
Zpravodaj KNL

„Pro návštěvníky jsme přichystali KNL Café, 
improvizovanou kavárnu, v níž se mohli pří-
jemně naladit a nasávat atmosféru a získávat 
komplexní informace nejenom o studiu, ale 
také si udělat představu, co vše obnáší práce 

zdravotní sestry po ukončení studia v praxi,“ 
vysvětluje Anna Hladíková z personálního 
oddělení liberecké nemocnice.  

Její kolegyně, Michaela Zvoníčková, pak 
popsala, jak to na škole během lednového 

pátku a soboty vypadalo. „Připravili jsme 
několik stanovišť, kde na žáky končící základ-
ní školu čekali jednak zástupci jednotlivých 
oddělení liberecké nemocnice, mezi nimiž 
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Ukázat práci sestry v největší krajské nemocnici jako celoživotní perspektivu a přilákat ke 
studiu a praxi v Krajské nemocnici Liberec. To bylo cílem účasti zástupců KNL na Dnech 
otevřených dveří Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, které se 
konaly 17. a 18. ledna v prostorách školy. Během dvou dnů na ně přišlo na 140 zájemců  
o studium, včetně jejich rodičů zavítaly do školy bezmála čtyři stovky lidí. 

KNL Café na Dnech otevřených dveří 
zdravotnické školy přilákalo množství zájemců

>>> pokračování na str. 2



nechyběly vrchní, staniční či všeobecné sestry, 
ale stejně tak i náhled na jejich práci včetně 
praktických ukázek, například s kardiostimu-
látorem,“ upřesňuje Michaela Zvoníčková. 

Zájemcům kromě předkládaných informa-
cí zodpovídaly i veškeré dotazy, například 
jak vypadá skutečná praxe, co vše práce ses-
try zahrnuje, jaké jsou možnosti uplatnění, 
i neméně podstatné otázky, jako jsou mzdo-
vé možnosti. Z oddělení byla zastoupena: 
Interní oddělení, Chirurgické oddělení, 
Transfuzní oddělení, Traumatologické oddě-
lení, ARO, Kardiocentrum a Neurocentrum. 

„Naším zájmem bylo ukázat pozitiva práce 
sestry a poukázat na fakt, že sestra je vysoce 
specializovanou profesionálkou, která má 
ve zdravotnických zařízeních velmi širokou 
možnost uplatnění,“ popsala cíle prezenta-
ce KNL, a.s. ředitelka ošetřovatelské péče 
Marie Fryaufová. „Otevřeně jsme ale hovořili 
i o úskalích, aby si mládež a jejich rodiče mohli 
vytvořit reálnou představu a vyhodnotit, 
zda je práce zdravotní sestry pro ně to pravé, 
co opravdu chtějí jednou dělat,“ dodala 
Fryaufová, která akci zhodnotila jako velmi 
úspěšnou.

Vážení přátelé,
držíte v rukou první 
číslo letošního roční-
ku Zpravodaje KNL. 
První leden 2020 je 
důležitý hlavně pro 
naše frýdlantské 
kolegy, kteří se stá-
vají součástí našeho 

týmu a celé velké KNL. Ve Frýdlantu na nás 
čeká ještě hodně práce, aby tamní nemocnice 
prosperovala. O tom ale podrobněji v některém 
z příštích čísel našeho zpravodaje. 
Porušili jsme letitou tradici a rozhodli se od-
měnit poslední miminko roku 2019. Karlička se 
narodila v poklidu pár minut před 21. hodinou 
během silvestrovského večera a byla do roku 
2020 uvítána s velkou radostí coby nový občá-
nek našeho města.
Jak možná víte, podporujeme výchovu sester 
ve středních zdravotnických školách. Naposledy 
jsme na „zdrávce“ v Liberci provozovali při jejich 
lednovém Dni otevřených dveří improvizované 
Café KNL. Kromě dobré kávy a ještě lepších 
dortů z KNL Cateringu upoutala pozornost ná-
vštěvníků prezentace práce zdravotních sester 
v KNL jako náročného, ale opravdu zajímavého 
a také dobře finančně ohodnoceného povolání. 
Pomalu bilancujeme loňský rok. Přes neoče-
kávané výdaje vyvolané koupí frýdlantské ne-
mocnice, přesto že jsme „z vlastního“ investovali 
do obnovy naší nemocnice a nových přístrojů 
145 milionů Kč a zaměstnanci dostali mimo-
řádné odměny ve výši 67 milionů Kč, končí rok 
2019 s téměř 30 milionovým ziskem. Vděk za 
to patří všem pracovníkům napříč celou naší 
institucí.

Přeji Vám po celý rok 2020  hodně zdraví, dob-
rou náladu, pevnou vůli a hodně štěstí!

Váš

Na úvod...
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generální ředitel KNL, a.s.
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1 KNL na Dnech otevřených dveří zdravotnické 

školy přilákalo množství zájemců

O tři dny později přijala Karlička první 
oficiální návštěvu svého života, když jí přišli 
navštívit a obdarovat generální ředitel 
liberecké nemocnice Richard Lukáš a pri-
mátor statutárního města Liberec Jaroslav 

Zámečník. Děvče se stalo 1 517. dítětem 
narozeným v loňském roce v porodnici pod 
Ještědem. Z celkového počtu se zde narodi-
lo 762 dívek a 756 chlapců.

Každoročně je jednou ze standardních zpráv, které vychází počátkem roku z drtivé většiny 
nemocnic v České republice, ta o prvním novorozeném miminku. Krajská nemocnice 
Liberec se ale rozhodla vybočit ze stereotypu a ukázat miminko poslední předchozího 
roku. Stala se jím holčička Karla, která přišla na svět osm minut před 21. hodinou během 
silvestrovského večera. Zdravé děvčátko měřilo 48 centimetrů a vážilo 2 860 gramů.

Netradičně ne první novoroční, ale 
poslední miminko uplynulého roku



Sám Petr Výboch o sobě říká, že je sice 
penzista, ale potřebuje stále něco dělat.  
Ve svých 72 letech je více než akční, a přes-
tože se z velké části věnuje své celoživotní 
lásce – autům a nyní zejména veteránům 
(sám vlastní dva veteránské Fiaty) – stále 
mu ještě zbývá dost času na jiné. 

„Když máte rádi lidi, pak není žádný pro-
blém podělit se o svůj čas s ostatními. V praxi 
to funguje tak, že zaměstnanci spinálky 
vytipují vhodného pacienta a když ten projeví 

zájem, pak za ním velmi rád přijdu. Protože se 
jedná o pacienty upoutané na invalidní vozík, 
největším přínosem pro ně je, když je vezmu 
ven. Na kafe, malé pivo nebo i do divadla, 
tam jsem s nimi již také dvakrát byl,“ vypráví 
Petr Výboch. 

Na otázku, zda s pacienty prožívá jejich 
osudy, odpovídá, že to nejde. Nelze si je 
brát osobně. Jeho životem jen prolétnou 
a pokračují dál. A často jsou to osudy, ze 
kterých mrazí. Ostatně právě na spinálce 
jde mnohdy o pacienty, kterým se během 
sekundy obrátil život vzhůru nohama, 
stejně tak mnohdy není šance na návrat do 
života takového, jaký měl před úrazem.

Petr Výboch si jejich situaci umí předsta-
vit, protože sám je aktivní celý svůj život. 
Jedenačtyřicet let pracoval jako svářeč 
u jedné jediné firmy, jezdí s partou na 
koloběžce a kromě dalších zájmů se věnuje 
již zmiňovaným autům. Jako nejkrásnější 
roky svého života vnímá ty, během kterých 
cestoval se závodním týmem na závody  
po celé republice i východní Evropě.  
V průběhu té éry postavil dva závodní speciály. 

„Potřebuji stále něco dělat, mít nějaký 
zásadní zájem. Dobrovolnictví je příjemná 
zkušenost. Ocenění Křesadlo je milé, ale 
rozhodně to nebyl cíl, s nímž jsem před lety do 
toho šel. Jestli jsem však k něčemu dozrál, tak 
ke zjištění, že fatální úraz si nikdy nezpůso-
bíte chytře. Nemám zpětnou vazbu, jak moji 
svěřenci pokračují v léčbě a ve svých životech 
a hlavně se není možné do jejich příběhů 
citově angažovat,“ dodává Petr Výboch. 

Zpravodaj si můžete  
přečíst také na  
www.nemlib.cz/zpravodaj-knl/

„Vyplacení letošních odměn zaměstnancům 
je velmi dobrá zpráva. Cenu tohoto úspě-
chu ještě zvyšuje fakt, že jako jedna z mála 
nemocnic v Česku hradíme velkou většinu in-
vestic z vlastních zdrojů a kromě toho jsme se 
v polovině tohoto roku stali vlastníky kriticky 
fungující nemocnice ve Frýdlantu a zachra-
ňujeme ji,“ říká MUDr. Richard Lukáš, PhD., 
generální ředitel Krajské nemocnice Libe-
rec, a.s.

 Zajišťování zdravotní péče ve Frýdlantu 
stojí nemocnici v průměru tři miliony mě-
síčně, se snížením ztráty KNL, a.s. počítá až 
ve druhé polovině příštího roku. Do obnovy 
areálů nemocnice v Liberci a Turnově v roce 

2019 přitom investovala KNL v letošním 
roce z vlastních zdrojů více než 130 milionů 
korun.

 „Věřím, že i v příštím roce budeme úspěš-
ně léčit naše pacienty a KNL bude úspěšně 
hospodařit,“ zdůraznil ředitel MUDr. Richard 
Lukáš. „Pro příští rok počítáme s tím, že udrží-
me objem investic z vlastních zdrojů na stejné 
úrovni, věříme, že zachráníme nemocnici ve 
Frýdlantu a také zvýšíme objem prostředků 
určených na mzdy našich zaměstnanců při-
nejmenším o 7 %. A pokud se nemocnici díky 
dobré práci našich kolegů bude dařit, jsem si 
jist, že před Vánocemi opět vyplatíme další 
odměny,“ doplnil Lukáš.  

I přes vyšší finanční náklady, které s sebou přineslo převzetí frýdlantské nemocnice, skon-
čilo hospodaření Krajské nemocnice Liberec v černých číslech. Předběžný zisk roku 2019 se 
pohybuje okolo 27 milionů Kč. A to i přesto, že v prosincové mzdě zaměstnanci nemocnice 
obdrželi odměny, za které nemocnice utratila 63 milionů Kč.

Čtyři roky dochází jako dobrovolník pod křídly organizace Dobromysl do liberecké ne-
mocnice krátit chvíle hospitalizovaným pacientům. Začínal na Oddělení následné péče, po 
nedlouhé době se však se svými aktivitami přemístil na spinálku. Řeč je o Petru Výbochovi, 
který za svou dobrovolnickou činnost získal v prosinci loňského roku cenu Křesadlo Libe-
reckého kraje. Cenu, kterou společnost HESTIA uděluje dobrovolníkům za jejich dlouhodo-
bou práci ve prospěch druhých.

Petr Výboch s vedoucí Střediska podpůrné péče KNL, a.s. 
Mgr. Jolanou Strnadovou na setkání dobrovolníků KNL 
dne 10. 12. 2019.

Nemocnice hospodařila v roce 2019 se ziskem

Oceněný dobrovolník: Když máte 
rádi lidi, rádi se podělíte o svůj čas



„A to podle toho, jakou oblast chceme 
zářit, a jakou oblast chceme krýt, kde zářit 
nechceme. Původně jsme na to měli klasický 
simulátor, což byl rentgenový přístroj, ty se už 
ale přestaly vyrábět a jsou nahrazovány mo-
dernějšími CT přístroji, které mají ten benefit, 
že vidíme i to, co se děje v těle pacienta,“ vy-
světlila MUDr. Magda Macháňová, primářka 
radiační onkologie.

Tento nový CT simulátor, který nahradí již 
deset let zastaralý rentgenový přístroj, umí 
nasimulovat na pacientovi lokalizaci, kde 
se má ozařovat, aby ten ozařovací paprsek 

byl co nejsilnější, aby nebyl rozptyl a aby 
nedocházelo k zbytečnému poškozování 
okolních tkání. 

„Liberecká nemocnice se neustále snaží 
zlepšovat jak kvalitu lékařské práce, tak  
i s tím ruku v ruce jdoucí přístrojové vyba-
vení. Nový CT simulátor je jedním z mnoha 
dalších přístrojů, které nutně potřebovaly 
obnovu, abychom péči mohli zkvalitňo- 
vat a posouvat dopředu,“ vysvětluje 
MUDr. Richard Lukáš PhD. 

Na nákup CT simulátoru přispěl Liberecký 
kraj částkou 15 milionů korun. „Částku jsme 

poskytli i přesto, že investice tohoto typu po-
važuji za nesystémové a měly by být hrazeny 
z peněz ze zdravotního pojištění. Liberecký 
kraj však přesto z pozice dobrého vlastníka  
do liberecké nemocnice investuje. Jako klíčo-
vou investici ze strany kraje vnímáme tu do 
výstavby Centra urgentní medicíny, která se 
vyšplhá na dvě miliardy korun,“ dodal Martin 
Půta, hejtman Libereckého kraje. 

První únorový den se uskutečnil již 
46. ročník závodu zaměstnanců KNL a zdra-
votníků v běhu na lyžích. I přes nedostatek 
sněhu se podařilo závod kvalitně připravit 
díky Jizerské o.p.s., a na trať tak mohlo 
vyrazit více než 45 dětí a přes 30 dospělých. 

Úsměvy všech malých závodníků podpořila 
účastnická medaile a sladká odměna od 
liberecké firmy Mocca s.r.o. 

V dospělých kategoriích bojovali o nej-
lepší umístění nejen zdravotníci z Liberce, 
ale i z Turnova, Jablonce nad Nisou a horské 

služby, a to ve stylu klasickém, skate i ve 
štafetách.

Tak zase za rok a snad nám bude zdraví 
i počasí ještě více přát.

Krajská nemocnice Liberec zprovoznila 7. ledna po necelém měsíci testovacího provozu nový CT simulátor. Pořídila jej za 17,4 milionů 
korun a přispěl na něj Liberecký kraj, majoritní vlastník liberecké nemocnice. Moderní CT simulátor zlepší péči o pacienty Komplexního 
onkologického centra, zkvalitní a přispěje k bezpečí přípravy ozařovacích plánů pro pacienty se zhoubnými novotvary. Ty se chystají 
každému pacientovi na míru.

Nový CT simulátor zahájil ostrý provoz

Závod zaměstnanců KNL a zdravotníků v běhu na lyžích


