Tisková zpráva
Převzetím

Nemocnice

svaté

Zdislavy

v Mostištích

expanduje

Mediterra na českém trhu
Praha, 14. března 2013 – Společnost Mediterra, provozovatel Rehabilitační kliniky Malvazinky
a nemocnice v Neratovicích, Tanvaldu a Sedlčanech, dokončila akvizici 100% podílu
Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích. Nově tak budou moci využívat její služby také pacienti
na území Moravy.
„Převzetí Nemocnice svaté Zdislavy vychází z dlouhodobé strategie rozvoje naší společnosti, jejímž
cílem je postupné rozšiřování v rámci českého trhu,“ vysvětlila Dagmar Dvořáková, manažerka
komunikace společnosti Mediterra. Nově získaná nemocnice se tak stala pátým zdravotnickým
zařízením, které Mediterra v České republice provozuje.
Nemocnice svaté Zdislavy poskytuje a nadále bude svým pacientům poskytovat široké rozpětí služeb.
Vedle všestranné lékařské péče se zaměřuje také na specializované výkony, převážně chirurgickou
léčbu obezity, náhradu velkých kloubů, ale také unikátní robotické operace. „Jako jedno z mála
zdravotnických zařízení v České republice disponuje nemocnice robotickým systémem da Vinci,
používaným především pro operace prostaty, střeva a ledvin. Nemocnice provádí také unikátní
implantaci Brindleyho neurostimulátoru, která umožňuje pacientům s přerušením míchy ovládání
nervů močového měchýře a pánevních orgánů,“ uvedla Dvořáková.
V roce 2012 nemocnice uspěla nemocnice v akreditačním řízení za účasti Spojené akreditační komise
ČR. „Akvizicí nemocnice v Mostištích tak získala Mediterra jedno z nejkvalitnějších zdravotnických
zařízení v regionu Vysočina,“ dodala Dvořáková.
O Nemocnici u svaté Zdislavy
Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích je jediným privátním lůžkovým zařízením na Vysočině. Slouží
pacientům z Velkomeziříčska, resp. jihovýchodní Vysočiny, ale i z celé České republiky a zahraničí.
Nemocnice disponuje chirurgickým oddělením, ortopedickým oddělením, radiodiagnostikou, LDN
a rehabilitační péčí, JIRP a anestezií, centrem robotické chirurgie a laboratoří.
Počtem provedených operačních výkonů se pracoviště řadí na jedno z předních míst v rámci České
republiky. Nemocnice nabízí chirurgickou léčbu obezity, v podobě tzv. „adjustabilní bandáže žaludku“,
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která díky své vysoké efektivnosti a relativní jednoduchosti představuje dnes nejrozšířenější formu
operačního řešení obezity v Evropě. Jako jedno z mála pracovišť v republice nabízí i některé další
vysoce specializované operační metody léčby obezity. Na pracovišti probíhají také specializované
chirurgické disciplíny, konkrétně chirurgie štítné žlázy nebo unikátní robotické operace.
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