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Název Primář/ka Vedoucí nelékařský pracovník

ARO – anesteziologicko resuscitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Irena Petráková

centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. František Zasche Eva Gregová

centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Alena Drašnarová Ivana Krtičková

gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová

gynekologie a porodnice  MUDr. Bohumil Svoboda Renata Sýkorová

chirurgie MUDr. Michael Vraný Dana Ježková

interna MUDr. Ivo Jörg Jaroslava Benešová

onkologie  MUDr. Libor Hanuš Věra Tymichová

OKBH – laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší

ortopedie MUDr. Petr Žák Jana Hujerová

ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Robert Toscani Jaroslava Novotná

pediatrie MUDr. Pavel Šochman Jana Jírů

patologie a ordinariát soudního lékařství MUDr. Pavel Srna Monika Neumannová

radiodiagnostika MUDr. Petr Tuček Magda Hrabovská

rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Věra Seibothová /

  PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

urologie MUDr. Jaroslav Všetička Marcela Haufová

Vedení nemocnice

Ředitel
MUDr. Vít Němeček, MBA

Náměstek HTS
Ing. Milan Trpišovský, MBA

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Bc. Jitka Řehořová

Rada nemocnice 

Předseda 
Petr Vobořil 
(místostarosta města Jablonec nad Nisou)

Členové
Eva Aichlerová 
(Komerční banka)
MUDr. Ivo Jörg 
(primář interny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.) 
Eva  Gregová 
(vrchní sestra operačních sálů Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.)
Ing. Miroslava Zajdová 
(Jablonex Group, a.s.)

Organizační struktura

 Zdravotnická oddělení

  Sanitka  Ortopedický sál   Lékárna
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Název Vedoucí / zaměstnanec Oddělení odboru

ekonomický odbor Ing. Luisa Kremerová Finanční účtárna

  Mzdová účtárna

  Pokladna

odbor technického zabezpečení Ing. Jaroslav Pivrnec

 Ing. Karel Novák v.z. Oddělení zdravotnické techniky

  Oddělení telekomunikačního provozu

  Investiční oddělení a inventarizace majetku

odbor provozu a správy majetku Petr Liška Provozní oddělení

  Velín

  Prádelna

  Stravovací provoz

odbor dopravní zdravotní služby Hana Šimková 

personální oddělení Marie Ptáčková 

knihovna a spisovna Zdeňka Jelínková 

oddělení zdravotních pojišťoven Kateřina Petrtýlová 

lékárna  Mgr. Lenka Tomíšková 

referát pro styk s veřejností  Petra Krajinová   

úsek managementu kvality  Petra Krajinová   

oddělení zásobování   

informační systémy a informační technologie 

při nemocnici funguje Základní a mateřská škola	 	

 Nezdravotnická oddělení



Nemocnice Jablonec nad Nisou je 
i nadále stabilním zdravotnickým 
zařízením. V roce 2007 plnila svo-
ji strategii:

stabilní hospodaření 
spokojený pacient
spokojený zaměstnanec
vysoká odborná úroveň

V ekonomické oblasti jsme splnili rozpočet schválený 
zastupitelstvem města, a to v jeho provozní i investiční 
části. Dosáhli jsme zisku před odpisy, ale nižšího oproti 
předcházejícím letům. Hlavními důvody tohoto pokle-
su byly změny Zákoníku práce s navýšením odměn za 
přesčasovou práci a dále započtení regulačních opatření 
zdravotních pojišťoven. Tento výsledek považuji za jed-
norázový výkyv, nikoliv za nový trend. Bilance závazků 
a pohledávek zůstává kladná, platební morálka zdra-
votních pojišťoven byla dobrá. Výsledkem je naše velmi 
dobrá platební schopnost, nemocnice nedluží žádnému 
dodavateli a faktury platí ve splatnosti. 

Pro spokojenost našich pacientů, pro naplnění jejich 
potřeb a očekávání pracujeme s maximálním nasazením. 
Pokračovali jsme ve vyhodnocování dotazníků spokoje-
nosti i v trénincích komunikace. Našim pacientům chce-
me poskytovat nejen kvalitní zdravotní péči, ale i příjemné 
prostředí, vstřícné chování všech zaměstnanců a dostatek 
informací.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem zaměstnan-
cům za jejich odpovědnou a náročnou práci. Pozitivní je, 
že i v ekonomicky nelehkém roce 2007 se nám podařilo 
udržet nadprůměrné mzdy.

Děkuji našemu zřizovateli, městu Jablonec nad Nisou, 
vedení města, zastupitelstvu i všem našim sponzorům. 
Významná dotace z rozpočtu města a dary na nové pří-
strojové vybavení umožňují nemocnici poskytovat kvalit-
nější služby pro naše pacienty.

Úvodní slovo ředitele

Hlavní dlouhodobé cíle nemocnice

hospodařit každoročně se ziskem před odpisy v inter-
valu 10 – 20 000 tis. Kč

zajistit dostatečnou investiční aktivitu na úrovni základ-
ní reprodukce dle plánu rozvoje

být zajímavým zaměstnavatelem, kvalitním zaměst-
nancům nabízet jistotu pracovního místa, spravedlivé 
finanční ohodnocení a možnost seberealizace

poskytovat zdravotní služby minimálně ve stávají-
cím spektru, objemu a kvalitě

budovat uživatelsky přívětivou nemocnici, která bude 
vyhledávaným zařízením a vizitkou města

uspět s žádostmi o dotaci na projekty ze strukturál-
ních fondů EU 

vybudovat pracoviště magnetické rezonance

Do roku 2008 přeji nám všem pevné zdraví, spokojenost 
a kapku štěstí.

MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
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Léčebná a preventivní péče

Nemocnice v Jablonci nad Nisou je kvalitním zdravotnic-
kým zařízením, které poskytuje široké spektrum zdravot-
nických služeb v 16 oborech. Nemocnice má 310 akutních 
lůžek a 67 lůžek následné péče. Objem péče na 10 lůž-
kových odděleních je v posledních letech ustálený, limi-
tovaný průchodností oddělení, s nadprůměrným využitím 
kapacit. V  roce 2007 jsme obhájili jejich stávající strukturu 
ve výběrovém řízení Ministerstva zdravotnictví ČR. 

V oblasti laparoskopických operací působí chirurgické oddě-
lení jako školící pracoviště, statut školícího pracoviště v této 
oblasti má také urologické oddělení. Školícím pracovištěm 
pro bezcementové náhrady kyčelního a kolenního kloubu je 
oddělení ortopedie. Odborná výchova lékařů zařazených do 
předatestační přípravy probíhá díky získaným akreditacím 
z roku 2006 na odděleních interny, chirurgie, rehabilitace 
a fyzikální medicíny, pediatrie a ARO.

Ekonomicky, provozně ani personálně není myslitelný rov-
noměrný rozvoj všech oddělení. Chceme, aby všechna 
oddělení a pracoviště byla přinejmenším lehce nadprů-
měrná. Navíc dlouhodobě podporujeme rozvoj několika 
prioritních, špičkových oborů, které dosahují vynikajících 
výsledků a mají významný přesah mimo náš region. Je 
to zejména gastroenterologie, laparoskopická operativa, 
osteocentrum a pracoviště CT. 

Objem péče v ambulantní a komplementární části roste 
a způsobuje tak meziroční nárůst celkového objemu péče 
okolo 3%.

nemecek@nemjbc.cz



	 2005 2006 2007

Akutní lůžka
průměrná obložnost v % 81,7 81,4 81,1

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 6,2 6 6

počet lůžkodnů 90.200 90.000 89.100

Nemocnice včetně následné péče
průměrná obložnost v % 84,2 84,2 84,3

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 7,5 7,3 7,4

počet lůžkodnů 113.600 113.900 113.300

počet hospitalizovaných pacientů 14.200 14.300 14.300

počet operací 6.200 6.100 6.100

počet porodů 797 952 1.168

počet vykázaných bodů (v tis.) 346.300 383.600 393.600

Ambulantní péče
počet ambulantních vyšetření 148.000 164.000 171.000
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 Využit í  kapacit  a výkonnost nemocnice
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Počty porodů v Jablonci nad Nisou

Zajímavý je vývoj počtu porodů. V posledních letech dochází k jeho 
nárůstu v celé republice, navíc registrujeme zvýšený zájem o naši 
porodnici od budoucích maminek, které mají trvalé bydliště mimo 
naši přirozenou spádovou oblast. V roce 2007 se v naší porodnici 
narodilo 1.174 dětí a bylo vedeno 1.168 porodů.

  Gastroenterologický workshop

  Příjemné prostředí porodnice láká maminky z celého kraje



Kvalita zdravotních služeb

Kvalita zdravotních služeb je obtížně měřitelná. Závisí 
na mnoha parametrech, zejména na struktuře vzdělání 
zaměstnanců, erudici personálu – tedy počtech prove-
dených výkonů, systému postgraduálního vzdělávání, 
vnitřní kontrole a zpětné vazbě, přístrojovém vybavení 
atd. V těchto měkkých ukazatelích, ale i ve tvrdých sta-
tistických porovnáních sledovaných parametrů kvality 
zdravotní péče, dosahuje naše nemocnice velmi dobrých 
výsledků.

Vedle výše uvedené medicínské, odborné kvality, která 
je do značné míry objektivní, existuje ještě subjektivní 
kvalita péče vnímaná pacientem. Ta je výrazně ovlivněna 
způsobem komunikace ze strany personálu, informova-
ností pacientů a úrovní prostředí. V této oblasti intenziv-
ně pracujeme. Řadu let provádíme průzkum spokojenosti 
pacientů dotazníkovou technikou a běží tréninky komuni-
kace pro lékaře i střední personál.

V roce 2007 splnila nemocnice požadavky normy ČSN 
EN ISO 9001 a získala v prosinci certifikát. V horizontu 
dvou let připravujeme akreditaci dle národních standar-
dů Spojené akreditační komise. V nemocnici tak vznikne 
integrovaný systém kontroly a řízení kvality. 

MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Léčebná a preventivní péče4

  Starosta města Mgr. Petr Tulpa při gratulaci prvnímu miminku

  Odstranění nádoru z ledviny pomocí „Habibova nože“ (leden 2007)

  Biochemický analyzátor Cobas 6000
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V rámci úseku ošetřovatelské péče 
se snažíme realizovat základní 
strategie Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, p.o.

Spokojenost pacientů

Výrazně se zvýšila návratnost vypl-
něných dotazníků ankety pacient-
ské spokojenosti, která se vyhod-
nocovala za každé pololetí. Ve vět-

šině případů jsou pacienti v naší nemocnici spokojení, 
případné připomínky jsme řešili přímo na jednotlivých 
odděleních.

V roce 2007 docházelo do nemocnice 8 dobrovolníků, 
aby zpříjemnili pobyt dlouhodobě ležícím pacientům.

V průběhu roku proběhlo 7 kurzů komunikace pro SZP, 
základní kurz komunikace byl rozšířen o kurz komunika-
ce s obtížně zvládnutelnými typy pacientů a o protistre-
sový program.

Spokojenost zaměstnanců

Čtvrtletně byly udělovány motivační odměny diferenco-
vaně dle zásluh pracovníka za splnění hospodářského 
plánu nemocnice. V průběhu roku byly udělovány tzv. 
„rychlé odměny“ formou poukázek.

Na jaře a na podzim proběhlo celkové vyhodnoce-
ní nejlepších pracovníků úseku ošetřovatelské péče 
a hospodářsko-technického provozu (ocenění zaměst-
nanci jsou zveřejněni v rozsáhlejší Výroční zprávě 
2007 na internetu nemocnice). 

Dle plánu probíhaly pomaturitní studia, kurzy a seminá-
ře pro zdravotnický personál v naší nemocnici i v jiných 
organizacích. Každý měsíc probíhaly v nemocniční kap-
li semináře na odborná témata, tzv. „Purkyňky“. Na jaře 
proběhl první ročník celkového hodnocení spokojenosti 
zaměstnanců s pozitivními výstupy.

Vysoká odborná úroveň
Po celý rok probíhala tvorba nových a aktualizace stáva-
jících standardů ošetřovatelské péče.

Rada pro kvalitu se zaměřila na kontrolu dodržování 
standardů ošetřovatelské péče, směrnice vedení zdra-
votnické dokumentace a dalších kritérií pro zajištění kva-
lity ošetřovatelské péče.

Většina pracovníků úseku ošetřovatelské péče přistoupi-
la velice odpovědně ke hlášení „mimořádných událostí“ 
jako indikátorů pro zvyšování kvality zdravotnické péče. 
Hodnocení mimořádných událostí proběhlo 2x ročně 
a na každém pracovišti se hledala nápravná opatření.

Po celý rok probíhalo odborné vedení praxe studentů 
středních, vyšších a vysokých škol jako potencionálních 
zaměstnanců nemocnice.

Stabilní hospodářský výsledek

Na podzim roku 2007 proběhla výběrová řízení na sta-
novení pozitivních listů jednotlivých komodit spotřebního 
zdravotnického materiálu.

Všichni vedoucí pracovníci úseku ošetřovatelské péče 
pracují s plány hospodaření pro svá oddělení.

Cíle pro rok 2008 v oblasti ošetřovatelské péče jsou zve-
řejněny v rozsáhlejší Výroční zprávě 2007 na internetu 
nemocnice.

Bc. Jitka Řehořová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestra)

  JIP chirurgického oddělení

rehorova@nemjbc.cz



Vážení přátelé,

rok 2007 byl rokem příprav na 
avizovanou reformu zdravotnictví 
a tolik potřebných změn v systému 
poskytování zdravotní péče, které 
na přelomu roku vstoupily do prv-
ní fáze. Po mnoha letech diskusí 
a politických sporů se začínají reali-
zovat některá opatření, která budou 
znamenat pro všechny zaintereso-

vané osoby zásadní změny, zvláště pak pro pacienta 
v přístupu k poskytované zdravotní péči a ke zdravotní-
mu pojištění. Jen čas ukáže, jak efektivní a úspěšná tato 
opatření budou, jaký budou mít dopad pro naši nemocni-
ci a jak v tomto procesu obstojíme.

V naši nemocnici vyvíjíme velké úsilí a snahu na získá-
vání, shromažďování a vyhodnocování informací o naší 
činnosti, na porozumění vztahu a potřeb všech zainte-
resovaných osob. Na základě těchto analýz stanovuje-
me vizi, strategii a cíle nemocnice, které předkládáme 
k odsouhlasení našemu zřizovateli, pak se snažíme 
postupně vše realizovat a zájmy jednotlivých skupin 
objektivně vyvažovat. 

V roce 2007 dosáhla Nemocnice Jablonec nad Nisou, 
p.o. účetního zisku ve výši 1.174 tis. Kč. Tento účetní 
výsledek je ovlivněn ustanovením Vyhlášky 505/2002, 
na základě které je příspěvková organizace povinna roz-
pustit tu část fondu reprodukce majetku, která je nekryta 
finančními prostředky.

Hospodářský výsledek zahrnuje dvě účetně samostat-
ně sledované činnosti – hlavní a vedlejší. Hlavní činnost 
zahrnuje léčebnou péči, činnosti nehrazené zdravotní-
mi pojišťovnami a pořádání zdravotnických kongresů 
a seminářů. Vedlejší hospodářská činnost zahrnuje výno-
sy z prodeje služeb (např. sterilního materiálu), z pro-
nájmů nevyužitých prostor, z dopravy a opravárenství, 
z prádelenské činnosti, ze stravovacích služeb, z reklam-
ní činnosti atd.. Na základě těchto skutečností, tzn. klad-

Ekonomická a hospodářsko - technická část nemocnice

ného celkového účetního hospodářského výsledku, lze 
hodnotit hospodaření nemocnice jako celku uspokojivě. 
Varovným signálem, který by se neměl opakovat, však pro 
nás musí být výsledek hospodaření v roce 2007. Po stag-
naci  v roce 2006 se v roce 2007 dostavilo zhoršení hos-
podářského výsledku, namísto jeho zlepšení. Z pohledu 
vedení nemocnice nejlépe vypovídá tzv. reálný hospodář-
ský výsledek EBITDA před započítáním odpisů, očištěný 
o vliv vyhlášky 505/2002 Sb., oddlužení, odpisy a převo-
dy majetku. Zde jsme vykázali zisk ve výši 5,2 mil Kč, což 
je o cca 13 mil. horší než v předcházejícím roce. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim pracov-
níkům, jak  zdravotnickým tak nezdravotnickým za jejich 
obětavou práci, a to zejména těm, kteří s námi sdíleli 
všechny radosti a starosti naší nemocnice. Přál bych si, 
aby se naše nemocnice stala vyhledávaným zdravot-
nickým zařízením, na které se s důvěrou budou obracet 
naši občané při řešení svých problémů a aby se nemoc-
nice úspěšně podílela na zajišťování lepšího přístupu 
ke zdravotní péči, jež je orientována na občana, rodinu 
a místní komunitu.

Ing. Milan Trpišovský, MBA
náměstek hospodářsko - technické správy

 Finanční zdroje na investice (v t is.  Kč)

 2006 2007
Nemocnice Jablonec nad Nisou 4.100 2.700 

město Jablonec nad Nisou 16.000 13.400

Ministerstvo zdravotnictví 5.400 –

darovací účet 6.900 4.500

ostatní 940 3.000

 Přehled provozních dotací (v t is.  Kč)

 2006 2007
město Jablonec nad Nisou – 500

Liberecký kraj 620 2.022

Ministerstvo zdravotnictví 60 –

Ministerstvo práce a sociálních věcí – 638

Národní zdravotnický informační systém 101 –

úřad práce 30 –

Investiční náklady v roce 2007 
byly 23,6 mil. Kč

  Skiaskopická stěna zakoupena v roce 2007, investice za 9 mil. Kč  Nová moderní lůžka na ARO
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Ekonomická a hospodářsko - technická část nemocnice
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 Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům    bez vlivu Vyhlášky 505/2002 Sb.

Bilance závazků a pohledávek k 31. 12. (v tis. Kč) 

Reálný hospodářský výsledek před odpisy v tis. Kč – EBITDA    
bez vlivu Vyhlášky 505/2002 Sb., odpisů a oddlužení
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  rok 2006  rok 2007 
  tis. Kč % tis. Kč %

ZUM 28 784 7,12 24 600 5,46

SZM 14 474 3,58 15 690 3,48

léky, prodej léků 20 623 5,10 45 987 10,21

laboratorní a diagnostický materiál 12 993 3,22 14 185 3,15

všeobecný materiál a náhradní díly 11 127 2,75 9 916 2,20

drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 626 0,65 2 695 0,60

potraviny-stravování, prodej zboží 9 031 2,24 9 434 2,10

PHM 2 316 0,57 1 938 0,43

ostatní materiál 5 498 1,36 4 503 1,00

energie, plyn, voda 19 036 4,71 17 530 3,89

služby soukromých lékařů 24 308 6,02 30 462 6,77

ostatní služby 11 949 2,96 13 212 2,93

úklidové služby 8 310 2,06 9 614 2,14

stravování pacientů - jen externí areál 1 580 0,39 1 591 0,35

telefonní poplatky 1 687 0,42 1 532 0,34

opravy 9 449 2,34 10 698 2,38

mzdy 151 976 37,62 166 769 37,04

sociální a zdravotní pojištění 53 060 13,13 58 451 12,98

příděl do FKSP 3 007 0,74 3 226 0,72

příspěvek na obědy 228 0,06 194 0,04

pojištění 2 376 0,59 3 654 0,81

daně,poplatky,úroky, ost. náklady 114 0,03 336 0,07

odpisy, zůstatková cena vyř. majetku 49 085 12,15 44,908 9,97

korekce odpisů - vyhláška 505/2002 - 39 639 - 9,81 -40 837 - 9,07

CELKEM  403 998 100,00 450 288 100,00



Ekonomická a hospodářsko - technická část nemocnice8

  

  rok 2006 rok 2007
  tis. Kč tis. Kč

  

spotřeba materiálu 107 472 128 948

spotřeba energie 19 036 17 530

služby 57 283 67 109

osobní náklady 208 271 228 640

ostatní náklady 2 490 3 990

odpisy dlouhodobého majetku 9 446 4 071

NÁKLADY  CELKEM 403 998 450 288
   

tržby zdravotních pojišťoven 386 870 422 590

tržby ostatní 24 480 24 303

provozní dotace 811 3 160

ostatní výnosy 1 303 1 409

VÝNOSY  CELKEM 413 464 451 462
  

HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK 9 466 1 174

 

 k 31.12.2006 k 31.12.2007
 v tis. Kč v tis. Kč

AKTIVA CELKEM 814 531 801 894
stálá aktiva celkem 756 239 735 692

dlouhodobý nehmotný majetek 2 946 3 088

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -1 218 -1 714

dlouhodobý hmotný majetek 1 010 991 1 031 292

oprávky k dlouhodobému hmot.majetku -256 480 -296 974

    

oběžná aktiva celkem 58 292 66 202

zásoby 4 283 4 876

pohledávky z obchodního styku 48 431 53 479

jiné pohledávky 46 117

finanční majetek 2 755 7 149

přechodné účty aktivní 2 777 581

  

PASIVA CELKEM 814 531 801 894
vlastní zdroje krytí 762 069 741 470

majetkové fondy 756 239 735 693

finanční fondy 39 395 38 166

hospodářský výsledek včetně ztrát z minulých let -33 565 -32 389

    

cizí zdroje 52 462 60 424

dlouhodobé závazky 93 95

krátkodobé závazky 51 341 53 588

přechodné účty pasivní 1 028 6 741

 Rozvaha                 s vlivem Vyhlášky 505/2002 Sb.  Výkaz zisků a ztrát                  s vlivem Vyhlášky 505/2002 Sb.



2006 2007 růst

21.000 22.700 8%

Zařazení fyzický stav přepočtený stav

lékaři 99 91,31

farmaceuti 3 3,00

VŠ OKBH 3 3,00

nelékaři 353 341,10

ošetřovatel/ka 14 14,00

Sanitář/ka 99 98,75

THP 49 47,00

dělníci 72 69,88

celkem 692 668,04

Personální údaje

 Počet zaměstnanců

 Průměrný měsíční plat

věk celkem z toho ženy

do 30 let 155 111

31 - 50 343 272

51 a více 194 139

celkem 692 522

 Věková struktura zaměstnanců

PhDr. - 1

Mgr. - 4
Bc. - 6

specializační vzdělání - 102

ostatní - 240

Struktura vzdělání nelékařů (ošetřovatelství)

atestace II.stupeň + nástavbová - 53 atestace I.stupeň - 26

zařazení do oboru - 20

  Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců

Další události roku 2007

zprovoznění vlastní lékárny
zahájení provozu vlastní neurologické ambulance
zahájení provozu spánkové laboratoře
gastroenterologie uspořádala dva endoskopické 
workshopy, jichž se zúčastnili špičkoví endoskopisté 
z celé ČR
spektrum operací na ortopedii rozšířeno o totální 
náhradu hlezenného kloubu
zprovoznění pěti sociálních lůžek
nově se provádí screeningové vyšetření sluchu 
u všech novorozenců narozených v jablonecké 
porodnici (tzv. otoakustické emise)
oddělení patologie pracuje s přístrojovým vybavením 
pro imunohistochemická vyšetřování nádorových 
struktur, v roce 2007 se rozšířilo spektrum protilátek 
na identifikaci nádorů 
oddělení CEDR rozšířilo volnočasové aktivity dlouho-
době ležících pacientů 
na oddělení ARO se začala používat metoda péče 
o pacienty, tzv. bazální stimulace

Struktura vzdělání lékařů



Akce pro veřejnost v roce 2007
nemocnice v září 2007 uspořádala 2. ročník „Dne otevřených dveří“

nemocnice ve spolupráci s ČAS připravila akci „Nemocnice v našem regionu aneb poznejme se navzájem“

během roku se 2 x konala akce „Těšíme se na miminko“

oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny uspořádalo dvakrát akci „Nadváha s Rozhledem“

ve spolupráci se členkami ČAS probíhaly po celý rok semináře pro laickou veřejnost v domech pro seniory a ve Svazu pro zdravotně postižené

nemocnice se zúčastnila Dne integrovaného záchranného systému 

v kapli nemocnice se začaly předávat za spolupráce s ČČK stříbrné medaile dárcům krve

nemocnice vydala po dvou letech aktualizované a rozšířené vydání „Průvodce pacienta II“
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