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Životní příběh Markéty Pechové, první handicapované plavkyně na světě, která překonala kanál La Manche, byl na konci loňského roku díky KNL 
převeden do knižní podoby. Markéta přišla ve dvanácti letech kvůli závažné nemoci o podstatnou část nohy včetně kolena. Navzdory dalším 
zdravotním i životním komplikacím se nikdy nevzdala. Rozhodla se sportovat, díky pravidelným tréninkům úspěšně závodila s handicapovanými 
atlety. V devatenácti letech se začala věnovat plavání, ve třiceti si pak předsevzala, že za deset let přeplave kanál La Manche. Po přestěhování do 
Liberce začala intenzivně trénovat a otužovat se. Ve čtyřiceti letech si splnila svůj sen a vydala se na přeplavbu. Nebylo to lehké, ale díky týmu, 
který ji celou dobu podporoval, všechny nástrahy překonala. 

Jednou nohou přes kanál  
s Markétou Pechovou

Jak to celé probíhalo, kdo jí fandil, jaká byla 
voda, ale i to, jaké měla Markéta dětství, jací 
byli její rodiče, jak prožívala své lásky, studia 
či zaměstnání, to vše Markéta velmi poutavě 
líčí v nové autobiografické knize, kterou v pro-
sinci pokřtil mořskou vodou generální ředitel 
KNL Richard Lukáš. Markéta je totiž zaměst-
nankyní KNL. A právě nemocnice její životní 
příběh vydala. Křest se povedl, kniha také. Dle 
dlouhé fronty na autogramy tak smýšlejí i čte-
náři, kteří si ji hned první den v Knihkupectví 

a antikvariátu Fryč zakoupili. S odstupem 
měsíce k tomu Markéta dodává: „Hodně lidí 
mi píše a zastavuje mě na ulici. Kniha se jim prý 
líbí, za což jsem moc ráda. Psala jsem ji tak, jako 
když mluvím nebo vyprávím, abych to byla já. 
Nechtěla jsem hezký uhlazený příběh, ale prav-
du a můj úhel pohledu.“
Kniha vyšla dva roky po přeplavání 
La Manche a popisuje nejen přeplavbu, 
ale také tvoje dětství, nemoc, léčbu. Proč 
ses vlastně rozhodla svůj příběh sepsat?

To vymyslel generální ředitel KNL, doktor 
Richard Lukáš. Poznal mě ještě před tím, než 
jsem kanál přeplavala. Do nemocnice jsem 
nastoupila jako zaměstnanec teprve pak. Když 
mne ředitel oficiálně vítal, tak ho to napadlo. 
Já bych se do toho nikdy sama nepustila, pro-
tože neumím psát. On mi ale poradil někoho, 
kdo to se mnou sepíše. Tím se to celé rozjelo. 
Dala jsem se tak dohromady s Kateřinou Hla-
díkovou, která to se mnou po večerech sepiso-
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vala. Scházely jsme se jednou týdně, já jí po-
každé asi tři čtyři hodiny diktovala svůj životní 
příběh – od dětství až do La Manche. Takhle 
jsme to dělaly rok. Jenže pak začal covid, který 
to celé zpomalil. Každopádně poslední úpravy 
a korektury mi zabraly hodně času. Bylo jen 
na mně, co do knihy nakonec dám, co je ještě 
snesitelné pro potenciální čtenáře. :-)
Přeplavba je v knize podrobně popsána, 
nebudeme tedy nic prozrazovat. Nicméně, 
šla bys do toho znovu? Nebo už máš nějaké 
další plavecké cíle?

Tento rok poplaveme Baťův kanál. Budeme 
první česká štafeta složená z dálkových plav-
ců. V týmu nás je deset, kolik nás ale přesně 
nakonec poplave, to zatím není jisté. Plave se 
to 23. května. 

No a pak mám v plánu přeplavat Gibraltar. 
Tam ještě není stanovený přesný termín. Mělo 
by to být také letos, někdy mezi květnem 
a říjnem. Gibraltar má jen osmnáct kilometrů, 
což není tak hrozný. Je tam taky teplejší voda, 
ale zase tam jsou obrovské vlny a žraloci. Toho 
se budu bát, snad to nějak zvládnu. Raději si 
o tom dopředu nic nečtu. :-) Vím, že tam bude 
loď. Ta se snad o mě postará.

Jak a kde budeš trénovat? A jak budeš 
trénink a cestu financovat?

Trénovala jsem už přes Vánoce, a to v Egyp-
tě, kam jezdím pravidelně několikrát do roka. 
Vyhovuje mi tamní stálé počasí a velké vlny. 
Ty mě připravují na Gibraltar. Plavu bez dopro-
vodu, a tak posouvám každý den laťku o tro-
chu výš, abych byla odolnější proti případným 
neplánovaným střetům v Gibraltaru. :-)
Vypadá to, že sis Egypt zamilovala. Dokon-
ce o tobě vím, že tam něco vozíš... 

To je pravda. Tím, že jsem tam byla loni 
pětkrát, poznala jsem i život zdejších obyvatel 

mimo hotel. Dostala jsem se taky do místních 
nemocnic, kde chtěli vidět, jak vypadá a fun-
guje protéza. Díky tomu jsem se dozvěděla, 
že lidé, kteří přijdou o končetinu, nemají 
v Egyptě nárok ani na obyčejnou protézu, 
jak je to u nás, kde to navíc hradí zdravot-
ní pojišťovna. Zařídila jsem tedy tři várky 
použitých dílů protéz, které jsem dovezla do 
místní státní nemocnice ve svém zavazadle 
(možnost převozu do 23 kg) a darovala jim je. 
Ty díly mi věnovala protetika v Liberci. Ráda 
bych pomoc 
ještě rozšířila,  
aby se dostalo 
na více lidí. 
U nás se použité 
protézy a díly 
vyhazují, přes-
tože jsou plně 
funkční. Tudíž 
bych chtěla 
najít sponzora, 
který by za-
platil nákladní 
dopravu a odvezl všechny díly z protetik 
najednou. To je takový můj malý sen. 
To je pěkné a záslužné. Věřím, že se někdo 
najde. Přesto zpět k tvému tréninku. Vím, 
že La Manche nebyl úplně nejlevnější. 
Trénink na Gibraltar a samotná přeplavba 
bude taky jistě něco stát. To vyděláváš 
v nemocnici tolik, nebo také hledáš spon-
zora? 

Hahaha... Někdo výplatu propije, já ji pro-
plavu. :-) Předběžné náklady na pokus o pře-
plavání Gibraltaru jsme vyčíslili na tři sta tisíc 
korun. Výplata mi pokryje klasické měsíční 
výdaje a platby spojené se závoděním. Další 
peníze získávám díky brigádám a také díky 
sponzorským darům.

Jelikož výsledek přeplaveb není nikdy jasný, 
je těžké získat od sponzorů peníze na něco, 
co nemusí dopadnout. Tak to bylo i u La Man-
che. Peníze se mi sešly až po úspěšném 
přeplavání kanálu.
 Závěrem se tě zeptám, zda je něco, co bys 
chtěla vzkázat pacientům, kteří jsou třeba 
po úraze či nemoci také handicapovaní 
a klesají na mysli. Myslím, že pro ně můžeš 
být takový vzor, že i člověk s těžkým posti-
žením může pokračovat v plnohodnotném 
životě, pracovat, sportovat, překonávat 
sám sebe, a dokonce i světové rekordy... 

Jako vzor se rozhodně necítím. Myslím, 
že na všechno je stejně nakonec člověk sám. 
A sám se taky musí rozhodnout, zda přijme 
danou situaci, nebo ne. Mně se to podařilo, 
ale trvalo mi to téměř dvacet let. Určitě to 
není otázka několika měsíců. Takže chápu, 
když to někdo prostě nedokáže. Navíc si 
myslím, že úplně na sto procent se s tím smířit 
nelze.

Vážení přátelé, 
v úvodníku prvního 
dvojčísla Zpravodaje 
KNL v roce 2022 budu 
mluvit pouze o dob-
rých věcech!
V prosinci minulého 
roku jsme pokřtili 
knihu Jednou nohou 

přes kanál, kterou naše nemocnice vydala 
spolu s Markétou Pechovou, naší kolegyní 
z personálního oddělení. A také první handi-
capovanou plavkyní na světě, která přeplavala 
kanál La Manche. Silný životní příběh určitě 
stojí za přečtení. Knihu si můžete koupit v libe-
reckém Knihkupectví a antikvariátu Fryč nebo 
na internetu.
Další dobrou zprávou, zejména pro naše 
ortopedické pacienty, je změna v operacích 
totálních náhrad kyčelního a kolenního 
kloubu. Naši ortopedi jako první v Česku 
zavádějí nový přístup, kdy péče o pacienta 
začíná dlouho před vlastní operací. Výsledkem 
je jednak zkrácení pobytu v nemocnici, ale 
hlavně podstatné urychlení návratu pacienta 
do normálního života.
Ema a Jakub jsou nejčastější jména novoro-
zenců v naší liberecké porodnici. V minulém 
roce tu přišlo na svět 1 490 dětí. Porodnice tak 
potvrdila své dobré jméno a vysokou odbor-
nou úroveň v péči o matku a dítě. Celkem se 
v naší nemocnici narodilo 21 dvojčat a v počtu 
porodů porazili kluci holky v poměru 768:722.
Poslední dobrá zpráva, kterou vyzdvihuji, 
je další významný krok v dlouhém procesu 
přípravy a realizace projektu Centra urgentní 
medicíny. Konečně jsme vyhlásili výběrové 
řízení na firmu, která centrum postaví. Pro nás 
všechny, kteří stavbu nového pavilonu více 
než deset let ze všech sil tlačíme kupředu, je to 
skutečně přelomový okamžik.

Přeji vám dobrý rok 2022, pevné zdraví a ve-
selou mysl!

Na úvod...
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www.nemlib.cz

MUDr. Richard Lukáš, PhD.
generální ředitel KNL, a.s.

Jednou nohou přes kanál s Markétou Pechovou
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Hlavním řečníkem semináře a iniciáto-
rem nového přístupu, který výrazně zkra-
cuje dobu hospitalizace i rehabilitace, je 
MUDr. Roman Mizera, Ph.D. Ten k rozdílu 
mezi minulou a současnou přípravou na 
velké ortopedické operace říká: „Hlavní rozdíl 
je v dobré organizaci péče. Udělali jsme si 
analýzu jednotlivých kroků a sestavili tzv. kli-

nický protokol, což je soubor opatření, která 
pomáhají lépe provést pacienta předoperační, 
operační a pooperační péčí. Dva měsíce před 
velkou operací se pacient zúčastní edukačního 
semináře, na kterém se dozví všechny důležité 
věci. Tedy co si má připravit k hospitalizaci, jak 
upravit domácnost a jak zabezpečit poope-
rační péči. Vše si dopředu objedná a připraví. 

Zajistí si také následnou lůžkovou rehabilitaci, 
čímž výrazně zkrátí dobu pobytu v nemocnici 
i svoji rekonvalescenci. Pacienti zároveň díky 
pre-rehabilitaci před operací přicházejí na 
operaci lépe připraveni a v den operace jsou 
již schopni postavit se na vlastní nohy.“

Tato inovace v péči o pacienty s TEP 
kyčelního, kolenního, případně ramenního 
kloubu se osvědčila u pacientů všech věko-
vých skupin. Více než dvě stovky pacientů 
již edukační TEP seminář fyzicky absolvovaly 
a začaly se tak dva měsíce dopředu připravo-
vat na předem dané kroky, jimiž jsou návště-
va ortopedie, návštěva praktického lékaře, 
edukační seminář, objednání následné péče, 
ambulantní rehabilitace před operací, nástup 
na hospitalizaci na ortopedii, operace, 
pooperační péče na JIP, přesun na ortopedii, 
propuštění do domácího léčení, nástup do 
lázní, kontrola operatérem. Díky tomuto 
souboru kroků se hospitalizace pacientů 
v nemocnici zkrátila v průměru na polovinu, 
tj. z deseti dnů na pět.  

MUDr. Mizera k tomu doplňuje: „V České 
republice jsme první, kdo takto předem edukuje 
pacienty. Nicméně jsme se samozřejmě inspiro-
vali v zahraničí. V Čechách je zatím spíše strate-
gie nechat pacienty co nejdéle ležet v nemoc-

nici. Naše filozofie je opačná. Chceme vrátit 
pacienty co nejrychleji do jejich prostředí.“

Dle vyjádření primáře ortopedie MUDr. Jiří-
ho Kratochvíla jsme v KNL provedli v loň-
ském roce více než pět set endoprotéz, což 
je rekordní počet za posledních deset let, 
přestože se s operacemi začalo až v květnu. 
Primář ortopedie ještě dodává: „Toto navýšení 
počtu pacientů bylo možné nejen díky nové 
metodě, ale také díky operacím, které byly 
prováděny v Nemocnici Turnov. Aktuálně jsou 
operace TEP plánovány pouze na tři měsíce 
dopředu, protože nejsme schopni předvídat, 
jaký bude vývoj v souvislosti s obsazováním lů-
žek covidovými pacienty. V tuto chvíli nicméně 
operujeme naplno.“

Osm budov liberecké nemocnice bude 
do září 2022 propojeno téměř dvěma kilometry 
potrubní pošty. Tento automatický dopravní 
systém bude pneumaticky přepravovat zásilky 
ve speciálních pouzdrech mezi různými oddě-
leními nemocnice rychlostí 5 m/s. 

V sto šedesáti pěti pouzdrech budou 
rozesílány do třiatřiceti stanic nemocnice 
zejména biologické vzorky, které je potřeba 
rychle přepravit do laboratoří ke zpracování. 
Mohou v nich být ale dopravovány i léky, 
drobný zdravotnický materiál či dokumenty. 
Na každou stanici se počítá s pěti kusy pouz-
der (dvě malá, dvě velká a jedno automatické). 

Všechny vzorky z jednotlivých oddělení 
poputují do strojovny potrubní pošty, kde 
budou na tzv. karuselu tříděny dle RFID 

identifikace a v řádu minut přesouvány do 
určených oddělení nemocnice. 

Nejkratší vzdálenost mezi stanicemi je 
mezi patry budovy B, kde transport zabere 
méně než deset sekund. Nejdelší vzdálenost 
bude cca 400 m, a to mezi lékárnou a trans-
fuzním oddělením. V ideálním případě zde 
transport potrvá čtyři minuty. 

V KNL se každý den přepraví několik tisíc 
biologických vzorků. Potrubní pošta má tedy 
i v dnešní moderní nemocnici své nenahradi-
telné místo. Její zprovoznění bude znamenat 
nejen zrychlení a zefektivnění přesunu mate-
riálu, ale také velikou úlevu pro sanitáře, kteří 
nyní vzorky mezi budovami přenášejí. 

Celá realizace potrubní pošty přijde na 
cca 22,4 mil. Kč bez DPH. 

V polovině ledna se v liberecké nemocnici uskutečnil již sedmý edukační seminář určený 
pacientům, které čeká velká ortopedická operace v podobě totální endoprotézy. Traumato-
logicko-ortopedické centrum KNL pořádá tyto edukační TEP semináře již rok a půl. V době 
covidových uzávěr se nicméně často konaly pouze on-line.
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Doba hospitalizace pacientů po velkých  
ortopedických operacích se zkrátila na polovinu

Osm budov liberecké nemocnice  
brzy propojí potrubní pošta



V prosinci obdržela liberecká porodnice 
deset zbrusu nových kufříků. Vrchní sestře 
dětského oddělení Petře Plaškové a nemoc-
niční ambasadorce Života v kufříku, sestře 
Michaele Kopáčkové, je předala paní Šárka 
Bílkovská, zástupkyně společnosti MAPO 
medical s.r.o. Mezi dárečky v kufříku nechybí 
ani pletená hračka, pletené kabátky, ponožky 
i čepička, kojenecká lahev, dudlíček, fotoal-
bum a nově také krásná knížka k zaznamená-
ní událostí prvních týdnů a měsíců.

O to, aby album a knížka nezůstaly prázdné, 
se stará právě ambasadorka Života v kufříku, 
kterou je na dětském oddělení PPMD KNL sest-
ra Michaela Kopáčková. Ta zabezpečuje focení, 
tisk fotek i doplňování fotoalba. Vyplňuje také 
děťátku deník, případně zhotoví otisk nožiček 
a ručiček, postará se o přání do budoucna 
nebo informace, jak miminko přišlo na svět. 
Dbá zkrátka na to, aby miminko odcházelo do 
nové rodiny s kufříkem plným informací a de-
tailů z jeho prvních dnů či týdnů v porodnici.

První novoroční 

Život v kufříku  

První miminko roku 2022 na sebe 
nechalo dlouho čekat. V liberecké porod-
nici se jím stal chlapeček Tobiáš, který se 
mamince narodil 1. 1. 2022 ve 21:09 hodin. 
Tobiáš je zároveň prvním chlapečkem 
v Libereckém kraji. Počátkem ledna dostal 
i svoje první dárečky. Jednalo se o Zlatý 
dukát pro novorozence od České mincov-
ny, finanční dar v hodnotě pěti tisíc korun 
od Libereckého kraje, kosmetický novo-
rozenecký balíček, 2022 kusů dětských 
plen od Drylock CZ a poukázky do lékárny 
v hodnotě pěti tisíc korun od KNL. 

Mamince i Tobiáškovi přejeme jménem 
liberecké porodnice hodně zdraví a štěstí.

Rok 2021 v liberecké porodnici
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Liberecká porodnice ročně přivítá v  průměru deset až dvanáct tzv. odložeňátek. Naposledy to byla listopadová holčička Adélka 
z babyboxu. Častěji se však jedná o děti, jichž se maminka vzdá po porodu. Pro všechny tyto děti, které měly svůj životní start o něco 
složitější, jsou připraveny speciální kufříky od nadace Nadační Fond La VIDA LOCA, v nichž jsou uchovány vzpomínky na jejich první 
dny, týdny či měsíce na světě. 

Porody a miminka 

1 469  
porodů

339  
císařských řezů

768  
chlapců

Nejčastější
jména:
1. Jakub
2. Matěj
3. Jan

Nejčastější
jména:
1. Ema/Emma
2. Eliška
3. Viktorie

722  
děvčat

21  
dvojčat

1 490  
novorozenců  



Nosným programem turnovského orto-
pedického oddělení jsou vedle artrosko-
pických operací zejména totální náhrady 
kyčelních a kolenních kloubů, včetně jejich 
reimplantací, a v menší míře pak i náhrady 
ostatních kloubů, jako ramen, hlezna či 
malých kloubů ruky a nohy. Stejně jako 
v případě libereckého traumatologicko- 
-ortopedického centra, i zde lékaři uplatňují 
při operacích velkých kloubů nový klinický 
protokol (viz článek v tomto Zpravodaji), 
který zkracuje celkovou dobu hospitalizace 
a rehabilitace.

Přestože oddělení bylo po část loňského 
roku uzavřeno z důvodu covidových opatře-
ní, takže elektivní operace byly pozastaveny, 
operativa zde díky nasazení lékařů a sester 
nedoznala výraznějšího skluzu. Čekací doba 
na velké ortopedické výkony se pohybuje 

standardně kolem deseti měsíců, což je na 
stejně velkých pracovištích v ČR průměrná 
doba. 

Jak dodává primář oddělení: „Výhodou 
turnovské ortopedie je možnost překladu pa-
cientů již třetí den po operaci jen o dvě patra 
výše na rehabilitační oddělení, se kterým úzce 
spolupracujeme. Vše se tedy řeší pod jednou 
střechou.“ A jaké má pan primář plány do 
budoucna? „Rád bych posílil endoprotetiku 
ramen a výhledově, s rozšířením turnovské 
nemocnice, bych také chtěl vytvořit odděle-
ná septická lůžka pro ‚špinavou‘ ortopedii.“ 
Na závěr pan primář Karpíšek neopomněl 
pochválit svůj tým i dosavadního primáře 
ortopedie MUDr. Dalibora Ďurďu, který ode-
šel z primariátu po neuvěřitelných třiceti 
osmi letech, a ocenit jeho více než padesáti-
letou práci ve zdravotnictví.

Turnovská ortopedie má nové vedení
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Ortopedické oddělení Nemocnice Turnov, které poskytuje pacientům od tří let věku 
komplexní diagnostickou a léčebně preventivní péči u onemocnění pohybového 
aparátu, má od ledna 2022 nového primáře. Stal se jím dosavadní zástupce primáře 
MUDr. Michal Karpíšek. 

Ortopedické oddělení v Turnově disponuje 20 lůžky 
včetně 1 nadstandardního pokoje. Dle potřeby pak dále  
26 lůžky na rehabilitaci a 2 akutními lůžky na ARO. 

Dne 18. listopadu 2021 odeslala KNL, a. s., 
ke zveřejnění nadlimitní veřejnou zakázku 
na generálního dodavatele stavby Centra 
urgentní medicíny a parkovacího domu 
s energocentrem. Ve vypsaném výběrovém 
řízení na generálního dodavatele stavby je 
hlavním kritériem výběru nabídková cena. 
Nepřekročitelný limit za vlastní stavbu činí 
2,2 miliardy korun bez DPH. Ke staveb-
ním pracím je nutné ještě přičíst nákla-
dy ve výši zhruba jedné miliardy korun 
na vybavení a přípravu projektu, přeložky 
sítí, výkupy pozemků, změnový manage-
ment a pořízení přístrojů. Náklady projektu 
jako celku včetně zdravotních technologií 
tak přijdou přibližně na 3,4 miliardy korun 
včetně DPH. 

Stavba CUM bude financována z více 
zdrojů. Z vlastních prostředků nemocnice, 
příspěvků akcionářů a zejména bankov-
ním úvěrem, který si vezme Liberecký kraj 
coby hlavní akcionář KNL. „Nyní hledáme 
vhodnou banku, která nám půjčí 1,3 miliardy 
korun na pokrytí nákladů na výstavbu Centra 
urgentní medicíny. Splátky budou v příštích 
letech nastaveny tak, aby nepřesahovaly 

sumy, na které byl krajský rozpočet připra-
ven v uplynulém období, a zároveň nebyly 
ohroženy další investice. Zajistit peníze na tak 
významný projekt, jakým je výstavba Centra 
urgentní medicíny, je náročným úkolem. Tato 

investice ale přinese kvalitní zdravotní péči 
i dalším generacím,“ objasňuje Martin Půta, 
hejtman Libereckého kraje.

Nemocnice vybírá dodavatele  
stavby Centra urgentní medicíny 

Vizualizace Centra urgentní medicíny a parkovacího domu 

Zpravodaj si můžete  
přečíst také na  
www.nemlib.cz/zpravodaj-knl/
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„Majetkový vstup Frýdlantu do liberecké 
nemocnice znamená zejména zlepšení zdra-
votní péče pro bezmála třicet tisíc lidí žijících 
ve Frýdlantském výběžku. Nyní je ještě potřeba 
zajistit financování rekonstrukce areálu, který 
krajská nemocnice přebírá. Liberecký kraj, další 
akcionáři a vedení nemocnice tak stojí před vel-
kým a nesnadným úkolem. Technické vybavení 
a kvalitní zázemí je základem pro špičkovou 
zdravotní péči,“ řekl hejtman Martin Půta.

„Záchrana frýdlantské nemocnice a zajiš-
tění dostupné základní péče pro obyvatele 
Frýdlantského výběžku se neobejde bez nejužší 
spolupráce všech stran. Je dobře, že se Město 
Frýdlant stalo naším akcionářem. Pevně věřím, 
že to bude ku prospěchu celé nemocnice i všech 
našich pacientů,“ doplnil Richard Lukáš, gene-
rální ředitel KNL.

Město Frýdlant vložilo do KNL, a. s., bu-
dovy, o něž mělo vedení nemocnice zájem. 
Jedná se o všechny domy vyjma hlavního 
objektu chirurgie, bývalé gynekologie a ne-

funkční kotelny. „Před dokončením je projekt, 
který v areálu nemocnice počítá s rekonstrukcí 
a dostavbou bývalého dětského oddělení a pře-
stavbou hlavní budovy lůžkových oddělení. 
V plánu jsou také další úpravy. Naší snahou 

je výrazně zefektivnit práci zdravotníků a zvýšit 
komfort pro pacienty,“ uzavřel Vladimír Rich-
ter, radní pro resort zdravotnictví.

Podíl Města Frýdlant v KNL, a. s. činí 3,68 %, 
což představuje 38,2 milionu korun.

Dalším akcionářem Krajské nemocnice Liberec, a. s., se stalo Město Frýdlant, které do akciové společnosti vloží část budov v areálu 
Nemocnice Frýdlant. Tu KNL, a. s., provozuje od července 2019. Budovy byly až doposud v majetku města. Vstup Města Frýdlant mezi 
akcionáře KNL je výhodný především z důvodu zjednodušení financování projektů či plánování rozvoje poskytované zdravotní péče.

Město Frýdlant se stalo akcionářem KNL, a. s.

Gratulujeme našemu 
generálnímu řediteli 
Richardu Lukášovi  
k obdržení Medaile 
města Liberec.

Dětské oddělení KNL děkuje Zdravotnímu klaunovi  
za symbolických Dvacet minut smíchu, které klauni 
přinesli před Vánoci do nemocnice. Jednalo se o podě-
kování zdravotníkům za spolupráci v uplynulých dvaceti 
letech existence této dobročinné organizace. Klauni vždy 
přinášejí radost a smích nejen hospitalizovaným pacien-
tům, ale i personálu. Proto jim nemocnice přeje krásné 
narozeniny a velmi se těší na další spolupráci. 

Dvacet minut smíchu 

OBRAZEM: STALO SE



Vánoční povídání  
a povánoční poděkování 

• Studentky, kaplani i zástupci Střediska podpůrné péče navštívili pacienty  
 na libereckém oddělení následné péče. Hovořili s nimi, vyslechli jejich příběhy  
 i vzpomínky na mládí a domov, popovídali si o zdraví, předali dárečky. Všichni  
 pacienti si přáli, aby ta divná doba covidová skončila a aby byli zdraví. 
• Přáníčka, cukroví a dárečky dostali také pacienti ONP v Nemocnici Frýdlant  
 i Nemocnici Turnov. 
• Sestřičky z oddělení domácí péče, které jezdí ošetřovat pacienty domů,  
 nadělovaly před vánočními svátky malé radosti.

I loni obdržely naše nemocnice během ad-
ventu mnoho krásných a dobrých darů pro 
zdravotníky. DĚKUJEME:
• Za spoustu cukroví, ořechy, štoly  
 a mnoho dalších laskomin Ježíškovým  
 pekařům a pekařkám, což jsou studenti  
 a studentky Univerzity třetího věku  
 Technické univerzity v Liberci. Dobrot bylo  
 celé auto, pekařů více než dvacet. 
• Společnosti Generali Česká pojišťovna  
 za spoustu dobrot pro naše zdravotníky. 
• ZŠ Česká ve Vesci i skautům a skautkám  
 z Turnova za dárečky i cukroví.
• Liberecké společnosti Alta Herba –  
 Báječné bylinky za čaje, sirupy a tinktury  
 pro zaměstnance gynekologicko-porod- 
 nického oddělení. 
• Dámám Báře Bernardové a Báře Neubauer  

 za dárečky pro miminka i jejich maminky  
 na neonatologii. Potěšily je mimo jiné  
 ručně vyráběnými hračkami (chobotničky)  
 a nádhernými tepláčky pro nedonošená  
 miminka. 
• Dětem ze ZŠ Dobiášova v Liberci za krásné  
 obrázky, které zkrášlily stěny dětského  
 oddělení naší nemocnice.
• Lesům České republiky za deset stromků,  
 jež jsme ozdobili na našich nemocničních  
 odděleních. 
• Amelii, z. s., za balíčky pro zdravotníky  
 i pacienty liberecké onkologie. 
• Fruitisimu za čerstvou šťávu pro naše  
 zaměstnance. 
• Blesku.cz za dárečky pro děti i personál  
 dětského oddělení.
• Moštovně Lažany za vitamíny v podobě  

 šesti tisíc lahví jablečných moštů pro naše  
 zaměstnance. 
• Zaměstnancům Dopravního podniku  
 měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,  
 kteří mezi sebou vybrali za pět dní přes  
 deset tisíc korun, nakoupili dobroty  
 a dovezli je našim vytíženým zaměstnancům. 
• Společnosti Knorr-Bremse, jež se opako- 
 vaně zajímá o dětské a dospívající pacienty  
 hospitalizované na našich lůžkách.  
 Sponzorský dar v podobě výtvarných  
 a papírenských potřeb umožní vést i letos  
 kvalitní a cílenou terapeutickou práci  
 s dětmi i dospívajícími a naplnit jejich  
 volný čas uměleckou i kreativní činností.
• Vám všem, kteří jste na nás mysleli, nosili  
 do nemocnice větší či menší dárky  
 a nechtěli být u toho zvěčněni, ani zmíněni. 

Před Vánoci se zaměstnanci KNL snažili zpříjemnit sváteční chvíle nejen pacien-
tům liberecké, turnovské a frýdlantské nemocnice, ale i těm v domácí péči.
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Děti ze zaměstnanecké školky KNofLík si 
o darování krve ve školce povídaly a vytvořily 
pro současné i budoucí dárce krásné obrázky, 
kterými bude vyzdobeno transfuzní oddělení. 

Do projektu Hromadné darování krve 
s vězeňskou službou je zapojena i liberecká 
nemocnice, která se čas od času potýká s ne-
dostatkem krevních zásob i s tím, že stálých 
dárců nemocnici dlouhodobě ubývá a noví 
prvodárci chybí. 

Počátkem zimy transfuzní oddělení KNL 
opět přivítalo příslušníky a civilní zaměstnan-
ce Vězeňské služby ČR. Konkrétně se jednalo 
o zaměstnance Vazební věznice v Liberci, 
Věznice v Rýnovicích a Věznice ve Stráži 
pod Ralskem. Stálí dárci, kteří krev darují 
pravidelně, přivedli i své kolegy. Díky tomu 
se dárcovská základna KNL rozrostla o deset 
prvodárců. Podobných počinů si transfuzní 
oddělení velmi cení. Ukazuje se, že společné 
darování má potenciál přilákat nové dárce, 
kteří chtějí pomáhat. 

KNL tímto děkuje všem současným 
i budoucím dárcům krve a plazmy. Každý 
nově přivedený kolega, kamarád či rodinný 

příslušník pomáhá zachraňovat lidské životy. 
Transfuzní oddělení KNL i pacienti KNL si této 
pomoci velice váží. 

Prvodárců krve v Liberci ubývá
V posledních letech ubývá transfuznímu oddělení KNL prvodárců krve. Proto se liberecká nemocnice snaží různými kanály informovat 
veřejnost o problematice darování krve a také v každém nemocničním zpravodaji publikovat alespoň jeden článek či rozhovor věno-
vaný tomuto tématu. Tentokrát se nejedná o rozhovor, ale o dva pozitivní příklady podpory dárcovství.  

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ KNL  
v roce 2021 provedlo:

• Pacientům hospitalizovaným v KNL bylo v roce 2021 podáno celkem  
 6 582 jednotek erytrocytů, téměř 770 jednotek krevní plazmy a přes  
 400 transfuzních přípravků s krevními destičkami.
• Transfuzní oddělení KNL nezásobuje transfuzními přípravky pouze  
 nemocnice v rámci KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant), ale i další nemocnice  
 v regionu (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Jilemnice) a třeba i Prahu.
• Transfuzní přípravky z krve dárců jsou pacientům k dispozici  
 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně.
• Věkové rozmezí pacientů je od právě narozených miminek až po kategorii 90+.
• Všem dárcům krve i plazmy tímto děkujeme! Bez vás bychom to nedokázali.

Pokud i vy uvažujete o darování krve, prosíme, obraťte se na:
www.nemlib.cz/transfuzni-oddeleni

V Očkovacím centru na Libereckém kraji jsme v lednu 
začali očkovat i děti od 5 do 11 let. Ty jsou očkovány vždy  
ve středu, dopoledne i odpoledne. 

V době očkování musí být děti zdravé a nesmí být krátce 
po jiném očkování. Přítomen je pediatr, který s rodiči dítěte 
vždy hovoří. Po očkování setrvají děti minimálně dvacet 
minut v čekárně určené pouze dětem a rodičům. Zde jsou 
k dispozici i hračky a improvizovaný dětský koutek. 

Očkování dětí od 12 let nadále probíhá po předchozí 
rezervaci v úterý a pátek odpoledne. 

9 700  
odběrů plné krve

435 
dárců darovalo 

poprvé

4 400  
odběrů plazmy

DĚTI v očkovacím centru




