
Dohoda o spolupráci KN Liberec a.s. a Nemocnice Jablonec 

n. N. p. o. na vzniku Komplexního gastroenterologického a 

hepatologického centra Libereckého kraje. 

(*) Oddělení gastroenterologie Nemocnice Jablonec n.N. p.o., Oddělení gastroenterologie a 

hepatologie KN Liberec,a.s.,  IBD centrum a gastroenterologie Turnov, KN Liberec, a.s. 

 

 

Úvod 

Demografický a epidemiologický vývoj v České republice klade stále vyšší nároky na poskytování 

komplexní gastroenterologické a hepatologické péče.  

Dynamický rozvoj moderních diagnostických i terapeutických metod v těchto oborech je provázen 

vysokou finanční, materiálovou a personální náročností.   

Vedení Krajské nemocnice Liberec a.s. a vedení Nemocnice Jablonec n. N. p.o. zřizují v reakci na výše 

uvedené trendy „Komplexní gastroenterologické a hepatologické centrum Libereckého kraje“ (dále 

uváděno jako Centrum).  

Cílem je zajištění maximálně moderní a efektivní péče integrované v rámci stávajících 

gastroenterologických pracovišť (*) zastřešených jedním funkčním celkem - Centrem.      

V rámci této koncepce vznikne v Nemocnici Jablonec n.N. p.o. Centrum digestivní endoskopie (CDE) 

pro Liberecký kraj. Gastroenterologická pracoviště Nemocnice Jablonec n.N. p.o. a KN Liberec a.s. 

budou úzce spolupracovat.  

 

 

Statut Centra 

Centrum zajišťuje funkční propojení uvedených třech oddělení ve smyslu užší spolupráce a 

koordinace gastroenterologické a hepatologické péče. To umožní lepší využití potenciálu a 

specializace jednotlivých pracovišť.  

Prioritou Centra je zajištění špičkové gastroenterologické a hepatologické péče od diagnostiky           

po terapii pro pacienty Libereckého kraje.  

Centrum nenarušuje primární strukturu jednotlivých oddělení.  

Uvedená tři oddělení hospodaří samostatně v rámci svých nemocnic.  

Personální, provozní a investiční zajištění všech třech oddělení je v kompetenci jednotlivých 

nemocnic.   

Komunikace vedení nemocnic se zástupci Centra umožňuje maximálně účelně investovat do rozvoje 

zmíněných pracovišť. Obě nemocnice průběžně aktualizují investiční plány včetně střednědobé i 

dlouhodobé strategie v oboru gastroenterologie a hepatologie.   



Centrum aktivně prohlubuje spolupráci s ostatními gastroenterologickými pracovišti v Libereckém 

kraji a také mezioborovou spolupráci v rámci nemocnic Libereckého kraje.  

Logistika péče o pacienty se u vybraných diagnóz odvíjí z procesních map. Tyto procesní mapy 

zpracují (případně i s mezioborovými konzultanty) a vzájemně si odsouhlasí vedoucí uvedených třech 

pracovišť. Procesní mapy reflektují aktuální medicínská doporučení a trendy. Procesní mapy budou 

součástí internetových stránek Centra.  

Při léčbě pacientů v oboru gastroenterologie a hepatologie nelimituje KN Liberec a.s. a Nemocnice 

Jablonec n.N. p.o. vzájemnou „vyžádanou péči“. Prioritou je optimalizovaná a personifikovaná léčba 

pacienta.  

Centrum podporuje edukační aktivity, spolupráci a vzájemnou medicínskou informovanost svých 

pracovníků.     

 

 

 

Organizační struktura Centra 

 

Vedoucí Centra:     

prim. Vladimír Nosek, Oddělení gastroenterologie Nemocnice Jablonec n.N. p.o. 

Tel: 483 345 540, Mobil: 604 689 417  

e-mail: nosek@nemjbc.cz 

 

Asistentka Centra:  

Pavla Bašová 

Tel: 483 345 512, 483 345 540, Mobil: 606 626 033 

e-mail: basova@nemjbc.cz 

 

Korespondenční adresa:  

Komplexní gastroenterologické a hepatologické centrum Libereckého kraje 

Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.  

Nemocniční 4446/15  

466 01 Jablonec nad Nisou   
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Zástupci vedoucího Centra:  

 

Prim. Karel Dvořák Ph.D. ,  Oddělení gastroenterologie a hepatologie KNL Liberec,  

karel.dvorak@nemlib.cz , Tel: 485 312 679, Mobil: 602 189 694 

 

Prim. Lenka Nedbalová, IBD centrum a gastroenterologie Turnov, 

lenka.nedbalova@nemlib.cz , Tel:  481 446 250, Mobil: 602 411 469 

 

 

Jednotlivá oddělení Centra  

Všechna oddělení zajišťují základní gastroenterologickou a hepatologickou péči včetně komplexní 

endoskopické diagnostiky, terapie a 24 hodinové urgentní endoskopie.  

 

Profilová specializace jednotlivých oddělení Centra:  

Oddělení gastroenterologie Nemocnice Jablonec n.N. p.o.  

- Vedoucí pracoviště pokročilé terapeutické endoskopie, především pankreatobiliární 

Oddělení gastroenterologie a hepatologie KNL Liberec:     

- Vedoucí pracoviště diagnostiky a terapie v hepatologii   

IBD centrum a gastroenterologie Turnov  

- Vedoucí pracoviště léčby nespecifických střevních zánětů  

 

Hlavní spolupracující obory / oddělení: 

interna, chirurgie, onkologie, radiodiagnostika, patologie  

ARO, pediatrie, Odd. klinické biochemie a hematologie, Odd. klinické mikrobiologie a imunologie 

Problematika gastrointestinální onkologie je systematicky řešena multidisciplinárními týmy v KN 

Liberec a.s. a v Nemocnici Jablonec n.N.p.o. pod vedením Komplexního onkologického centra - KOC 

KN Liberec a.s.  

Zástupci Centra si dávají za cíl optimalizovat s chirurgickými pracovišti Libereckého kraje 

mezioborovou péči o IBD pacienty, s interními pracovišti problematiku nutrice a metabolické péče 

v oboru gastroenterologie a hepatologie, s radiodiagnostickými pracovišti průběžnou spolupráci 

v rámci oborové diagnostiky a léčby, s patology prohloubení spolupráce v rámci moderní 

histopatologické a cytologické diagnostiky a s pediatry nastavení pravidel pro endoskopická vyšetření 

dětských pacientů v Libereckém kraji.    
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Edukační a publikační činnost Centra 

Centrum organizuje 1x ročně seminář / workshop pro gastroenterology Libereckého kraje.  

Centrum podporuje vědeckou a publikační činnost svých pracovníků.  

 

 

 

Dohoda o spolupráci nabývá platnosti 1.1.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


