
V Praze, dne 22.10. 2020 

Nemocnice Na Bulovce je poskytovatelem zdravotních služeb                                  
a provozovatelem zdravotnického zařízení následné péče o pacienty                  
s COVID-19 v pražských Letňanech 

Nemocnice bude mít v případě zahájení provozu charakter zdravotnického 
zařízení následné péče, nebude se tedy jednat o místo primárního příjmu 
pacientů s nákazou covid-19. V případě jejího otevření do ni budou postupně 
umisťováni pacienti na doléčení a ti, kteří ještě budou v karanténním opatření. 

Zdravotnické zařízení s kapacitou 500 lůžek (z toho 10 JIP lůžek s možností umělé 
plicní ventilace) bude oficiálně provozováno Nemocnicí Na Bulovce, která si část 
výstaviště v Letňanech pronajala na základě nájemní smlouvy se společností ABF 
a.s. na dobu určitou, a to od 18.10. do 30.11. s možností jejího prodloužení. 

Nemocnice Na Bulovce úzce spolupracuje s Armádou České republiky, která 
nemocnici v Letňanech vybudovala, vybavila a v případě zahájení provozu pro ni 
také zajistí zdravotnický personál. 

Role Nemocnice Na Bulovce (NNB) v rámci zdravotnického zařízení 
následné péče o pacienty s COVID-19 v Letňanech: 
- zodpovídá za léčbu a péči o pacienty, 
- zajišťuje stravování zaměstnanců i pacientů, 
- zajišťuje úklid, praní prádla a odvoz infekčního odpadu, 
- zajišťuje částečnou logistickou podporu, 
- zajišťuje provoz informačních systémů (IT), 
- dodává potřebná léčiva z lékáren NNB,  
- dodává ochranné pomůcky pro personál i pacienty nemocnice, 
- zajišťuje zpracovávání a vyhodnocování vzorků odebraných pacientům 

nemocnice v Centrálních laboratořích NNB.



 
Kontakt pro média:  
Nemocnice Na Bulovce 
Tisková mluvčí 
Bc. Mirka Kátriková 
Tel.: 739 354 811 
mirka.katrikova@bulovka.cz 

Role Armády České republiky (AČR) v rámci zdravotnického zařízení 
následné péče o pacienty s COVID-19 v Letňanech: 
- nemocnice následné péče zabezpečuje Agentura vojenského zdravotnictví  
- personální zajištění: 25 lékařů, 143 nelékařského zdravotnického personálu, 
80 sanitářů. Celkem 248 osob. 
- technické vybavení: 10 sekcí po 50 lůžkách, doplněno jedním vojenským 
stanem pro zázemí zdravotnického personálu a ambulanci pro pacienty. AČR 
poskytuje 10 ventilovaných stanic JIP. 

Další vybavení: operační sály, rentgen, BH laboratoře, CT, mikrobiologie, 
farmaceutický kontejner, skladové kontejnery, stany jako vyšetřovny a zázemí 
zdravotnického personálu. 

Haly č. 2 a 5 - lůžková část s odbornými kontejnerovými pracovišti, vstupní hala 
kongresového centra. Prostor pro pacienty:  240 m x 40 m. 
Hala č. 4 - zázemí pro zdravotnický personál. 


