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„Především ale u nás máme nejmodernější 
sonografický přístroj, který umožňuje elasto-
grafické vyšetření jaterní tkáně. To v Libe-
reckém kraji zatím nikdo jiný nemá a mini-
málně do konce příštího roku mít nebude. 
Přínosem modernizace bude také zvýšení 
naší kapacity pro endoskopické výkony, kde 
již nyní máme termíny nejkratší v celém kra-
ji, a to k nám jezdí pacienti nejen z Liberce, 
ale i z Frýdlantu, České Lípy a dalších koutů 
regionu,“ říká MUDr. Karel Dvořák, Ph.D., 
primář gastroenterologického oddělení 
Krajské nemocnice Liberec.

Po dokončené modernizaci disponuje 
oddělení celkem třemi zákrokovými sály, při-
čemž jeden z nich je vybaven rentgenovým 
C-ramenem. Dále je zde vyšetřovna SONO, 
dospávací pokoj, recepce s kartotékou, 
čisticí místnost, denní místnost pro personál, 
čekárna, sociální zázemí pro personál a paci-
enty, přičemž pro pacienty je v bezbariérové 
variantě, a skladovací prostory.

Celkové náklady na modernizaci dosáhly 
částky ve výši zhruba 10,3 milionů korun,  
kdy na 9,5 milionu vyšly stavební práce,  
a 800 tisíc investovala nemocnice do vyba-

vení v podobě instrumentačních a zdravot-
nických vozíků, nerezových prvků, jako jsou 
digestoř, skříně či pojízdné dřezy, nábytek 
a transportní lehátka. Veškeré finanční pro-
středky investovala nemocnice ze svého. 

„Dnes otevírané zrekonstruované oddě-
lení gastroenterologie je názorným příkla-
dem úspěšnosti liberecké nemocnice“, říká 
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, generální 
ředitel nemocnice. „Každoročně investujeme 
150 milionů korun do stavebních oprav i no-
vých přístrojů z vlastních peněz, bez jakýchkoliv 
úvěrů. 

Informace z Krajské nemocnice Liberec / Vydáno 6. 12. 2017

Tři a půl měsíce trvající modernizace Gastroenterologie v liberecké nemocnici přinesla pohodlnější zázemí pro pacienty i personál, a to 
v  podobě klimatizovaných a moderně zařízených a vybavených prostor. Hlavně se ale díky ní rozšířil počet vyšetřoven, výsledkem kompletní 
rekonstrukce jsou navíc jedna endoskopická a jedna sonografická vyšetřovna. Všechny endoskopické vyšetřovny jsou vybaveny kompletním 
zázemím pro provádění endoskopických výkonů v celkové anestezii. 

>>> pokračování na str. 2

Nemocnice otevírá po rekonstrukci  
oddělení Gastroenterologie

Slavnostní otevření gastroenterologického oddělení KNL, a.s. dne 10. 11. 2017 (zleva): primář oddělení MUDr. Karel Dvořák, Ph.D., generální ředitel MUDr. Luděk Nečesa- 
ný, MBA, přednosta Centra interních oborů a primář interního oddělení MUDr. Tomáš Klimovič, primářka IBD Centra v Turnově MUDr. Lenka Nedbalová a primář gastroenterolo-
gického oddělení jablonecké nemocnice MUDr. Vladimír Nosek.



A díky dobrému jménu a medicínským 
úspěchům naší nemocnice jsme schopni do 
Liberce lákat renomované zkušené lékaře, 
kteří dělají špičkovou medicínu a také vědec-
ký výzkum“, dodal ředitel Nečesaný. 

Karel Dvořák šéfuje gastroenterologické-
mu oddělení více než rok. Do Liberce přišel 
po dvanáctiletém působení na interní 
klinice Všeobecné fakultní nemocnice 
a 1. lékařské fakultě UK v Praze, při kterém 
absolvoval i roční stáž na univerzitní klinice 
J. W. Goethe Universitaet ve Frankfurtu nad 
Mohanem. 

„Mým hlavním zájmem jsou jaterní cho-
roby – hepatologie, a cílem našeho oddělení 
je kromě gastroenterologické problematiky 
poskytovat také komplexní péči pacientům 
s jaterními chorobami,“ dodává primář. 

Péči pacientům s problémy trávícího 
traktu, zejména nespecifickými střevními 
záněty, poskytuje také IBD centrum v ne-
mocnici v Turnově, která je součástí  
KNL, a.s. Obě oddělení poskytují péči 
pacientům ze severních, části středních 
a východních Čech. 

Důrazem kladeným na preventivní progra-
my se připojila urologie liberecké nemocnice 
ke každoročnímu Urologickému týdnu, který 
je pořádaný z iniciativy Evropské urologické 
asociace. Již tradiční Urologický týden si dává 
za cíl lokální osvětu a podporu prevence 
a léčby závažných urologických onemocně-

ní. A stejně tak i primář liberecké urologie, 
MUDr. Jan Mečl.

„Letošní ročník je konkrétně zaměřen 
na prevenci zánětů močového měchýře, 
inkontinence a prevenci mužů ve věku nad 
50 let. Rádi bychom apelovali na všechny, 
kteří pociťují nějaké urologické potíže, aby 
je nepodceňovali, nestyděli se a zašli si na 
vyšetření. Prvotně k obvodnímu lékaři, který 
následně vyhodnotí, zda je potřeba vyšetření 
od specialisty. Je to stejné jako v ostatních 
medicínských oborech – včasná diagnostika 
případné nemoci je základním kamenem 
úspěšné léčby. A ještě lepší je samozřejmě, 
pokud se nemoc zachytí před prvními přízna-
ky, které mohou být velice nenápadné nebo 
vůbec žádné, ale důsledky dramatické. Všichni 
by proto měli využívat všech preventivních 
programů, které nabízejí zdravotní pojišťov-
ny,“ podotýká primář.

Vážení čtenáři,  
rok 2017 byl pro obě 
naše nemocnice 
velmi úspěšný. Dařilo 
se nám ekonomicky, 
kvalita a rozsah našich 
zdravotních služeb 
jsou na velmi vysoké 
úrovni, výrazně jsme 

zvedli mzdy našim zaměstnancům a v neposlední 
řadě také masivně investujeme. To vše bez koruny 
dotací nebo úvěru. 
Bohužel v oblasti lidských zdrojů čeká české 
zdravotnictví do budoucna boj o zaměstnance. 
Ukazuje na to generační obměna v lékařských pra-
xích, přetrvávající nedostatek zdravotníků, kteří při-
cházejí do nemocnic pracovat, a to vše s rostoucím 
věkem dožití našich občanů ruku v ruce se zvyšující 
se potřebou zdravotní péče. Snad každý ve zdra-
votnictví již několik let očekává změnu financování, 
která bude propacientská, bude pacienta vnímat 
jako klienta, za kterého dostane vždy zaplaceno. 
A ne jako nadbytečný element v situaci, kdy jsou již 
paušály vyčerpány, a léčba není uhrazena. Osobně 
jsem také přesvědčen, že v Libereckém kraji musí 
dojít k řízené optimalizaci sítě nemocnic aktivně, 
jinak dojde k neregulované změně poskytování 
různých oborů medicíny v některých zařízeních 
a tím k opětovné nedostupnosti zdravotní péče 
pro některé obyvatele. 
I přesto, že vyhlídky českého zdravotnictví nejsou 
růžové, chci Vám garantovat, že zdravotní péče, 
kterou budeme poskytovat v našich nemocnicích, 
bude vždy na nejvyšší možné úrovni, kvalitní a bez-
pečná, s cílem Vaší plné spokojenosti a také udrže-
ní kvalitních zdravotníků. I během nadcházejících 
svátků vánočních Vám budeme nablízku v případě 
akutních potíží v jedné z našich nemocnic.
Zaměstnancům našich nemocnic bych rád podě-
koval za jejich spolupráci při plnění pracovních 
povinností, za dosažené výsledky a podporu. Bylo 
mi ctí být Vaším ředitelem a přeji Vám mnoho 
úspěchů i po mém odchodu z této pozice, pracov-
ně se i nadále budu s některými z Vás potkávat.

Přeji Vám krásné svátky a vše nejlepší do nové- 
ho roku. 

Na závěr... Liberecká urologie se zapojila  
do tematického týdne
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Nemocnice otevírá po rekonstrukci oddělení 
Gastroenterologie



Konference byla určena nejenom nelé-
kařskému personálu pořádající liberecké 
nemocnice, pro něž je každoročně vítaným 
originálním bonusem, ale také pro ostatní 
zdravotnický personál vně nemocnice, napří-
klad pro sestřičky ordinací praktických lékařů 
či lékařů specialistů. 

„Smyslem nelékařských konferencí, které se 
konají vždy dvakrát ročně, je přiblížit našim 
zdravotnickým pracovníkům oblasti, které dle 
mého soudu výrazně ovlivňují jak profesní, 
tak i osobní život. Pravidelně střídáme témata 
Zdravý životní styl, Komunikace, Psychohy- 
giena, Psychologie, Etika či Etiketa,“ říká  
Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatel-
ské péče KNL, a.s.

Letošní dopolední blok konference patřil 
nekonvenční módní návrhářce a designérce 
Táně Havlíčkové, která ladí oblečení k vaší 
duši, abyste se konečně cítili ve své kůži. Je 
autorkou metody STYLOVÝ KLÍČ, prostřed-
nictvím které pomáhá ženám odemknout 
jejich pravé JÁ, pochopit vlastní styl i to, jak 
se správně obléknout od hlavy až k patě.

Odpolední část vyplnil svými praktický-
mi i teoretickými zkušenostmi psycholog 
PhDr. Marek Herman, který se zabývá hlav-
ně psychologií dětského věku do 6 let. 

 „Vždy se snažíme vybrat někoho, kdo 
posluchače opravdu zaujme. Mezi vzácné 
hosty, které měli možnost účastníci konferen-
ce vyslechnout, byli například Karel Voříšek, 
Ladislav Špaček, Petr Havlíček, Zbygniew 
Czendlik, Marek Vácha, Zuzama Hekelová, 
Alexandra Hochmanová,“ pokračuje Marie 
Fryaufová, která při výběru přednášek kla-
de důraz na aktuální potřeby zaměstnanců, 
od nichž průběžně mapuje, co je trápí. 
Podle jejích slov jsou odezvy od poslucha-
čů pokaždé vesměs pozitivní. 

...bylo mottem již IX. Liberecké konference 
nelékařských profesí, která se konala 18.  říj-
na v přednáškovém sále Krajské nemocni-
ce Liberec, a.s. Již tradiční akce, která si od 
samého počátku svého konání našla velké 
množství příznivců, byla letos na podzim 
svojí tematikou zaměřena na psychologii, 
psychohygienu, osobní rozvoj a sebepo-
znání.

Co jste chtěli vědět o psychologii,  
ale ve škole Vám to neřekli…

Vozový park Dopravní zdravotní služby KNL 
se rozšířil o další čtyři nové sanitky. Sanitní 
vozy používají liberecká a turnovská ne-
mocnice k převozu raněných a nemocných. 
Dvě vozidla jsou upravena pro přepravu 
pacientů neodkladné péče (sekundární pře-
vozy). Tato vozidla mají výhodu variability 
v možnosti přestavby vozidla z režimu „pře-
vozové sanitky“ ZDS (A2) do režimu „převoz 
pacientů se záchranářem“ RZP (B). Celkem 

tak KNL, a.s. disponuje 21 sanitními vozy. 
„Čtyři nové převozní sanitky Ford Transit 
Custom se zvýšenou střechou a sanitní 
zástavbou nám výrazně pomohou zkvalitnit 
naše dopravní služby. Výhodou nových vozů 
je větší vnitřní prostor, což nabídne pacien-
tům větší komfort. Předností je také sklopná 
rampa pro snadnější a bezpečnější naložení 
imobilních pacientů,“ popsal vedoucí oddě-
lení dopravy Krajské nemocnice Liberec  
Ing. Aleš Pěnička.

Ani letos nebyli studentky a případní 
studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší 
odborné školy zdravotnické v Liberci 
ochuzeni o příjemný slavnostní akt, který 
je uvedl do studijní praxe. Za desítky let, po 

které v liberecké nemocnici organizují jejich 
vítání, se stal již tradicí.
Studentů si zde považují nejenom proto, 
že jsou pomocí již při přípravě na budoucí 
povolání, ale rovněž jako svých budoucích 
potencionálních kolegů. Maximálně se jim 
věnují, aby se zde cítili dobře. Nezřídka se 
stává, že právě již během středoškolské 
praxe si studenti vytipovávají, na jakém 
oddělení by chtěli pracovat a po zakončení 
studia se do KNL vrací nastálo. 

Vozový park se rozšířil

Přivítání studentek  
a studentů do praxe



„Výběrové řízení na zpracovatele projekto-
vé dokumentace probíhalo zcela v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách. Vítězem 
se stala společnost SIAL architekti a inženýři 
spol. s r. o. s konečnou cenou za dílo ve výši 
53 milionů korun, což je částka nižší, než byla 
původně uváděna v soutěži o návrh,“ konstatuje 
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., člen představenstva 
KNL, odpovědný za Modernizaci.

„Pro mě je dnešní podpis smlouvy s projektan-
tem zásadním okamžikem,“ říká MUDr. Richard 
Lukáš, Ph.D., lékařský ředitel, jeden z iniciátorů 
dostavby nemocnice, a pokračuje: „Znamená 

zhmotnění nápadů, vizí, diskusí i hádek, které 
jsme před 5 lety začali, když jsme poznali, že 
další rozvoj naší nemocnice není možný bez 
zásadního kroku, jakým je stavba nového 
pavilonu. Jsem hrdý na to, že jsem stál u zrodu 

této myšlenky a děkuji všem, se kterými jsme 
dovedli projekt Modernizace takto daleko. Jsem 
přesvědčen, že projekt dotáhneme do zdárného 
konce,“ dodal lékařský ředitel Lukáš.

Do procesu zpracování projektové doku-
mentace vstupuje aktivně KNL, a.s., která bude 
se zpracovatelem spolupracovat především 
na konkrétní podobě všech staveb projektu. 
Od návrhu, který byl zapojen do soutěže, 
se bude lišit, a to v závislosti na potřebách 
liberecké nemocnice. Pro posílení kompetencí 
v oblasti projektování zdravotnických staveb 
na straně dodavatele, si vítězný zpracova-
tel přizval ke spolupráci firmu DOMY s.r.o. 
Zástupci společnosti DOMY s.r.o., která se 
mimochodem stala třetím nejúspěšnějším 
uchazečem v soutěži o návrh, se tak stali 
jedněmi z autorů výsledného řešení.

„V této chvíli jsme na startovní čáře závodu 
směřujícího k novému pavilonu Centra urgentní 
medicíny. Dlouhé sny a potřeby mnoha lékařů, 
zdravotního personálu a pacientů se začnou 
zhmotňovat do reálných objektů,“  říká  
Ing. Tomáš Hocke, starosta Turnova, menšino-
vého akcionáře KNL, a.s., člen řídícího výboru 
Modernizace KNL a také člen Realizačního 
týmu Modernizace KNL. „Závod bude dlouhý 
– vytrvalostní. Proto přeji hodně trpělivosti, 
empatie a porozumění celému realizačnímu 
týmu: akcionářům, lékařům, projektantům, 
stavařům. Dlouho jsme trénovali a teď je třeba 
zkusit doběhnout nebo třeba i dojít do cíle,“ 
dodal Tomáš Hocke. 

„Jako občan i primátor Liberce vítám zahájení 
projektu Modernizace KNL. Doufám, že to pro 
obyvatele Liberce a okolí bude znamenat zlepše-

ní dostupnosti základní lékařské péče v největší 
krajské nemocnici,“ říká k podpisu Tibor Batthy-
ány, primátor statutárního města Liberec, 
které je menšinovým akcionářem KNL, a.s. 

„Podpisem smlouvy s projektantem skončila 
otevřená architektonická soutěž, díky které jsme 
získali formu a tvar nového pavilonu urgent-
ní medicíny. Dalším cílem teď bude kvalitní 
projektová dokumentace, podle které bude 
v budoucnu možné postavit novou budovu 
jako jednu z podmínek zachování špičkové 
medicíny pro obyvatele Libereckého kraje. Kraj 
se zavázal tento projet podpořit částkou ve výši 
1 miliardy korun a je připraven aktivně vstoupit 
i do financování stavby projektu,“ říká hejtman 
Libereckého kraje Bc. Martin Půta.

 „Podpis smlouvy je důležitým krokem na cestě 
k novému pavilonu v KNL, a.s. Věřím, že dneškem 
začíná již reálná práce na projektu a následně 
i  na samotné stavbě. Kromě ní je však nutné pod-
porovat i běžné investice včetně obnovy přístrojů. 
To je úkol pro vedení nemocnice a tři akcionáře, tj. 
Liberecký kraj, statutární město Liberec a město 
Turnov. Osobně jsem připraven rozumné investice 
podporovat,“ říká náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví MUDr. Přemysl Sobotka.

„Přestože KNL, a.s. každoročně do své obnovy 
ze svých prostředků investuje přibližně 150 mi-
lionů Kč, tak se může dlouhodobě zavázat 
k pravidelnému příspěvku ve výši 20 milionů Kč 
ročně, aniž by ohrozila ostatní investice v obou 
nemocnicích,“  komentuje proces modernizace 
generální ředitel KNL, a.s. MUDr. Luděk Neče-
saný, MBA. Proto podle Nečesaného manage-
ment vítá rozhodnutí akcionářů o podpoře 
financování modernizace KNL. Bez tohoto 

rozhodnutí by podle něj bylo velmi problema-
tické udržet stávající rozsah a kvalitu posky-
tované péče, včetně specializované péče. „Do 
budoucna musíme definovat celkové investiční 
potřeby, možnosti financování z vlastních zdrojů 
a hledat další zdroje peněz. Bez toho liberecká 
nemocnice nebude schopna udržet konkurence-
schopnost s fakultními nemocnicemi, které mají 
vícezdrojové financování nastavené,“ zdůraznil 
generální ředitel Nečesaný. Předpokládaná 
výše stavební investice je 950 mil. Kč bez DPH. 
Termín získání stavebního povolení se dle 
smluvního harmonogramu předpokládá do 
konce roku 2019. Předpokládané zahájení 
stavby pak během roku 2020.

Smlouva o dílo na projektovou 
dokumentaci Modernizace Krajské 
nemocnice Liberec je podepsána
Projekt Modernizace Krajské nemocnice Libe-
rec je zase o kus blíž ke své realizaci. Zadava-
tel, liberecká nemocnice, dokončila výběrové 
řízení na dodavatele projektové dokumentace 
všech stupňů. Vítězem se stal stejný uchazeč, 

jenž byl nejúspěšnější v urbanisticko-architek-
tonické soutěži o návrh, kdy hodnotitelskou 
porotu složenou ze zástupců vyhlašovatele 
i nezávislých architektů nejvíce zaujal návrh 
studia SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.

Podepsání smlouvy dne 16. 10. 2017 (zleva): generální 
ředitel KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, společní-
ci SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Doc. Ing. arch. Jiří 
Buček a Ing. Zdeněk Dřevěný


