Oblastní charita Hradec Králové (2 pracoviště v Hradci Králové)1a). Oblastní charita 

Hradec Králové se zabývá ošetřovatelskou péči pro pacienty s chronickým i akutním 

onemocněním v domácím prostředí. Za rok 2018 bylo ošetřeno celkem 584 pacientů 

v jejich domácnostech a bylo vykonáno 32 146 návštěv v domácnostech. 214 klientům 

bylo zapůjčeno 398 kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a 47 postelí. 

Dlouhodobě je poskytována péče v domácím prostředí dvěma pacientům s umělou 

plicní ventilací. Z toho jedna péče je poskytována v režimu 24/7. 

V rámci domácí hospicové péče poskytuje komplexní odbornou péči nevyléčitelně 

nemocným. V roce 2018 poskytovali péči 102 pacientům a jejich rodinám, z toho 93 

pacientů zemřelo doma. 

 

DELTA SYSTEM HEMS o.p.s. – provozuje zdravotnickou dopravní službu (místem 

provozování je Hradec Králové). 

 

• Okres Trutnov 

Oblastní charita Trutnov2a) poskytuje domácí zdravotní službu, a to formou domácí 

zdravotní péče u pacientů v jejich přirozeném domácím prostředí. Uvedené služba je 

zajišťována v Trutnově a v okolních obcích do 25 km.  V roce 2019 byla poskytnuta 

domácí zdravotní péče 832 pacientům a bylo vykonáno 30 333 návštěv. 

Dále poskytuje Oblastní charita Trutnov domácí hospicovou-paliativní péči. V rámci 

této služby bylo v roce 2019 postaráno o 36 pacientů a bylo u nich vykonáno 1351 

návštěv. 

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov3a) poskytuje domácí ošetřovatelskou 

péči v domácím prostředí pacienta. Působnost domácí ošetřovatelské péče je v celém 

okrese Trutnov. Oblastní spolek Českého červeného kříže4a) provozuje také 

ambulantní a terénní rehabilitaci. 

                                                 
1a) Výroční zpráva 2018, Oblastní charita Hradec Králové. Dostupné z 

https://www.charitahk.cz/res/archive/003/000472.pdf?seek=1560930313 

2a) Výroční zpráva 2019 Oblastní charita Trutnov. Dostupné z https://trutnov.charita.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/ 

3a) Dostupné z: http://www.cck-trutnov.cz/index.php/sluzby/domaci-pece 

4a) Dostupné z: http://www.cck-trutnov.cz/index.php/sluzby/rehabilitace 

https://www.charitahk.cz/res/archive/003/000472.pdf?seek=1560930313
https://trutnov.charita.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/
http://www.cck-trutnov.cz/index.php/sluzby/domaci-pece
http://www.cck-trutnov.cz/index.php/sluzby/rehabilitace
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• Okres Náchod 

Oblastní charita Náchod5a) poskytuje domácí zdravotní péči a rovněž domácí 

hospicovou péči. V roce 2018 bylo společně s domácí hospicovou péčí vykonáno 

52 363 návštěv u 1022 pacientů. 

 

Oblastní charita Červený Kostelec6a) (poskytuje zdravotní služby v Červeném 

Kostelci a v Žirči, působí tedy v rámci okresů Náchod a Trutnov). Hospic Anežky 

České je lůžkové zařízení s kapacitou 30 lůžek pro nemocné a 14 lůžek pro 

doprovázející osoby. Do péče jsou přijímáni těžce nemocní, u nichž byla ukončena 

léčba. Na službu lůžkového hospice navazuje péče v domácnostech prostřednictvím 

Mobilního hospice Anežky České, půjčovny zdravotních pomůcek a Ambulance 

paliativní péče. Celkový počet všech pacientů Hospice ke konci roku 2018 byl 8918. 

V roce 2018 bylo do Hospice přijato 410 pacientů, zemřelo 284 pacientů a propuštěno 

bylo 121 pacientů. Ze zdravotnických pracovníků zde v roce 2018 působilo 2,45 

přepočteného úvazku lékaře, 1 úvazek vrchní sestry a 12,9 přepočtených úvazků 

všeobecné sestry. Podíl onkologických diagnóz byl 37,3 % a neonkologických 

diagnóz byl 62,7 %. Mobilní hospic Anežky České pečoval v roce 2018 o 65 pacientů 

a vykonal 736 návštěv. Průměrný počet dnů péče o pacienta byl 11.  

Domov sv. Josefa – služba dlouhodobého pobytu je určena pro nemocné roztroušenou 

sklerózou. Je zde poskytována komplexní lůžková péče zaměřená na specializovanou 

rehabilitaci. Pro zdravotní rehabilitační pobyty bylo k 31.12.2018 určeno 28 lůžek a 

bylo zde hospitalizováno 223 pacientů.  

Dále Oblastní Charita Červený Kostelec poskytuje ošetřovatelskou službu pacientům 

v jejich domácím prostředí. V roce 2018 měla tato služba 243 klientů a bylo vykonáno 

11 391 návštěv. 

Oblastní charita Červený Kostelec provozuje také zdravotnickou dopravní službu. 

 

• Okres Rychnov nad Kněžnou 

Domácí hospic Setkání, o.p.s.7a) – poskytuje zdravotní služby v oborech domácí 

paliativní a domácí ošetřovatelská péče na území Rychnova n. Kn. a v okolí do 30 km. 

V roce 2018 byla zajištěna hospicová péče u 38 pacientů, průměrná doba péče o 

jednoho pacienta byla 31 dnů. 

 

PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s.8a) – poskytuje domácí zdravotní péči 

klientům nemocným; chronicky nemocným; klientům po úrazech; nevyléčitelně 

nemocným; klientům v terminálním stádiu; klientům s domácí plicní ventilací; 

                                                 
5a) Výroční zpráva 2018 Oblastní charita Náchod. Dostupné z https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/ 

6a) Výroční zpráva 2018 Oblastní charita Červený Kostelec. Dostupné z http://domaci.hospic.cz/vyrocni-zpravy.html 

7a) Výroční zpráva 2018 Domácí hospic Setkání o.p.s. Dostupné z: https://hospicrychnov.cz/_files/200000725-

998ec9a8cf/Výroční%20zpráva%202018.pdf 

8a) Dostupné z: http://www.pro-sen.eu/?id=18-domaci-zdravotni-pece 

https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/
http://domaci.hospic.cz/vyrocni-zpravy.html
https://hospicrychnov.cz/_files/200000725-998ec9a8cf/Výroční%20zpráva%202018.pdf
https://hospicrychnov.cz/_files/200000725-998ec9a8cf/Výroční%20zpráva%202018.pdf
http://www.pro-sen.eu/?id=18-domaci-zdravotni-pece
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klientům s peritoneální dialýzou; klientům s hemofilickým onemocněním. Péče je 

poskytována v regionu Rychnova nad Kněžnou a širokém okolí.  

 

• Okres Jičín 

Domácí hospic DUHA, o.p.s.9a) – poskytuje zdravotní služby v oborech domácí 

paliativní péče a domácí ošetřovatelská služba. Kontaktní pracoviště jsou v rámci 

dvou okresů – tj. v Hořicích (okres Jičín) a ve Vrchlabí (okres Trutnov). V roce 2019 

pracovala v Hořicích 5,2 úvazku zdravotních sester a ve Vrchlabí 3 zdravotní sestry na 

plný úvazek. 

 

 

                                                 
9a) Výroční zpráva 2019 Domácí hospic Duha, o.p.s. Dostupné z: http://www.hospic-horice.cz/wp-content/uploads/Výroční-

zpráva-2019.pdf 

http://www.hospic-horice.cz/wp-content/uploads/Výroční-zpráva-2019.pdf
http://www.hospic-horice.cz/wp-content/uploads/Výroční-zpráva-2019.pdf
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Zdravotnická výuková zařízení (školská výuková zařízení) v KHK 
 

• Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie v Náchodě10a) 

o Obor vzdělání: Praktická sestra – čtyřleté denní studium, střední odborné vzdělání 

s maturitou 

o Obor vzdělání: Ošetřovatel – tříleté denní studium, zakončené závěrečnou 

zkouškou 

 

• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 

Komenského 23411a) 

Obory SŠ 

o Obor vzdělání: Asistent zubního technika - Čtyřleté studium zakončené maturitní 

 zkouškou 

o Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum - Čtyřleté studium zakončené maturitní 

zkouškou 

o Obor vzdělání: Praktická sestra - Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou 

o Obor vzdělání: Laboratorní asistent - Čtyřleté studium zakončené maturitní 

zkouškou. 

 

Obory VOŠ 

o Diplomovaná všeobecná sestra – tříleté studium zakončené absolutoriem 

o Diplomovaná všeobecná sestra – tříapůlleté kombinované studium zakončené 

absolutoriem. 

o Diplomovaná dětská sestra – tříleté studium zakončené absolutoriem 

o Diplomovaný farmaceutický asistent – tříleté studium zakončené absolutoriem. 

o Diplomovaný zubní technik – tříleté studium zakončené absolutoriem 

o Diplomovaný zdravotní laborant – tříleté studium zakončené absolutoriem 

 

• Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, 

Trutnov12a) 

o Obor vzdělání: Praktická sestra – čtyřleté denní stadium, zakončené maturitní 

zkouškou 

o Obor vzdělání: Praktická sestra – tříleté studium zkrácené (dálkové), zakončené 

maturitní zkouškou 

o Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum – čtyřleté denní studium, zakončené 

maturitní zkouškou 

o Obor vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra – tříleté denní studium, vyšší 

odborné vzdělání 

 

 

                                                 
10a) Dostupné z: http://www.socea.cz/ 

11a) Dostupné z: https://www.zshk.cz/ 

12a) Dostupné z: http://www.szstrutnov.cz/ 

http://www.socea.cz/
https://www.zshk.cz/
http://www.szstrutnov.cz/
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• Lékařská fakulta v Hradci Králové – Univerzita Karlova13a) 

o Bakalářské studium je akreditováno pro studijní programy Ošetřovatelství, obor 

Všeobecná sestra a Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie. 

 

o Magisterské studium zahrnuje šestiletý studijní program Všeobecné lékařství 

a pětiletý studijní program Zubní lékařství. Zahraniční studenti mají možnost 

studovat studijní programy General Medicine (Všeobecné lékařství) a Dentistry 

(Zubní lékařství) v anglickém jazyce.  

 

Absolventi magisterského studia Všeobecného nebo Zubního lékařství nebo příbuzných 

přírodovědných oborů mohou pokračovat v postgraduálním vzdělávání v doktorských studijních 

programech, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě. 

                                                 
13a) Dostupné z: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/O-fakulte/Vyuka/ 

https://www.lfhk.cuni.cz/Studenti/Magisterske-a-bakalarske-studium/
https://www.lfhk.cuni.cz/Studenti/Magisterske-a-bakalarske-studium/
https://www.lfhk.cuni.cz/Studenti/Doktorske-studium-(Ph-D-)/
https://www.lfhk.cuni.cz/Studenti/Doktorske-studium-(Ph-D-)/
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/O-fakulte/Vyuka/
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Výrobní zařízení v kraji se zdravotnickým zaměřením 
 

• ELLA-CS, s.r.o.14a) (Hradec Králové) 

Společnost se úzce specializuje především na vývoj a výrobu stentů pro 

gastrointestinální trakt (stenty jícnové, pyloroduodenální, biliární a kolorektální).  

 

• BATIST Medical a.s.15a) (Červený Kostelec) 

Společnost Batist Medical je výrobcem a dodavatelem certifikovaných výrobků 

vysoké kvality.  

Společnost dodává výrobky na ochranu zdravotnických pracovníků a pacientů. V 

nabídce jsou následující produkty: jednorázové oblečení, jednorázové operační sety a 

operační roušky/návleky pro krytí operačního pole i příslušenství, obvazy a obinadla, 

jehly, stříkačky, dezinfekce, jednorázové nástroje … 

 

• POLYMED medical CZ, a.s.16a) (Hradec Králové) 

Společnost se zabývá výrobou, distribucí a servisem zdravotnických prostředků. Jedná 

se například o defibrilátory, EKG, pulsní oxymetry, fonendoskopy, tonometry, 

dezinfekci, odsávačky, atd. 

 

• ITEST plus, s.r.o. 17a) (Hradec Králové) 

Společnost je mj. zaměřena na výrobu zdravotnických diagnostických prostředků in 

vitro pro mikrobiologické laboratoře. V současné době vyrábí vice než 50 druhů 

diagnostických přípravků in vitro, které pomáhají v laboratořích humánní a veterinární 

mikrobilogie správně a rychle identifikovat původce infekčních onemocnění. 

 

• ONIVON a.s. 18a) (Hradec Králové) 

V rámci výrobního provozu medical devices společnost nabízí komplexní zajištění 

výroby zdravotnického prostředku od konstrukce přes výrobu forem až po zabalení a 

odvoz do sterilizace. 

 

• Teleflex Medical s.r.o.19a) (Hradec Králové) 

Nadnárodní dodavatel lékařských technologií. Portfolio společnosti obsahuje řešení 

pro oblasti cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, kardiologie, 

urologie, pohotovostní medicíny a respirační péče (výrobky pro repiraci, anestezii, 

urologii, chirurgii, výrobky pro žilní přístup, výrobky pro domácí péči …). 

                                                 
14a) Dostupné z: https://www.ellacs.cz/o-spolecnosti.html 

15a) Dostupné z: https://www.batist.com/produkty-a-servis/ 

16a) Dostupné z: http://www.polymed.eu/produkty 

17a) Dostupné z: https://www.itest-plus.cz/index.html 

18a) Dostupné z: http://www.onivon.cz/o-spolecnosti/ 

19a) Dostupné z: https://www.teleflex.com/emea/cs/about-us/ 

https://www.ellacs.cz/o-spolecnosti.html
https://www.batist.com/produkty-a-servis/
http://www.polymed.eu/produkty
https://www.itest-plus.cz/index.html
http://www.onivon.cz/o-spolecnosti/
https://www.teleflex.com/emea/cs/about-us/


10 

 

• INVAZ s. r. o.20a) (Vítězná – Kocléřov, okres Trutnov) 

Společnost vyrábí textilní materiál pro zdravotnictví a průmysl. Především 

však obvazy, gázu a výrobky z gázy, tampony, přířezy z vaty buničité, ale také např. 

trojcípé šátky ze 100% bavlny nebo podložky pod nemocné. Dále vyrábí 

zdravotnický prostředek TECASORB kompres (výrobek na ošetření různých ran, 

který díky jedinečné výrobní technologii výrazně urychluje léčení a výrazně mírní 

bolest pacienta). A rovněž sterilní uhlíkové náplastě, které významně přispívají ke 

zkvalitnění života dialyzovaných pacientů - zkracují dobu "odmačkávání", zrychlují 

hojení rány po vytažení dialyzačních jehel a zmírňují bolest. 

 

 

 

                                                 
20a) Dostupné z: http://www.invaz.cz/ 

http://www.invaz.cz/
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