Tisková zpráva
Nemocnice Mělník mění majitele
Mělník, 15. 10. 2013 – Po pěti letech se pojišťovna Kooperativa rozhodla prodat Nemocnici
Mělník. Dne 10. října podepsali zástupci pojišťovny Kooperativa a společnosti Mediterra
smlouvu o prodeji nemocnice. Transakci nyní musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže.
„Nemocnici Mělník vlastníme od roku 2008, kdy se schylovalo k významným změnám ve
zdravotnictví, legislativním, majetkovým apod. Do současné doby se ale tyto změny nerealizovaly,
například stále nejsou stanovena pravidla pro komerční zdravotní připojištění. Proto jsme se rozhodli
tuto akvizici ukončit. I v těchto složitých podmínkách se nám podařilo Nemocnici Mělník úspěšně
rozvíjet a zmodernizovat tak, že patřila k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením ve středních
Čechách. Za to patří poděkování zdravotnickému personálu i všem ostatním zaměstnancům. Jsem
přesvědčen, že i pod novým vlastníkem bude Nemocnice Mělník úspěšně pokračovat ve své činnosti,“
potvrdil prodej Nemocnice Mělník Martin Diviš, generální ředitel a předseda představenstva pojišťovny
Kooperativa.
Novým vlastníkem Nemocnice Mělník se stala společnost Mediterra, s.r.o., která provozuje
i nemocnici v nedalekých Neratovicích. „„Převzetím nemocnice v Mělníku nadále rozšíříme
působnost naší společnosti v oboru zdravotní péče. Jedná se již o deváté zdravotnické zařízení, které
naše společnost provozuje na českém trhu. Nemocnice Mělník je zdravotnickým zařízením
s dlouholetou tradicí a nabízí široké rozpětí vysoce kvalitních lékařských služeb. Věříme, že díky
nemocnici v Mělníku budeme moci poskytovat kvalitní péči většímu množství pacientů ve
Středočeském kraji,“ uvedla Dagmar Dvořáková, manažerka komunikace společnosti Mediterra.
Společnost Mediterra převezme provoz mělnické nemocnice k 1. prosinci letošního roku. Změna
majitele se nedotkne provozu nemocnice ani jejího personálního obsazení. „Převzetí nemocnice
v Mělníku vychází z naší dlouhodobé strategie, jejímž cílem je postupné rozšiřování v rámci českého
trhu. V letošním roce se jedná již o třetí akvizici naší společnosti. Vedle nemocnice v Mělníku převzala
naše společnost i Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích a pražské Centrum léčby pohybového aparátu,“
doplnila Dagmar Dvořáková.
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