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Účelem nadace je zajistit dostatečné finanční prostředky
na pořízení a obnovu zdravotnické techniky Nemocnice
Jablonec nad Nisou, p. o., která je nezbytná k zajištění
poskytování zlepšené zdravotní péče obyvatelstvu regionu,
včetně zdravotní prevence. Nadace rovněž poskytne
finanční prostředky zařízením a organizacím poskytující
péči o nemocné a postižené se sídlem v Jablonci nad
Nisou. Nadace nemocnice byla založena v roce 1993. Další
informace na www.nemjbc.cz, na telefonu 483 345 452
nebo na e-mail: fejfarova@nemjbc.cz.
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Vážení spoluobčané,
přejeme si, aby vám tato brožura poskytla dostatek informací o nemocnici a našich službách. Chceme
vám přiblížit chod našeho zdravotnického zařízení, pomoci s orientací mezi jednotlivými pracovišti
a seznámit vás s některými standardními situacemi.
Týmy lékařů, sester, laborantů, fyzioterapeutů, ošetřovatelek i technicko-hospodářských pracovníků
chtějí poskytovat péči pro vás i pro vaše blízké na vysoké odborné i etické úrovni. Přáním mým i všech
našich zaměstnanců je, abyste byli se službami naší nemocnice vždy spokojeni.




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

Vedení nemocnice

MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel
tel.: 483 345 736
e-mail: nemecek@nemjbc.cz

Mgr. Jitka Řehořová, MBA
náměstkyně
pro ošetřovatelskou péči
tel.: 483 345 310
e-mail: rehorova@nemjbc.cz

Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M.
náměstek
hospodářsko-technické správy
tel.: 483 345 738
e-mail: trpisovsky@nemjbc.cz
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Zřizovatel nemocnice – statutární město Jablonec nad Nisou

www.mestojablonec.cz
Zřizovatelem Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. je od roku 2003 statutární
město Jablonec nad Nisou. To pravidelně přispívá na obnovu zdravotnické techniky. V letech 2010–2021 přispěl zřizovatel do nemocnice částkou cca. 75 mil. Kč
na investice. Nad rámec uvedeného financovalo město v roce 2014 nákup nového mamografu v částce 6,2 mil. Kč a v roce 2014 zajistilo dotace na rekonstrukci
administrativní budovy v rámci projektu financovaného EU. Dále zřizovatel
financoval ve výši 184,6 mil. Kč nový pavilon intenzivní medicíny, který svěřil nemocnici v červnu roku 2020. V roce 2021 zřizovatel svěřil do správy bývalý objekt
bowlingu ve výši 5 626 tis. Kč včetně pozemků v hodnotě 1 699 tis. Kč.

Sponzoři nemocnice

Nemocnice děkuje za významnou podporu také sponzorům, kteří nemocnici
finančně podporují. Sponzoři jsou pravidelně zveřejňováni ve výročních zprávách
nemocnice.
Číslo darovacího účtu: 35-2227711359/0800
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Práva a povinnosti pacienta a dalších osob
Naše nemocnice má vypracována práva a povinnosti pacientů, která ctí Etický kodex. Práva pacientů
vychází též ze zákona o zdravotních službách. V plném znění jsou tyto dokumenty k dispozici
na webových stránkách www.nemjbc.cz (sekce INFO pro pacienty a návštěvníky) a v tištěné
podobě spolu s vnitřními řády na každém oddělení. Zde najdete stručný výčet některých z nich.

Práva pacientů
Pacient má právo na poskytnutí odborné zdravotní péče kvalifikovanými pracovníky nemocnice,
tj. na poskytnutí zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, tzn. podle pravidel vědy
a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na
konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
Pacient má právo být srozumitelně v dostatečném rozsahu informován a poučen o svém
zdravotním stavu, prováděných výkonech, plánovaném postupu, propuštění, překladu atd.
Pacient má právo odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí, vyjma
zákonem stanovených výjimek.
Pacient má právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě určit, které
osobě může být informace podána nebo naopak zakázat poskytování informací určeným osobám.
Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a ochranu svého soukromí při všech
prováděných výkonech.
Pacient má právo na včasnou diagnostiku a léčbu jakékoliv bolesti. Pacient v závěru života má
právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musejí respektovat jeho přání, pokud nejsou
v rozporu s platnými zákony. Pacient má právo vyslovit tzv. dříve vyslovené přání, …
Pacient má právo na to, aby při jednání s ním nebo jeho blízkými pracovníci nemocnice přiměřeně
respektovali kulturní rozdíly, zvyky a spirituální potřeby osob, se kterými jednají.
Pacient má právo přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s vnitřním řádem
oddělení a způsobem, který nenarušuje práva ostatních pacientů.

Povinnosti pacientů a dalších osob
Podepsat písemný informovaný souhlas s hospitalizací, s poskytováním informací a s konkrétním
výkonem, …
Pravdivě a úplně informovat ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky o svém zdravotním
stavu, užívaných lécích, návykových látkách a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování
zdravotních služeb.
Neužívat žádné léky bez souhlasu ošetřujícího lékaře.
Dodržovat stanovený léčebný režim a řídit se vnitřním řádem oddělení.
Pacienti, jejich doprovod i návštěvy jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny zdravotnických
pracovníků, které vycházejí z obecných pravidel a zohledňují aktuální organizační, kapacitní,
provozní a epidemiologickou situaci.
Pacient je povinen uhradit cenu zdravotních služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního
pojištění, podle aktuálního ceníku Nemocnice Jablonec nad Nisou.
Pacienti nesmí požívat alkoholické nápoje, ani jiné návykové látky. Zdržet se kouření v prostorách
nemocnice, pro kouření využívat jen označené venkovní prostory.

www.nemjbc.cz
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Zajímá nás váš názor
Součástí léčby je nejen vysoká odborná úroveň
lékařského a ošetřovatelského týmu, ale
nepochybně i citlivý přístup všech zaměstnanců
nemocnice k vám pacientům – našim klientům.
Proto máme zájem o získání zpětné vazby, jak
kladné, tak i záporné. Všemi připomínkami se
zabýváme, pečlivě je vyhodnocujeme a snažíme
se odstranit jejich příčinu. Za vaše názory předem
děkujeme. Jsme rádi, že přispíváte k rozvoji
nemocnice.
Možnosti vyjádření svého názoru
1.	
Průzkum spokojenosti pacientů
	
Šetření spokojenosti hospitalizovaných
i ambulantních pacientů provádíme několikrát ročně formou podrobných dotazníků. Svůj
názor můžete také kdykoli napsat do ankety
spokojenosti pacientů, jejíž formuláře najdete
na každém lůžkovém oddělení i ambulancích.

Vyplněný dotazník anonymně odevzdejte do
určených schránek, které najdete na jednotlivých odděleních, v čekárnách nebo u hlavního
vchodu naproti informacím.
2.	
Dopis, e-mail
	
Svou stížnost, pochvalu a další podněty
můžete poslat přímo na ředitelství na adresy:
Ředitelství
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou
e-mail: reditelstvi@nemjbc.cz
	
Dopis lze podat oficiálně také přes
podatelnu nemocnice či poslat přes datovou
schránku tzgk6j2. Otevírací doba podatelny
je zveřejněna na webových stránkách
nemocnice.
	
Za Vaše podněty děkujeme.

Hospodářsko-technická správa nemocnice
Neodmyslitelnou součástí fungování zdravotnického zařízení musí být její technické zázemí. To je
v jablonecké nemocnici zastoupeno hospodářskotechnickou správou, která zajišťuje provoz a další
podpůrné činnosti v celé nemocnici.
Ekonomický odbor (mzdová účtárna, finanční
účtárna, pokladna a účetní stravovacího provozu)
• Personální oddělení (knihovna a spisovna)
•	Odbor provozu a správy majetku (velín, prádelna, stravovací provoz, podatelna, údržba)
•	Odbor technického zabezpečení (oddělení biomedicínského inženýrství, investiční oddělení,
veřejné zakázky a dotace, telefonní ústředna)
• Oddělení dopravy
• Oddělení zásobování a obchodu
• Oddělení zdravotních pojišťoven
•	Oddělení informačních systémů
a informačních technologií
• Informace
•
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Zapůjčení polohovacích postelí
Nemocniční polohovací postele pro domácí léčbu
až na dobu jednoho roku:
Eliška Majtyková, tel.: 483 345 163
Pronájem reklamní plochy po nemocnici
Informace u vedoucího odboru provozu a správy
majetku: Bc. Daniel Maděra, tel.: 483 345 163
Prádelna nabízí
praní a žehlení prádla pro privátní lékaře, penziony,
hotely apod., informace u vedoucí prádelny:
Blanka Kudrnáčová, tel.: 483 345 195
Restaurace – služby pro veřejnost
informace na straně 26
Třídění odpadu
Po celé nemocnici jsou rozmístěny barevné
kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty,
elektroodpad). Děkujeme návštěvníkům, že tuto
možnost využívají.

www.nemjbc.cz

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení

Vrchní sestra
Bc. Irena Matýsková
tel.: 483 345 104
e-mail: irena.matyskova@nemjbc.cz

Primář
MUDr. Martin Bartoň
tel.: 483 345 100
e-mail: barton@nemjbc.cz

pavilon I – přízemí
Jděte po fialové.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení s akreditací pro vzdělávání lékařů má
dvě základní části – anesteziologický úsek
a lůžkové oddělení. Anesteziologický úsek
zajišťuje podávání anestezií k operačním
výkonům na sálech a odborných ambulancích. Lůžkové oddělení se šesti lůžky
poskytuje resuscitační a intenzivní péči
pacientům s ohrožením životních funkcí. Součástí oddělení je také ambulance
bolesti, která se zabývá léčbou chronické
bolesti.

Návštěvy

• 	Nejvhodnější doba návštěv na ARO je
od 14 do 16 hodin.
• 	Je však nutné počítat s tím, že pokud
to provoz oddělení nedovolí, nemusí
vám být návštěva umožněna.
• 	Je nezbytné poradit se o času návštěvy
s ošetřujícím personálem.

Informace pro rodinné
příslušníky

O zdravotním stavu svého příbuzného se
můžete informovat kdykoliv, nejlépe po
10. hodině dopolední.

Ambulance léčby chronické bolesti
Ordinační hodiny
Po • 8–15 hodin, tel.: 483 345 772
Na ošetření v ambulanci je nutné se předem objednat.
pavilon B – přízemí
Jděte po červené.
Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz

www.nemjbc.cz
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CEDR – oddělení centra doléčování a rehabilitace
CEDR Jablonec n. N.
pavilon B – 5. patro
Jděte po červené.

T
Primář
MUDr. Michal Jastrab
tel.: 483 345 848
e-mail: jastrab@nemjbc.cz

Staniční sestra Jablonec n. N.
Bc. Petra Vedralová
tel.: 483 345 225
e-mail: petra.vedralova@nemjbc.cz

CEDR Tanvald
(nad nemocnicí)

Staniční sestra Tanvald
Bc. Michaela Kissová
tel.: 483 394 700
e-mail: michaela.kissova@nemjbc.cz

Centrum doléčování a rehabilitace (CEDR) poskytuje lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační následnou péči pacientům po prodělaném akutním onemocnění nebo po
zhoršení chronického onemocnění. Poskytovaná péče cílí na zlepšení celkového fyzického a psychického stavu pacienta ve spolupráci multioborového týmu. Naší prioritou
je i poskytování důstojné profesionální péče o pacienty v závěru života.
Oddělení je rozděleno na 2 části: CEDR 1 v nemocnici v Jablonci nad Nisou a CEDR 2
v Tanvaldě.
Konzultační hodiny

Aktuální rozpis konzultačních hodin a telefonní
čísla jsou na webových stránkách nemocnice.

Sociální služby

Spolupracujeme se sociálním pracovníkem,
který pomáhá pacientům a rodině zajistit
návaznou péči po propuštění domů nebo do
sociálního zařízení. Konzultační schůzku lze
domluvit po telefonické domluvě. Na oddělení
CEDR 2 je vyčleněno 5 sociálních lůžek.

Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz
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Gastroenterologické oddělení

Primář
MUDr. Vladimír Nosek
tel.: 483 345 540
e-mail: nosek@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Pavla Bašová
tel.: 483 345 540
e-mail: basova@nemjbc.cz

pavilon B – přízemí
Jděte po červené.

Vyšetřovací metody

Gastroskopie, kolonoskopie, enteroskopie, ultrazvuk, EUS (endoskopická ultrasonografie), ERCP
(endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie), PTC (perkutánní transhepatální cholangiografie), jícnová Ph metrie, jícnová a rektální
manometrie, transanální endoskopická mikrochirurgie a výkony v oblasti análního kanálu.

Komplexní diagnostika a léčba onemocnění pankreato – biliárního systému

•	Řešení obtížné choledocholithiásy: cholangiskopie + elektrohydraulické drcení kamenů.
•	Koncept EU-RCP – kombinované výkony EUS
a ERCP.
•	EUS navigované výkony včetně enteroanastomós.

Samostatné specializované oddělení s akreditací pro vzdělávání lékařů má ambulantní provoz bez lůžkové části, ale v případě
nutnosti jsou pacienti hospitalizováni na
interním, chirurgickém či dětském oddělení. Oddělení se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou chorob trávicího traktu.
Výrazněji je zaměřené na léčbu onemocnění
slinivky břišní, žlučových cest, zánětů střev
a na onemocnění konečníku. Intenzivně se
pracoviště věnuje rozvoji diagnostiky a léčby jaterních chorob. Oddělení se stará také
o pacienty mimo náš region.
Komplexní řešení lézí trávicí trubice
•	EMR – mukósní resekce
•	ESD – submukósní disekce

Screening kolorektálního karcinomu

Provádí se u pacientů s pozitivním testem
na skryté krvácení do stolice (TOKS)
a bezpříznakových jedinců nad 55 let.

Hepatální poradna

Onemocnění jater – komplexní diagnostika
a léčba (vč. jaterní biopsie, elastografie).

Premedikace, analgosegace

Léky, které zmírní strach z výkonu a ztlumí
případnou bolest.
Více informací k onemocněním trávicího ústrojí
na www.nemjbc.cz – sekce O nemocech.

Ambulance
Na endoskopická vyšetření a do poradny je nutné se předem objednat na recepci oddělení na doporučení lékaře. Akutní případy se řeší po telefonické domluvě indikujícího lékaře s přítomnými lékaři.

Ordinační hodiny – Po, Út, Pá • 7–15 hodin, St, Čt • 8–15 hodin, tel.: 483 345 540 (recepce)
Telefonické konzultace – Po, Út, St, Pá • 7.30–8 hodin • tel.: 483 345 540 (recepce)
Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz
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Gynekologicko-porodnické oddělení
Toto oddělení pečuje o ženy s gynekologickým onemocněním, o těhotné, rodičky
a maminky po porodu. Součástí oddělení
je i operační sál pro císařské řezy. Oddělení
s akreditací pro vzdělávání lékařů má celkem
37 standardních lůžek a 3 porodní pokoje.
Primář
MUDr. Bohumil Svoboda
tel.: 483 345 500
e-mail: svoboda@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Bc. Hana Appeltová
tel.: 483 345 501
e-mail:appeltova@nemjbc.cz

pavilon B • Jděte po červené.
ambulance – přízemí, lůžková část – 3. patro

Gynekologie – lůžka

Návštěvy jsou každý den od 14.30 do 17 hodin. Na pooperační pokoj (k pacientce, která je
krátce po operaci a ještě nevstávala) se může jen se souhlasem lékaře nebo sestry.

Porodnice

Návštěvy jsou opět každý den od 14.30 do 17 hodin a probíhají v jídelně oddělení nebo ve
vstupní hale oddělení.
Na porodnici jsou dvoulůžkové pokoje – na každém je koupelna, WC, lednička, TV a zázemí
pro péči o miminko.

Ambulance a poradny
Gynekologická poradna

– tel.: 483 345 508

Porodnická ambulance, těhotenská poradna
– tel.: 483 345 511
Ultrazvuková vyšetření (screening) na 12. týdnu těhotentsví
– po objednání na tel.: 483 345 508
Sepsání porodopisu

– objednání on-line na www.nemjbc.cz (Gynekologicko-porodnické
oddělení – Info pro pacienty – Sepsání porodopisu)

Prohlídka porodních sálů

– objednání na tel.: 606 044 690

Příprava k porodu

– objednání na tel.: 606 044 690 (por. as. Bc. Hana Appeltová)

Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz
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Chirurgické oddělení

Primář
MUDr. Michael Man
tel.: 483 345 300
e-mail: man@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Mgr. Simona Vachková
tel.: 483 345 302
e-mail: vachkova@nemjbc.cz

pavilon B • Jděte po červené.

ambulance – přízemí, JIP – 1. patro, lůžková část B1, B2 – 2. patro

Chirurgické oddělení poskytuje péči v širokém
rozsahu všeobecné, onkologické, cévní, hrudní
a plastické chirurgie a traumatologie. Velký důraz
je kladen na minimálně invazivní přístup, tj. co
nejmenší traumatizaci způsobenou operačním
výkonem, zkrácení doby hospitalizace a rychlý návrat pacienta do běžného života. V rámci
České republiky patří ke špičce v laparoskopické
chirurgii a operacích pro nádorová onemocnění
tlustého střeva a konečníku s důrazem na zachování svěrače s co nejmenším množství trvalých
vývodů (kolostomií).
Personální i technické vybavení chirurgického
oddělení splňuje požadavky kladené na chirurgii
v 21. století .

Ambulance a poradny
Chirurgická ambulance
tel.: 483 345 119 (recepce, objednávání pac.)
tel.: 483 345 114 (ambulance)
Ordinační hodiny – denně
8.15 hodin – plánované příjmy pacientů
9–14.30 hodin – kontroly, převazy, konsiliární vyšetření
24 hodin denně – akutní případy, úrazy, náhlé příhody břišní

Onkologicko-chirurgická poradna
tel.: 483 345 119
Ordinační hodiny – objednání předem
Út • 13–14 hodin
St, Čt • 9–12 hodin
Bariatrická poradna
tel.: 483 345 119
Ordinační hodiny – objednání předem
Čt • 12–14 hodin
Traumatologická poradna
tel.: 483 345 117
Ordinační hodiny
Po • 9.30–13.30 hodin
Cévní poradna
tel.: 483 345 119
Ordinační hodiny – objednání předem
Út • 9–12 hodin, 13–14 hodin
St • 13–14 hodin

Strumová, kýlní poradna
tel.: 483 345 119
Ordinační hodiny – objednání předem
St (1× za 14 dnů) • 9–12 hodin

Ambulance plastické
a estetické chirurgie
pavilon B – přízemí
Jděte po červené.

Mamologická poradna
tel.: 483 345 768
Ordinační hodiny – objednání předem
Út • 7–12, 12.30–15 hodin
Plastické drobné kožní výkony
tel.: 483 345 768
Ordinační hodiny – objednání předem
St • 9–12 hodin

Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz
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Interní oddělení

Primář
MUDr. Tomáš Vacek
tel.: 483 345 200
e-mail: tomas.vacek@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Bc. Jaroslava Benešová
tel.: 483 345 202
e-mail: benesova@nemjbc.cz

pavilon D • Jděte po modré.

ambulance – přízemí, JIP – 3. patro, lůžková část – 1. a 2. patro

Interní oddělení zajišťuje komplexní péči ve
všech specializovaných oborech vnitřního lékařství. Je zaměřeno na diagnostiku a léčbu
kardiovaskulárních, metabolických, hematologických, nefrologických a dalších interních
onemocnění. Péči poskytuje na 9 lůžkách
jednotky intenzivní péče a další 71 standardních lůžkách. V rámci interního oddělení funguje také několik specializovaných
ambulancí. Péči o pacienty zajištuje dostatek plně erudovaných odborníků, oddělení
má rovněž akreditaci pro vzdělávání lékařů
v oboru vnitřního lékařství a endokrinologie.

Ambulance přízemí
Interní ambulance
tel.: 483 345 123, 483 345 121
Ordinační hodiny
Po–Pá • 7–15 hodin

Hematologická poradna
tel.: 483 345 125
Objednání:

Po–Čt • 8–11.30, 12.30–15 hodin

e-mail: hematologie@nemjbc.cz
Kardiologie
– Kardiologická poradna
– Ergometrie
– Spiroergometrie
tel.: 483 345 129
Objednání:
Po–Čt • 8–11.30, 12.30–15 hodin

Obezitologie
tel.: 483 345 120
Objednání:

Denzitometrie a osteologie
tel.: 483 345 209
Objednání:

Po–Čt • 9.30–11.30 hodin

Po–Čt • 9–11.30 hodin

e-mail: nefrologie@nemjbc.cz

e-mail: osteologie@nemjbc.cz

Endokrinologie
a sono štítné žlázy
sídlí v pavilonu F, tel.: 483 345 110
Ordinační hodiny:

Ambulance tělovýchovného
lékařství
tel.: 483 345 803
Ordinační hodiny:

Po–Pá • 8–12, 13–15 hodin

Odběry:

pouze pro zvané

Objednání:

Po–Pá • 9.30–12, 13–15 hodin

e-mail: endokrinologie@nemjbc.cz

e-mail: kardiologie@nemjbc.cz
Ambulance infekčních nemocí
tel.: 483 345 125
Objednání:

Neurologie
tel.: 483 345 124
Objednání:

e-mail: hematologie@nemjbc.cz
Nefrologie
tel.: 483 345 120
Objednání:

Po–Pá • 8.30–12, 13–15 hodin

Po–Čt • 8–11.30, 12.30–15 hodin

Po, St, Čt • 9.30–11.30, 12.30–15 hodin

e-mail: nefrologie@nemjbc.cz

Čt • 7.30–12, 12.30–15 hodin
Pá • 7.30–12 hodin

Po–Pá • 8–12 hodin

Ordinační hodiny:

EMG
tel.: 483 345 130, 483 345 133
Objednání:
Po–Čt • 8–11.30, 12–15 hodin
Čt • 8–11.30 hodin

Ambulance 3. patro
ECHO Kardiologie
TK Holter
EKG Holter
tel.: 483 345 215
Objednání:

Po–Pá • 7–11.30, 12.30–15 hodin

Sonografie cév
tel.: 483 345 215
Objednání:

Po–Pá • 7–11.30, 12.30–15 hodin

Do všech ambulancí je třeba se předem objednat!
Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz

12

www.nemjbc.cz

JIP operačních oborů

Vedoucí lékař
MUDr. Dita Šimečková
tel.: 483 345 327
e-mail: simeckova@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Bc. Iva Beldová
tel.: 483 345 371
e-mail: beldova@nemjbc.cz

JIP operačních oborů se nachází v novém
pavilonu intenzivní medicíny. Je rozložen
do dvou pater po 6 lůžkách. Pacient je
hospitalizován samostatně v proskleném
boxu, což poskytne maximální soukromí
a komfort jemu a jeho blízkým.
Chirurgický JIP operačních oborů poskytuje perioperační intenzivní péči a následně
péči o pacienty, jejichž stav vyžaduje nepřetržité sledování fyziologických funkcí.

pavilon I – 1. a 2. patro
Jděte po fialové.

Návštěvy

Nejvhodnější doba návštěv na JIP OO je od 14 do 16 hodin, je možné se domluvit
s ošetřovatelským personálem individuálně a čas návštěv přizpůsobit potřebám pacienta.
Počítejte prosím s tím, že pokud to provoz oddělení nedovolí, nemusí být návštěva
umožněna. Návštěva má poté možnost vyčkat v návštěvní místnosti.

Informace pro rodinné příslušníky

O zdravotním stavu svého příbuzného se můžete informovat kdykoliv, nejlépe v 7.45 hodin.

Kontakt

JIP A – 1. patro
483 345 370 (380)
JIP B – 2. patro
483 345 399 (390)

www.nemjbc.cz

13

Oddělení klinické biochemie a hematologie – laboratoř

Primářka
MUDr. Alena Lubasová
tel.: 483 345 830
e-mail: lubasova@nemjbc.cz

pavilon C1 – 1. patro
Jděte po oranžové.

Vedoucí laborantka
Eva Hořejší
tel.: 483 345 840
e-mail: eva.horejsi@nemjbc.cz

Oddělení klinické biochemie a hematologie je tvořeno biochemickou a hematologickou laboratoří a krevní bankou.
Zabývá se vyšetřením krve, plazmy, moče,
mozkomíšního moku, punktátu, potu
a dalších biologických materiálů s použitím
biochemických, imunochemických a mikroskopických metod. Vyšetření zajišťuje
oddělení nejen pro pacienty nemocnice,
ale i soukromé lékaře z Jablonce a okolí.
Předávání výsledků lze zajistit elektronickou
cestou. V laboratoři je zajištěn nepřetržitý
provoz. OKBH je držitelem akreditace ČIA
podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Odběry se provádějí ve všední dny 7–9 hodin (bez předchozího objednání).
Na vyšetření OGTT se dostavte v 6.30 hodin (po předchozím objednání na
tel. 483 345 831, 483 345 836).
Na odběr je třeba přijít (s výjimkou vyšetření na vlastní žádost) se žádankou
od lékaře. Odběry se provádějí nalačno, avšak nezapomínejte na dostatek
neslazených tekutin (voda, hořký čaj).
Výsledky mohou být pacientům sděleny v tentýž den odpoledne, ne však telefonicky,
nýbrž pouze osobně po předložení dokladů totožnosti (občanský průkaz, pas), z důvodu
ochrany osobních údajů. Pokud vyzvedáváte výsledek pro rodinného příslušníka, je
nutné mít písemně jeho plnou moc.
Veškerá vyšetření prováděná v naší laboratoři je možné provést také na žádost
pacienta za úhradu podle platného ceníku služeb. Seznam prováděných vyšetření
je zveřejněn na www.nemjbc.cz v sekci Oddělení – Laboratoř – Informace pro
lékaře, ceník služeb v sekci informace pro pacienty.

Ambulance a poradny
Lipidová poradna (je třeba se předem objednat)
tel.: 483 345 834
Ordinační hodiny
Út a Čt dle objednání
Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na
nemjbc@nemjbc.cz
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Onkologické oddělení

Primářka
MUDr. Marta Kučerová
tel.: 483 345 600
e-mail: marta.kucerova@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Věra Tymichová
tel.: 483 345 601
e-mail: tymichova@nemjbc.cz

pavilon F
Jděte po zelené nebo samostatným vchodem.

Onkologická ambulance sídlí v areálu nemocnice v pavilonu F. Má svůj vlastní vchod, který
je otevřen ve všední dny od 7 do 15.30 hodin.
Zde je také vyhrazené parkování pro pacienty
této ambulance. Na ambulantním stacionáři
je podávána chemoterapie, hormonální léčba,
podpůrná léčba a imunoterapie. Oddělení také disponuje přístrojem PAXMAN na chlazení
hlavy během chemoterapie, po této proceduře
se významně omezí padání vlasů po chemoterapii. Zajišťována jsou onkologická konzília pro
všechna oddělení nemocnice. Samozřejmostí
je pravidelná dispenzarizace onkologicky nemocných. Oddělení úzce spolupracuje
s Komplexním onkologickým centrem Krajské
nemocnice v Liberci v rámci regionální onkologické skupiny (ROS). Na pracovišti jsou
též prováděny lymfodrenáže u onkologických
i neonkologických pacientů.

Ambulance
Tel.: 483 345 601
Ordinační hodiny
Po–Pá • 7–12.30 hodin

*13.00–15.00

*Poznámka – odpolední ordinace pouze pro
pozvaná konzilia

Lymfodrenáže
tel.: 483 345 603
Ordinační hodiny
Po–Pá • 7–15.30 hodin
Do ambulance je nutné se předem objednat.
Součástí onkologického oddělení je i ordinace lymfodrenáží, kde se léčí otoky při nádorových
i nenádorových onemocněních.
JAKOP – Jablonecký spolek ONKO pacientů
Kontaktní osoba: Anna Kalvodová, email: jakop.onko@seznam.cz
Centrum sociálních služeb, Emílie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec n. N.
Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište
na nemjbc@nemjbc.cz

www.nemjbc.cz

15

Operační sály a centrální sterilizace
pavilon B – 1. patro
Jděte po červené.

centrální sterilizace
pavilon B – suterén

Vedoucí lékař
MUDr. František Zasche
tel.: 483 345 303, 483 354 383
e-mail: zasche@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Bc. Jana Feixová
tel.: 483 345 381
e-mail: jana.feixova@nemjbc.cz

Staniční sestra sterilizace
Veronika Lánová
tel.: 483 345 159
e-mail: veronika.lanova@nemjbc.cz

Nemocnice Jablonec nad Nisou má celkem šest operačních sálů. Centrální operační
sály jsou čtyři, dále má nemocnice jeden speciální ortopedický sál a sekční sál na
gynekologii pro porody císařským řezem. Součástí oddělení je také centrální sterilizace,
kde se sterilizuje instrumentárium a veškerý materiál potřebný k operaci. Operační sály
prošly v letech 2014–2017 celkovou rekonstrukcí.

Centrální sterilizace nabízí
Centrální sterilizace nabízí pro privátní lékaře sterilizaci nástrojů a dodávky sterilního obvazového materiálu. Dále nabízí sterilizaci nástrojů pro pedikérky. Informace u staniční sestry.
Kontakt: Veronika Lánová, tel.: 483 345 169
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ORL – oddělení ušní, nosní, krční

Primář
MUDr. Zdeněk Kučera
tel.: 483 345 775
e-mail: zdenek.kucera@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Bc. Jaroslava Novotná
tel.: 483 345 763
e-mail: jaruska.novotna@nemjbc.cz

pavilon A – přízemí • Jděte po zelené. e-mail: orl@nemjbc.cz

ORL (otorinolaryngologie) oddělení se
zabývá komplexní léčbou nemocí ucha, nosu
a krku. Součástí oddělení ORL je ambulance
s denním provozem a nepřetržitou pohotovostní službou, audiometrické pracoviště,
rinomanometrické pracoviště (vyšetření
nosní průchodnosti), spánková laboratoř
a inhalace. Operační výkony se provádějí
na centrálních operačních sálech, menší
výkony na zákrokovém sálku na oddělení.
Oddělení s akreditací pro vzdělávání lékařů
má celkem 13 lůžek.

Pro vstup do pavilonu A lze použít samostatný vchod a vhodné je blízké parkování na
parkovišti s přistávací plochou pro vrtulník.

Vyšetření sluchu u novorozenců
Oddělení za spolupráce s novorozeneckým
oddělením provádí vyšetření TEOAE (otoakustické emise). Jedná se o screeningové
vyšetření sluchu všech novorozenců
s cílem včasně odhalit vrozené vady sluchu.
Program je rozšířen o vyšetření sluchu
předškolních dětí v 5 letech.

Spánková laboratoř
Program spánkové medicíny je určen
lidem, kteří mají problémy s chrápáním
či apnoickými pauzami. Pacient stráví
v nemocnici jednu noc. Problematika
poruch spánku vyžaduje mezioborový
přístup, proto je zavedena spolupráce
s interním oddělením, neurologickou
a plicní ambulancí. Platbu za vyšetření ve
spánkové laboratoři na jednolůžkovém
monitorovaném pokoji hradí pacient při
objednání.
Objednání na tel.: 483 345 761

Ambulance
Tel.: 483 345 761
Ordinační hodiny
pondělí–pátek 8.15–12.00,
13.00–15.00 hodin
Pohotovost
pondělí–pátek
17.00–7.00 hodin
sobota, neděle, svátek – NEPŘETRŽITĚ
NEODKLADNÉ A ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAVY IHNED
(dušení, krvácení, úrazy)

Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz
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Ortopedické oddělení

Primář
MUDr. Filip Fridrich
tel.: 483 345 777
e-mail: filip.fridrich@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Jana Hujerová
tel.: 483 345 757
e-mail: hujerova@nemjbc.cz

pavilon A – přízemí
Jděte po zelené. e-mail: ort@nemjbc.cz

Náplní činnosti oddělení je konzervativní
i operační léčba onemocnění pohybového aparátu. S výjimkou některých speciálních výkonů z oblasti spondylochirurgie,
onkoortopedie a dětské ortopedie u nás
provádíme prakticky všechny ortopedické
operace. Největší podíl námi prováděných
výkonů zaujímá endoprotetika (náhrady
kloubů) a artroskopické operace. Na lůžkovém oddělení se nachází 25 lůžek (21 lůžek
standardních a 4 lůžka na jednotce intenzivní péče). Ambulantní péči poskytujeme ve
dvou ordinacích. Pracoviště má akreditaci
na celý program vzdělávání v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.

Ambulance

Lůžkové oddělení

Tel.: 483 345 760
Prosíme všechny pacienty, aby se předem
objednali. Ošetření bez objednání v našich
ambulancích není možné.
Ordinační hodiny
Po–Pá • 7–8 hodin • příjem pacientů k hospitalizaci na lůžkové oddělení • odběry
biologického materiálu
Po–Čt • 8–12, 13–15 hodin • ambulance
Pá • 8–12 • ambulance
Příjem pacientů na plánovanou operaci

Ve všední dny v 7 hodin v ortopedické ambulanci
v přízemí pavilonu A. V neděli či o svátcích
ve 13 hodin na lůžkovém oddělení ortopedie
v 1. patře pavilonu A.

Standardní část
Tel.: 483 345 759

Ve standardní lůžkové části je devět pokojů. Tři jsou jednolůžkové a šest jich je
třílůžkových.

Jednotka intenzivní péče (JIP)
Tel.: 483 345 753

Na JIP jsou čtyři plně vybavená monitorovaná lůžka, na která ukládáme pacienty po
velkých operačních výkonech nebo pacienty, jejichž aktuální zdravotní stav vyžaduje
intenzivní péči.

Pacienti, kteří přicházejí k operaci, musí mít v pořádku všechna námi požadovaná předoperační
vyšetření. U pacientů, kterým plánujeme implantovat totální endoprotézu, je kladen důraz i na
vyšetření stomatologické, gynekologické a vyšetření moči, při kterých musí být vyloučena infekce.
Užíváte–li léky snižující krevní srážlivost, antidiabetika (tablety) nebo psychofarmaka poraďte se
se svým obvodním lékařem.
Pro pacienty, kteří se u nás chystají podstoupit implantaci endoprotézy, pořádáme pravidelně informační schůzky, na kterých jsou s celým procesem zevrubně obeznámeni.
(Více informací naleznete na www.nemjbc.cz – Ortopedické oddělení).
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Oddělení patologie

Primář
MUDr. Pavel Srna
tel.: 483 345 821, 483 345 820
e-mail: srna@nemjbc.cz

Vedoucí laborantka
Mgr. Šárka Fenclová
tel.: 483 345 824
e-mail: sarka.fenclova@nemjbc.cz

Oddělení patologie zajišťuje histologické
vyšetření vzorků tkání pacientů a pitvy
zemřelých. Oddělení úzce spolupracuje s Fingerlandovým ústavem patologie
v Hradci Králové a má akreditaci pro vzdělávání lékařů. V roce 2020 splnilo podmínky
Auditu I a II NASKL. V roce 2019 prošlo oddělení úspěšně dozorovým auditem.

pavilon C2 – suterén
Jděte po žluté. (za ambulantní částí rehabilitace)

Nekroptický provoz

Tato část oddělení provádí pitvy zemřelých a mikroskopické vyšetření tkání odebraných
při pitvě.

Bioptický provoz

Jedná se o mikroskopické vyšetření chorobně změněných tkání odebraných pacientům na
klinických pracovištích. Během roku je zpracováno 8–9 tis. vzorků, ze kterých je zhotoveno
zhruba 30 tis. preparátů. K přesnému stanovení diagnózy je využívána řada speciálních
barvení včetně barvení imunohistochemického. U běžných případů jsme schopni dodat
výsledek histologie na klinické pracoviště do 5 pracovních dní. Naše oddělení je vybaveno
i přístrojem na zpracování tzv. peroperačních biopsií, kdy se jedná o vyšetření probíhající
přímo při operaci, kterou může výsledek histologie ovlivnit.

Cytologický provoz

Na základě mikroskopického vyšetření materiálu složeného pouze z jednotlivých buněčných
elementů lze orientačně stanovit chorobný orgánový proces, ze kterého byly jednotlivé
buňky odebrány. Toto vyšetření je pro pacienta mnohem šetrnější, než podstoupení
operačního zákroku kvůli vyjmutí celého nebo části orgánu. Proto se s oblibou používá při
hodnocení punkcí cyst prsů, patologických změn slinivky břišní a hodnocení stavu výpotků
v různých tělních dutinách.

Informace pro pozůstalé

Nebojte se zavolat či přijít osobně. Na vaše dotazy co nejcitlivěji odpovíme. V případě,
že se chtějí pozůstalí informovat o bezprostřední příčině smrti, prosíme, aby se předem
telefonicky domluvili na osobní schůzce (483 345 820–822) nebo si podali písemnou žádost
na oddělení patologie. Po telefonu nemůžeme žádné podobné informace poskytnout.
Pokud budete potřebovat formální pitevní zprávu, obraťte se prosím na obvodního lékaře
zemřelého nebo na oddělení zdravotních pojišťoven v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.

www.nemjbc.cz
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Pediatrické oddělení

Primář
MUDr. Petr Rota
tel.: 483 345 617
e-mail: rota@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Mgr. Sonja Hippmannová, DiS
tel.: 483 345 639
e-mail: sonja.hippmannova@nemjbc.cz

pavilon C2 • Jděte po žluté.
ambulance – přízemí, lůžková část – 1. patro
novorozenecké oddělení, vedoucí lékařka: MUDr. Ivana Vraná
pavilon B – 3. patro • Jděte po červené.

V příjemném prostředí s moderním vybavením je poskytována zdravotní péče dětem
od narození do 19 let. Oddělení má 37 lůžek
včetně neonatologie a zajišťuje i provoz odborných dětských ambulancí. Podporujeme
rodiče v nepřetržitém kontaktu s dítětem.
Pediatrické oddělení umožňuje hospitalizovat děti i s jejich doprovodem. Této možnosti využívá téměř 60% rodičů. Součástí
oddělení je i základní a mateřská škola.
Novorozenecké oddělení je nositelem titulu
Baby Friendly Hospital – Nemocnice přátelská dětem. Jak v diagnostickém, tak terapeutickém přístupu k dětským pacientům je
dávána přednost péči ambulantní. Oddělení
má akreditaci pro vzdělávání lékařů.

Předporodní příprava ke kojení
Přednáška zaměřená na praktické informace o kojení, pořádaná 2× měsíčně v nemocniční kapli.
Těšíme se na miminko
Akce je pořádána 2× ročně pro maminky i tatínky, kteří mají zájem seznámit se s tím, co je na
novorozeneckém oddělení čeká po narození miminka a dozvědět se něco nového o kojení a péči
o miminko a jeho správném vývoji. Informace na www.nemjbc.cz.
Zdravotní klauni
Malé pacienty přichází 1× týdně potěšit do naší nemocnice „Zdravotní klauni“. Pro děti mají připraveny
netradiční léčebné metody a přinášejí úsměvy do tváří dětí i rodičů.

Ambulance a poradny
Kardiologie

Endokrinologie

Urodynamika

Gastroenterologie

Dětská urologie

Biofeedback

Nefrologie

Funkční vyšetření plic

Potní test

tel.: 483 345 630
každý pracovní den
tel.: 483 345 623
úterý a čtvrtek
tel.: 483 345 615
pondělí a středa

Laktační poradna
tel.: 483 345 516
Středa
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tel.: 483 345 615
čtvrtek, pátek
tel.: 483 345 615
pátek

tel.: 483 345 638
(pavilon C2 – 1. patro, jděte
po žluté)

tel.: 483 345 615
úterý, pátek
tel.: 483 345 615
úterý
objednávat Po–Pá mezi 12–13
hodinou na tel.: 601 339 803,
termín vyšetření dle objednání

Do všech ambulancí je třeba se předem objednat!

www.nemjbc.cz

Radiodiagnostické oddělení

Primář
MUDr. Jaromír Frydrych
tel.: 483 345 850
e-mail: frydrych@nemjbc.cz

Vedoucí radiologický asistent
Bc. Filip Rasocha, DiS.
tel.: 483 345 851
e-mail: filip.rasocha@nemjbc.cz

pavilon C1 – přízemí • Jděte po oranžové.
(přímo proti hlavnímu vchodu)

Ordinační doba
Recepce
tel.: 483 345 854 (objednávání)
Po–Pá • 7–15 hodin

Toto oddělení s akreditací pro vzdělávání
lékařů zajišťuje diagnostický servis pro
celý jablonecký region a specializovaná
vyšetření poskytuje i pacientům z celého kraje. Provádějí se běžná skiagrafická
vyšetření (snímkování), vyšetření skiaskopická, kompletní sonografická vyšetření
(ultrazvuková), vyšetření CT, vyšetření mamografická a vyšetření magnetickou rezonancí. Dále oddělení nabízí vysoce specializované vyšetření, např. funkční vyšetření
mozku magnetickou rezonancí, vyšetření
srdce a spektroskopická vyšetření.

Magnetická rezonance
tel.: 483 345 867 (objednávání)
Po–Pá • 7–19 hodin

Ultrazvuk
tel.: 483 345 861, 483 345 854
Po–Pá • 7–15 hodin

Mimo tuto dobu je zajišťována pohotovost pro akutní případy. Nově je možné se objednat na mamograf a ultrazvuk
pomoci vyplnění on line formuláře na webových stránkách nemocnice pod oddělením RDG (sekce „Objednávky“).
Skiagrafické vyšetření (rentgen)
Skiagrafický provoz je plně digitalizovaný, oddělení disponuje dvojicí pracovišť s moderními RTG přístroji. Snímky
jsou bezprostředně po vyšetření exportovány k lékaři.
Skiaskopické vyšetření
Dvě moderní pracoviště se skiaskopickým provozem,
z nichž jedno je určeno zejména pro intervenční provoz. Na oddělení se provádí mimo jiné endoskopické
a intervenční zákroky na trávicím traktu, defekografie,
vyšetření jícnu, žaludku, ledvin a močových cest.
Vyšetření CT
Začátkem roku 2015 bylo nainstalováno nové CT – Philips
iCT – nejvyšší kategorie vybavené systémem modelové
iterativní rekonstrukce, dovolujícím snížit radiační zátěž
pacienta při vyšetření až o 60%. Kromě základního provádíme i vysoce specializovaná vyšetření.
Mamografie a screening rakoviny prsu
Preventivní vyšetření prsu zaměřené na včasné odhalení
nádorového onemocnění. Screening se provádí v intervalech 2 let a je plně hrazen zdravotní pojišťovnou.
Týká se žen od 45 let. Před 45. rokem je možné provést

preventivní vyšetření prsu ultrazvukem.
Na podzim roku 2021 byl pořízen nový mamograf značky Hologic Dimensions, který opět patří mezi nejlepší
dostupné přístroje na trhu. Novým mamografem byla
započata obměna většiny přístrojového vybavení oddělení, tak abychom mohli poskytovat stále diagnostiku
pomocí nejmodernějších a nejkvalitnějších zobrazovacích metod, které jsou dostupné.
Magnetická rezonance
Přístroj pomocí silného magnetického pole vyšetřuje
měkké tkáně celého těla jako mozek, orgány břicha, míchy, cév, srdce, svalů a kloubů. Má nezastupitelnou úlohu
v diagnostice nádorových onemocnění, onemocnění
CNS a pohybového aparátu. Vyšetření trvá 15–45 minut,
speciální vyšetření i déle. Omezením mohou být kovové
implantáty, kardiostimulátory a jiné předměty v těle pacienta, na které působí magnetické pole.
S vyjímkou skiagrafie se rtg vyšetření objednávají
osobně nebo telefonicky. Veškerá uvedená vyšetření
se provádějí na základě doporučení – rtg žádanky,
kterou vystaví lékař požadující vyšetření.

Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz
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Rehabilitace a fyzikální medicína
ambulantní část
pavilon C2 – suterén
Jděte po žluté.
fyzioterapie
pavilon C2 – přízemí
Jděte po žluté.
Primářka
MUDr. Marcela Dufková
tel.: 483 345 810, 483 345 803
e-mail: dufkova@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Bc. Věra Seibothová
tel.: 483 345 814, 483 345 811
e-mail: seibothova@nemjbc.cz

Vedoucí fyzioterapeutka
Bc. Jiřina Honzigová
tel.: 483 345 811, 483 345 808
e-mail: jirina.honzigova@nemjbc.cz

lůžková část
pavilon C1 – suterén
Jděte po oranžové.

Oddělení má část ambulantní a lůžkovou, disponuje moderní vodoléčbou a fyzikální terapií
včetně laseru a rázové vlny. V ambulantní části poskytujeme kromě individuální rehabilitace
také skupinovou – např. pro obézní, kardiaky, těhotné, cvičení dle Smíška.
Samozřejmostí je ergoterapie pro hospitalizované i ambulantní pacienty. 1× týdně dojíždí
na oddělení logopedka. Ve spolupráci s interním oddělením funguje ambulance tělovýchovného lékařství (zátěžová funkční diagnostika, řízení optimálního pohybového režimu
u sportovců).

Ambulance
Recepce tel.: 483 345 801 – objednání
Fyzioterapie
tel.: 483 345 801, 483 345 809
objednání k fyzioterapeutovi
Po–Pá • 7–15 hodin
Ordinační hodiny
Po–Čt • 7–19 hodin, od 15.30 hodin pouze
pro zvané pacienty.
Pá • 7–14.30 hodin
Lékaři
tel.: 483 345 803
objednání k lékařům
Po–Čt • 7–15.30 hodin
Ordinační hodiny
Po–Pá • 8–15 hodin
K vyšetření je nutné mít doporučení od
praktického lékaře nebo specialisty.
Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz
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Urologické oddělení
Urologické oddělení s akreditací pro
vzdělávání lékařů zajišťuje komplexní péči v diagnostice a terapii urologických
onemocnění. Lůžková část oddělení má
24 lůžek. Tradicí oddělení je zaměření na
minimálně invazivní postupy se snahou co
nejkratšího pobytu pacienta v nemocnici.
Primář
MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D.
tel.: 483 345 700
e-mail: vseticka@nemjbc.cz

Vrchní sestra
Bc. Lucie Novotná
tel.: 483 345 701
e-mail: lucie.novotna@nemjbc.cz

ambulance
pavilon A – přízemí • Jděte po zelené.

lůžková část
pavilon B – 4. patro • Jděte po červené.

Specializace oddělení

Inkontinence (minimálně invazivní výkony při samovolném úniku moči jsou plně hrazeny
zdravotními pojišťovnami)
Litiáza (komplexní řešení litiázy uropoetického traktu, včetně užití Holmiového laseru)
Onkourologie (resekční záchovné výkony na ledvině radiofrekvencí bez nutnosti odstranění
ledviny)
Onemocnění prostaty, PSA studie (zaměření na vyšetřování onemocnění prostaty, včetně
využití moderní diagnostiky z důvodu včasného záchytu rakoviny prostaty)
Sterilizace u muže (hrazeno pacientem)

Ambulance
Urologická ambulance
tel.: 483 345 702
nutno se objednat telefonicky
Po, St, Pá • 8–11 hodin na tel.: 483 345 702

Ordinační hodiny
Út • 12.30–14.30 hodin
Po telefonické domluvě.

Ordinační hodiny
Po, St, Pá • 9–14 hodin pro objednané
pacienty

Telefonické sdělování výsledků
Po telefonu lékař sděluje pouze výsledky
odběrů krve a moče – út a čt vždy od
12.30 do 14.30 hodin. Telefon pro tyto
účely je 725 956 364. Výsledky lze však
po telefonu sdělit jen přímo pacientovi.

Urogynekologická ambulance
tel.: 483 345 702

Další telefonní spojení jsou na straně 34 této brožury. Ordinační hodiny ambulancí a lékaři se mohou měnit. Aktuální informace
najdete na www.nemjbc.cz. V případě neshod pište na nemjbc@nemjbc.cz
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Informace pro hospitalizované pacienty
Jak proběhne váš příjem k hospitalizaci?

•	Váš příjem k hospitalizaci proběhne v odborné ambulanci příslušného oddělení. U plánovaného příjmu
v čase, na který jste pozván.
•	V této ambulanci zdravotní sestra zkontroluje vaše osobní doklady a vyšetření, které máte s sebou,
zapíše vaše osobní údaje do informačního systému a založí chorobopis.
•	Lékař vás vyšetří a sepíše zprávu o příjmu k hospitalizaci. Toto vyšetření může někdy proběhnout až na
lůžkovém oddělení. Při tom se můžete lékaře ptát na vše, co vás v souvislosti s vaším příjmem a pobytem
v nemocnici zajímá. Pokud jdete na operaci, označí vám lékař fixem na kůži stranu operované části těla
nebo orgánu, abychom předešli stranové záměně.
•	Dojdete si nebo budete převezen na příslušné lůžkové oddělení, kde vás převezme do své péče sestra
příslušného oddělení.
•	Sestra lůžkového oddělení vás seznámí s chodem oddělení a ukáže vám pokoj i lůžko. Na pokoji budete
mít k dispozici zařízení pro komunikaci se sestrou, výtisk organizačního řádu a práv pacientů.
•	Přicházíte-li k operačnímu výkonu, absolvujete v odpoledních hodinách ještě vyšetření anesteziologem
(pokud nebylo provedeno již před příjmem). Při tomto vyšetření dostanete mimo jiné informace
o způsobu anestezie (celková, tzv. svodná atd.).
Někdy je nutné doplnit další vyšetření – kontrolní rentgen, odběry krve atd.
Před operací a dalšími diagnostickými nebo léčebnými výkony je každý pacient informován zdravotnickým
personálem příslušného oddělení o přípravě, průběhu, termínu atd.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE PTEJTE. RÁDI VÁM POSKYTNEME INFORMACE, NA KTERÉ SE ZEPTÁTE.
Co si přinést k hospitalizaci
• doporučení od lékaře a výsledky vyšetření
• pracovní neschopnost, pokud je vystavena
• občanský průkaz, platný průkaz zdravotní pojišťovny
• 	hygienické potřeby (mýdlo, žínka, ručník, hřeben, kartáček a pastu na zuby, pouzdro na umělý chrup,
krém, toaletní papír, papírové kapesníky)
• pyžamo 2×, župan, přezůvky, jídelní příbor
• knihu, časopisy, křížovky
Speciální požadavky vám sdělí před příjmem na jednotlivých odděleních. Do nemocnice není vhodné brát
větší obnos peněz, cennosti a šperky. V případě potřeby lze cennosti uložit v nemocničním trezoru.

Pobyt v nemocnici

•	Každý den probíhají na lůžkovém oddělení tzv. vizity, kdy ošetřující lékař zkontroluje váš zdravotní
stav. V případě nutnosti se naplánují další vyšetření nebo léčebné výkony, určí se ošetřovatelská
a rehabilitační péče.
•	Léčba akutního onemocnění, příprava k operaci nebo vyšetření či doba po nich často znamená omezení
příjmu potravy a tekutin, eventuálně jiná dietní omezení. Konkrétní informace vám podá lékař nebo
zdravotní sestry.
•	Během hospitalizace vám budeme podávat veškeré nezbytné informace o vašem zdravotním stavu,
o vašem dalším vyšetřovacím a léčebném programu atd. Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte
se zeptat.
•	O propuštění z nemocnice budete samozřejmě včas informováni, na konkrétním termínu se s vámi
domluví váš ošetřující lékař. Při propuštění vždy dostanete propouštěcí zprávu, která obvykle obsahuje
i následující doporučení:
• termín kontroly obvodním lékařem
• termín a místo kontroly u specialisty v odborné ambulanci
• užívání léků
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• rehabilitace, pohybový režim
• dietní a další režimová doporučení
• termíny dalších vyšetření
•	Dále při propuštění můžete dostat dle individuální situace neschopenku, recepty, příkaz na dopravu
sanitkou.
•	Na lůžkových oddělení jsou k dispozici nadstandardní pokoje. Jejich objednání je třeba řešit s příslušným
oddělením. Pokoj vám může být poskytnut v případě, že je v daném termínu volný. Ceníky jsou
zveřejněny na webu nemocnice v sekci INFO pro pacienty a návštěvníky – Ceníky hrazených služeb.

Návštěvní hodiny
Po–Ne • 14.30–17 hodin

Mimo návštěvní hodiny lze využít prostoru vstupní haly. V případě pobytu návštěv na pokoji mimo návštěvní
hodiny, informujte o tomto zdravotní personál. Děkujeme za pochopení. Odlišný je režim návštěv na
oddělení ARO (str. 7) a JIPOO (str. 13).

Informace pro pacienty před operačním výkonem
• Základní informace o plánovaném výkonu vám podá lékař při objednávání k operaci.
•	Den před operací, tedy obvykle v den plánovaného příjmu, dostanete oběd a lehkou večeři. O dalším
postupu příjmu tekutin a stravy budete informováni zdravotním personálem.
• V případě nutnosti vám může být před operací oholeno ochlupení příslušné části těla.
• Na noc dostanete léky na spaní – u většiny pacientů zajistí klidný spánek před operací.
•	Ráno v den operace, obvykle v 6.30 hodin, vám změříme teplotu, případně i ostatní fyziologické funkce
(krevní tlak, pulz). V případě potřeby a podle ordinace lékaře vám zabandážujeme dolní končetiny
elastickým obinadlem a podáme antikoagulační prevenci (injekční aplikace Clexanu).
• Při ranní vizitě zkontroluje lékař váš zdravotní stav. Opět máte možnost se ptát.
•	Převlečete se do ústavního prádla, ve kterém vás později převezeme na operační sál.
•	Ráno v den operace dostanete léky ordinované ošetřujícím lékařem a tzv. premedikaci, většinou formou
tablety, která má zklidňující účinek.
•	Po těchto přípravách vás přikrytého odveze ošetřovatelský personál do vstupní části operačních sálů (do
tzv. filtru). Zde vás převezme personál operačních sálů.
•	Ve filtru vám sálový sanitář (ošetřovatel) pomůže přemístit se na pojízdný operační stůl. Jelikož
respektujeme vaše soukromí, budete ještě před sundáním nemocniční košile přikryti prostěradlem.
•	Z důvodu bezpečnosti vám sanitář připne pás přes dolní končetiny a odveze vás z filtru na
anesteziologickou přípravnu vedle operačního sálu.
• Zde se vás ujme anesteziologický tým, ověří vaši identitu a poté budete odvezeni na operační sál.
•	Sálový sanitář vám přiloží na tělo destičku (neutrální elektrodu) a zajistí vaši stabilitu na operačním stole
pomocí bezpečnostních pásů.
• Lékař – anesteziolog vás seznámí s úvodem do anestezie.
•	Po úvodu do anestezie se operační pole natírá barevným dezinfekčním roztokem, jehož zbytky
naleznete po výkonu na svém těle.
•	Po ukončení operačního výkonu (dle jeho závažnosti a dle rozhodnutí lékaře) budete odvezeni na
příslušné lůžkové oddělení – standardní lůžkové oddělení, JIP nebo ARO.

CO VÁS ČEKÁ V NEMOCNICI

V dokumentu o hospitalizaci pacienta a plánované operaci můžete vidět herečku Pavlu Tomicovou. Najdete
na www.nemjbc.cz

www.nemjbc.cz
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Služby pro pacienty a návštěvníky
Stravování

Po dobu pobytu v nemocnici vám bude podávána dietní strava ordinovaná ošetřujícím
lékařem, jejíž složení odpovídá vašemu zdravotnímu stavu. Strava je připravována v kuchyni
nemocnice a na jednotlivá oddělení je přivážena
v přepravních vozech, ve kterých má každý
pacient podnos s jídlem a kartičkou se svým
jménem, oddělením a určenou dietou – tzv. tabletový systém. Pacient má možnost si zakoupit
v samoobslužné restauraci v době od 11.15 do
13 hodin nabízený sortiment jídel a výrobků
naší kuchyně.
Nutriční poradna
Pouze pro pacienty s doporučením z nemocnice
Objednání předem na tel.: 725 387 932
Ordinační hodiny: St • 13–15 hodin
Bc. Tereza Nejedlá – nutriční terapeutka
Nemocniční restaurace
Nemocniční restaurace poskytuje stravování
také pro veřejnost. Výdej obědů probíhá ve
všední dny od 11.15 do 13 hodin formou
objednávkového systému. Denně je nabízeno
pět druhů jídel a dva typy polévek a salátový
bar (na váhu). Cena hlavního jídla pro veřejnost
je od 83 Kč.
Aktuální ceník a jídelníček naleznete na
www.nemjbc.cz.
Cateringové a další služby
Nabízíme služby v oblasti cateringu, zajistíme
stravování pro externí firmy a zákazníky. Nabídku
vám připravíme dle druhu akce.
Vedoucí stravovacího provozu Eva Korseltová
tel.: 483 345 176
e-mail: eva.slavikova@nemjbc.cz
Nemocniční bistro
Nabízí široký sortiment občerstvení včetně
denního tisku, jízdenek MHD a drogerie.
Otevírací doba ve všední dny je od 6 do 18 hodin,
o víkendech a svátcích od 8 do 17 hodin. Bistro
nabízí také příjemné posezení, jeho provoz je
zajišťován externí firmou.
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Kaple

Nemocniční kaple je pro pacienty a další veřejnost otevřena v době bohoslužeb a veřejných
akcí. Před kaplí si můžete posedět v příjemném
prostředí vestibulu nemocnice.

Duchovní péče

Duchovní péči poskytují v nemocnici registrované
církve působící v Jablonci n. N. na požádání
pacientů nebo jejich příbuzných na níže
uvedených kontaktech. Na oddělení CEDR dochází
ve čtvrtek nemocniční kaplanka. Farářka Církve
československé husitské Miroslava Mlýnková se
věnuje pacientům, jejich rodinným příslušníkům
i personálu. Pravidelné bohoslužby církve římskokatolické se konají každý čtvrtek v 16.30 hodin,
pokud není na vchodu do kaple uvedeno jinak.
Farní obec Starokatolické církve
tel.: 731 260 051, e-mail: karel.kolacek@starokatolici.cz
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
tel.: 724 173 975, 481 120 033, e-mail: jablonec@evangnet.cz
Křesťanský sbor Dobrá zpráva
tel.: 722 824 669, e-mail: info@ksdz-jbc.cz
Náboženská obec Církve československé
husitské
tel.: 723 354 364, 483 710 333, e-mail: jablonec@ccshhk.cz
Ochranovský sbor při Českobratrské církvi
evangelické
tel.: 481 011 021, e-mail: jablonec-ochr@evangnet.cz
Pravoslavná církev v českých zemích
tel.: 608 210 863, e-mail: ohryhamichal@seznam.cz
Římskokatolická farnost – děkanství
tel.: 483 312 327, e-mail: fara@farnostjablonec.cz
Sbor Bratrské jednoty baptistů
tel.: 608 825 760, e-mail: petrbaca@gmail.com
Sbor Církve adventistů sedmého dne
tel.: 739 345 655, e-mail: romanhampacher@gmail.com
Sbor Církve bratrské v Liberci – stanice v Jablonci
tel.: 483 712 054, e-mail: jablonec@cb.cz
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Dopravní zdravotnická služba
Dopravní zdravotní služba Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p.o. zabezpečuje především účelnou
přepravu osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
do zdravotnických, ze zdravotnických a mezi
zdravotnickými zařízeními. Veškeré zdravotní
převozy jsou zajišťovány pouze na základě
„Příkazu ke zdravotnímu transportu“, který
vystavuje příslušný ošetřující lékař.

Objednání sanity pro samoplátce

Klienti si mohou objednat sanitní vozidlo
k převozu do zdravotního zařízení.
Objednávky na tel.: 483 345 144
Cena: jízdné 20,– Kč/1 km
• přípl. za doprovod s pacientem 10,– Kč/1 km
• transport vleže 100,– Kč
jednorázový manipulační příplatek – imobilita

• transport vsedě 50,– Kč

Rozmístění stanovišť sanitek:
• Jablonec nad Nisou – 8 sanitek
• Tanvald – 7 sanitek
• Železný Brod – 1 sanitka
Přeprava klientů je řízena dispečinkem.

jednorázový manipulační příplatek – imobilita

• ceník je platný od 1. 5. 2016

Provoz dispečinku
Po–Pá • 7–15.30 hodin, tel.: 483 345 144,
So–Ne • tel.: 483 345 111
Mimo pracovní dobu lze příkazy ke zdravotnímu
transportu vhodit do schránky u vchodu oddělení
dopravy (plánek na zadní straně – pavilon H3).

Poplatek se hradí přímo u řidiče sanity (řidič
vystaví doklad o zaplacení). Služba je provozována ve všední dny od 7 do 15.30 hodin.
Tato služba v žádném případě nenahrazuje
situaci, kdy má klient možnost plně hrazené
přepravy zdravotní pojišťovnou.
Zajištění sanit při sportovních akcích
bližší informace u vedoucího oddělení:
Ing. Miloš Müller, tel.: 483 345 181
Informace o Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje najdete na straně 32.

www.nemjbc.cz
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Sociální služby
Sociální služby slouží pacientům, rodinným příslušníkům i zdravotnímu personálu nemocnice od
roku 2006. Pomoc je třeba především starším pacientům, kterým je nutno poradit se zajištěním péče
po propuštění z nemocničního prostředí. Pro ty, kteří mohou být propuštěni a nemají rodinu, slouží
sociální lůžka (dle § 52 zákona 108/2006 Sb.). Služba je nejvíce využívána oddělením CEDR a internou,
ale samozřejmě dle potřeby i ostatními odděleními nemocnice. Sociální pracovnice poradí, jak
pokračovat v péči, doporučí možnosti domácí péče či pečovatelské služby, popřípadě osobní
asistence. Poradit může s doporučením a sepsáním žádosti do domova pro seniory. Dále dle potřeby
nasměruje rodinu na další instituce a orgány státní správy, které mohou v dané situaci pomoci.
Kompletní informace o poskytovatelích sociálních služeb a službách navazujících naleznete na
www.mestojablonec.cz – Zdravotnictví a sociální služby – Katalog sociálních služeb.

Terénní pečovatelská služba, osobní asistence

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., E. Floriánové 1736/8, www.centrumjablonec.cz
terénní pečovatelská služba tel.: 720 559 203
pobytová odlehčovací služba: tel.: 777 646 979
Diakonie ČCE, 5. května 2, Jablonec nad Nisou, www.jablonec.diakonie.cz, tel.: 603 456 244
e-mail: pecovatelska.sluzba@jablonec-diakonie.cz
Rodina24, Nerudova 17, Jablonec nad Nisou, www.rodina24.org, tel.: 731 620 699
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou,
(také půjčovna kompenzačních pomůcek), www.czplk.cz, tel.: 731 653 053
sociální pracovník – tel.: 483 356 218

Odlehčovací služba

Hospic sv. Zdislavy, Pod Perštýnem 321/1 460 01 Liberec IV – Perštýn, www.hospiczdislavy.cz
osobní konzultace na objednání
poradna Zdislava, tel.: 605 111 313, telefonická poradna 7 dní v týdnu 8–20 hodin
internetové poradenství, email: info@hospiczdislavy.cz
terénní odlehčovací služby, tel.: 734 435 145
domácí hospicová péče, tel.: 733 741 982
lůžková hospicová péče, tel.: 733 627 749
pobytové odlehčovací služby, tel.: 733 627 749
půjčovna pomůcek, tel.: 730 182 713

Anděl Strážný, www.andelstrazny.eu

koordinátor tísňové péče – tel.: 603 563 060

SeniA, denní stacionář pro seniory, Dlouhá 25a, Jablonec nad Nisou
tel.: 736 268 837
Dům Naděje, Za Plynárnou 3816/13, Jablonec nad Nisou, www.nadeje.cz
terénní pracovník – tel.: 775 868 851
nízkoprahové denní centrum • noclehárna pro muže a ženy • azylový dům

Domácí zdravotní péče

SMRŽO–MEDIC s.r.o., Krkonošská 350, Tanvald, tel.: 777 262 590
e-mail: hamrik@smrzomedic.cz, hamrikova@smrzomedic.cz
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Diona, Tanvaldská 1459, Liberec – Vratislavice, www.dionasro.cz, tel.: 608 954 995
Malyra, Příčná 350, Železný Brod, tel.: 702 072 970

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Červený trpaslík, z. ú., Palackého 65, Jablonec nad Nisou, tel.: 725 353 550
CZP LK, Spolkový dům Jablonec nad Nisou, tel.: 483 356 218, 731 653 053 – pro tělesně postižené
dospělé a sluchově postižené
ARPZPD, Spolkový dům Jablonec nad Nisou, tel.: 721 570 233 – pro děti, mládež a dospělé
SONS, Dlouhá 25a, tel.: 605 245 769 – pro zrakově postižené
Hospic sv. Zdislavy, půjčovna pomůcek – tel.: 730 182 713
Doktor z Hor, s.r.o., Tyršova 1340, Smržovka, tel.: 777 641 651, email: drzhortom@seznam.cz

Domy pro seniory

DD Jablonecké Paseky, p.o., tel.: 724 964 160, 778 538 295 www.dd-jablonec.cz
DD Velké Hamry, p.o., tel.: 483 368 711, www.dd-velkehamry.cz
DS Františkov, tel.: 482 362 111, 482 362 104, www.ddfrantiskov.cz
DD Český Dub, tel.: 482 362 015, www.ddceskydub.cz
DS U Přehrady, z.s., U Přehrady 69, Jablonec nad Nisou, sociální pracovník – tel.: 725 846 162
Vila Vitae Liberec, speciální zařízení pro lidi s demencí, provozuje Rodina 24, tel.: 737 265 538
DS Vratislavice, www.domovproseniory.cz, tel: 482 750 799, 724 269 073
SeneCura Senior Centrum Liberec, www.liberec.senecura.cz, tel.: 737 265 538
DS Sychrov, s.r.o. BeneVita, www.dssychrov.cz, tel.: 736 464 334, 725 499 999

Magistrát města Jablonec nad Nisou

odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí odboru – tel.: 483 357 439
oddělení sociálních služeb, vedoucí – tel.: 483 357 650
byty zvláštního určení – tel.: 483 357 606
oddělení sociální péče, vedoucí – tel.: 483 357 280
kurátor pro dospělé – tel.: 483 357 345
veřejné opatrovnice – tel.: 483 357 531, 483 357 231, 483 357 428
sociální pracovníci – tel.: 483 357 324, 483 357 237, 483 357 514, 483 357 543
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí – tel.: 483 357 660

Úřad práce Jablonec nad Nisou

oddělení nepojistných sociálních dávek, Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou, ústředna, tel.: 950 120 511
oddělení příspěvku na péči, tel.: 950 120 587–589
oddělení hmotné nouze, tel.: 950 120 580–584
dávky osob zdrav. postižených + průkazky ZTP, tel.: 950 120 585–586, www.portal.mpsv.cz

Sociální pracovnice nemocnice
Mgr. Alena Krajčová, tel.: 483 345 131, 722 064 104
e-mail: alena.krajcova@nemjbc.cz

www.nemjbc.cz

pavilon C2 – přízemí
Jděte po žluté.
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Informace pro návštěvníky
Jak se do nemocnice dostanete

Autobusy MHD
www.jr.jabloneckadopravni.cz
•	Linky č. 104 (denně), 105 a 106 (v pracovní dny), 114 (o víkendu) – zastávka
„Nemocnice“ v Rýnovické ulici (nedaleko hlavního vchodu do nemocnice).
•	Linka č. 116 (denně) – zastávka „Nemocniční“ v ulici 28. října.
•	Linka č. 103 (v pracovní dny) – ve směru Autobusové nádraží – Horní Proseč zastávka
„Nemocnice, hlavní vchod“. Ve směru Horní Proseč – Autobusové nádraží zastávka
„Nemocniční“.
•	Všechny spoje MHD jsou zabezpečeny vozidly s bezbariérovým přístupem.
Autem
Nemocnici najdete na kraji Jablonce nad Nisou. Odbočka k ní je zhruba 200 metrů nad
kruhovým objezdem ze směru od Liberce. Při příjezdu od Prahy směřujte na Janov.
Hlavní vjezd k nemocnici i přilehlým parkovištím je z ulice Rýnovické do Nemocniční.

Venčení psů

Venčení psů v areálu nemocnice je z hygienických důvodu zakázáno. Prosíme, abyste své
„miláčky“ nenechávali při návštěvě nemocnice uvázané před vchodem. Svým štěkotem
ruší pacienty a hrozí i pokousání návštěvníků nemocnice. Děkujeme za pochopení.

Poštovní schránka

Poštovní schránka pro pacienty je umístěna u hlavního vchodu naproti informacím.
Vybírá ji každý všední den ve 13 hodin pracovník nemocnice a korespondence je
odvážena na hlavní poštu.

Kouření v areálu nemocnice

MÍSTA VYHRAZENÁ PRO KUŘÁKY
A. Naproti parčíku u hlavního parkoviště
prostor s lavičkami
B. Za budovou ortopedie a ORL
prostor s lavičkami podél cesty
•
•
•
•

Na místech jsou umístěny odpadkové koše na nedopalky.
Žádáme kuřáky, aby zde udržovali pořádek.
Kouření v areálu nemocnice je povoleno pouze na výše uvedených místech.
Na ostatních místech včetně vnitřních prostor nemocnice platí přísný zákaz kouření.

Bývalý prostor pro kuřáky v parčíku před hlavním vchodem je určen pro posezení
nekouřících pacientů a návštěvníků.
Všechna výše uvedená pravidla a zákazy platí i pro elektronické cigarety.

Děkujeme za pochopení.
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Parkování v areálu nemocnice
VJEZDY
•
•

z ulice Nemocniční (od Rýnovické)
z ulice 28. října (u bývalé staré vrátnice)

P

PARKOVIŠTĚ
P1 vlevo za vjezdovou bránou do areálu – zpoplatněno
P2 vpravo před vjezdovou bránou do areálu – zpoplatněno
P3 ul. 28. října, s přistávací plochou pro vrtulník – zdarma
Plánek s označenými parkovišti a vjezdy najdete na zadní straně.

CENÍK

prvních 30 minut
každá další hodina
5 a více hodin (1 den)

PARKOVÁNÍ PRO ZTP

Osoby ZTP mají možnost anulace parkovacího lístku po prokázání se průkazem
na Informacích nemocnice, pokud parkování přesáhlo 30 minut.

zdarma
10,– Kč
50,– Kč

Před výjezdem je třeba uhradit parkovné nad 30 minut v parkovacím automatu. Automat přijímá mince i papírové
bankovky, vrací mince max. do částky 190,– Kč. Možnost úhrady platební kartou (po načtení parkovacího lístku
zmáčkněte tlačítko „kartou“ na displeji). Od doby zaplacení má řidič 15 minut na opuštění areálu, držitelé průkazu
ZTP 30 minut.
1 zvednutí závory = průjezd 1 vozidla.
Provozní doba: nepřetržitě
Ztráta parkovacího lístku je účtována částkou 200,– Kč. Úhrada v parkovacím automatu.
Parkoviště nejsou hlídaná. Nemocnice neručí za ztráty nebo poškození vozidel.

PARKOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Zaměstnancům jsou v areálu nemocnice určena jiná místa než veřejnosti.
Zaměstnanci nemohou parkovat na místech vyhrazených veřejnosti a naopak.

Děkujeme za dodržování pravidel.
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Akutní ambulantní péče (pohotovosti)
Pohotovost pro děti a dorost

Stomatologická pohotovostní služba
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Nemocnice Jablonec nad Nisou

Husova 357/10, Liberec
pavilon oddělení následné péče (budova D)
tel.: 485 312 187
víkendy a svátky 8–13 hodin

pavilon C2 – přízemí
Jděte po žluté.

tel.: 483 345 619
všední dny • 16–21 hodin
So, Ne, svátky • 8–20 hodin

Liberecká dentální s.r.o.

Soukenné nám. 121/1, Liberec
budova DUNAJ – 4. patro
tel.: 777 738 625
víkendy a svátky 18–22 hodin

Pohotovost pro dospělé

Nemocnice Jablonec nad Nisou

Informace k zubním pohotovostem aktuálně
na www.kraj-lbc.cz (Odbor zdravotnictví).

pavilon B – přízemí • Jděte po červené.
(vedle chirurgické ambulance)

Lékárenská služba

tel.: 483 345 108
všední dny • 17–21 hodin
So, Ne, svátky • 8–21 hodin
V akutních případech vás mimo uvedené
ordinační hodiny ošetří příslušné odborné
ambulance, které fungují nepřetržitě.

Aktuální přehled o lékárnách v Jablonci nad
Nisou najdete na www.mestojablonec.cz –
Zdravotnictví a sociální služby – Lékárny.
Informace o naší nemocniční lékárně
najdete na straně 33.

Zdravotnická záchranná služba
Výjezdové skupiny v Jablonci nad Nisou
umístěné v areálu nemocnice jsou součástí
Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje. Jejich činnost je řízena Zdravotnickým
operačním střediskem z Liberce. ZZS LK zřizuje
Krajský úřad Libereckého kraje. Podrobné
informace na www.zzslk.cz

Zdravotnická záchranná služba
Telefon: 155

Při volání na linku 155 vždy uveďte:
• přesné místo události
• co se stalo
• informace o postižených
• počet postižených
• přibližný věk pacienta
• jméno a příjmení pacienta
Dále odpovídejte na dotazy operátora, snažte se
za všech okolností zachovat klid a jednejte s rozvahou. Urychlíte tak příjezd záchranné služby.

Všechna volání na linku 155 jsou směřována do Liberce na Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje.
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Lékárna, pokladna
Lékárna v nemocnici
•	široký sortiment léků na předpis, volně
prodejných a základní zdravotnické
pomůcky
• nedaleko hlavního vchodu
• tel.: 483 345 744
Otevírací doba:
Po–Pá • 7.00–17.00 hodin
So • 8–16 hodin
V lékárně lze platit platebními kartami,
přijímána je také většina platebních
poukázek. Lékárnu provozuje Nemocnice
Jablonec nad Nisou, p. o.
Nemocniční lékárna je otevřena o státních
svátcích, při kterých jsou uzavřeny ostatní
lékárny v supermarketech.
Sledujte www.nemjbc.cz.

Oblastní spolek ČČK Jablonec n. N.

pavilon B
Od hlavního vchodu jděte po červené.

Pokladna nemocnice
Ceníky služeb

Kompletní ceníky poskytovaných služeb
najdete na www.nemjbc.cz ve složce
Informace pro pacienty.

Platba kartou

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 356 216
e-mail: jablonecnadnisou@cervenykriz.eu

Zajišťujeme osvětu v oblasti první pomoci, realizujeme
programy pro děti a mládež (kroužky, tábory, výuka
PP), naše humanitární jednotka je součástí IZS,
pomáháme při mimořádných událostech, hledáme
nové a oceňujeme několikanásobné dárce krve,
realizujeme další sociální projekty. Jsme dobrovolnou
neziskovou organizací. Pokud Vás zaujala naše činnost,
připojit se může každý, více info na tel 732 542 934.

Regulační poplatky a další hrazenou
zdravotní péči lze v nemocniční pokladně
uhradit bezhotovostně platební kartou.
Přijímáme karty VISA, VISA Electron,
MasterCard, Maestro, Diners Club a JCB.

SENIOR SOCIÁLNÍ DOPRAVA ČČK
je služba, která je určena především seniorům nad
65 let, a lidem se zdravotním omezením i dočasným
(př. zlomená noha, po operaci, apod.), aby je dopravila,
kam potřebují (nákupy, rehabilitace, pieta, kultura), tel.
pro informace 702 191 003.

Otevírací doba:
Po–Pá • 7–16 hodin

KURZY PRVNÍ POMOCI
realizujeme v našich učebnách i dle potřeb u Vás
v provozovně. Jsme akreditovaným vzdělávacím
střediskem MŠMT a MPSV, více info na tel. 722 944 155.

Za informacemi jděte vpravo po žluté.

Více o nás na www.cck-jablonec.cz

www.nemjbc.cz
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Telefonní seznam
Jednotné předčíslí

+ 420 483 34 xxxx
Pokud není uvedeno jinak.

spojovatelka nemocnice
informační služba u hlavního vchodu

5111
5350

Vedení nemocnice
ředitel nemocnice
náměstek HTS
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
asistentka ředitele

5736
5738
5310
5301

Další vybrané kontakty
sociální pracovník
5131
nutriční terapeut
5790
koordinátor pro dobrovolníky
5763
manažerka kvality, tisková mluvčí
5333
lékárna5744
doprava – sanity
5144
prádelna5195
nemocniční restaurace
5176
personální oddělení
5494
Lůžková oddělení
ARO – sledovna
gastroenterologie – recepce
gynekologie a porodnice – recepce
porodnice – sesterna 

5122
5540
5515
5504

novorozenci – sesterna
5516
CEDR Jbc – sesterna
5225
CEDR Tanvald – sesterna
483 394 700
chirurgie – sesterna B1
5308
chirurgie – sesterna B2
5306
JIP operačních oborů A
5380
JIP operačních oborů B
5390
chirurgická ambulance – recepce
5119
interna – koronární jednotka
5222
interna – sesterna A1
5212
interna – sesterna A2
5210
interna – sesterna A3
5207
onkologie5601
onkologie – lymfodrenáže
5603
ORL – sesterna
5771
ortopedie – sesterna
5759
ortopedie – JIP
5753
pediatrie – sesterna kojenci
5620
pediatrie – sesterna větší děti
5638
rehabilitace – recepce
5801
rehabilitace – sesterna
5814
urologie – sesterna
5703
urologie pooperační
5734
rentgen5854
rentgen – magnetická rezonance
5867

Místo pro vaše kontakty a poznámky
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Navigační systém
Orientaci v nemocnici vám usnadní barevné značky na zemi.
interna, osteocentrum
pediatrie, ambulantní část rehabilitace, pohotovost pro děti, pokladna
rentgen, mamograf, CT, magnetická rezonance, laboratoř,
lůžková část rehabilitace
gastroenterologie, chirurgie, plastická chirurgie, gynekologie a porodnice, urologie,
operační sály, CEDR, pohotovost pro dospělé, lékárna
ORL, ortopedie, urologická ambulance,
onkologická ambulance, endokrinologie
ARO, JIP operačních oborů, vedení nemocnice

Vydala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Zpracovali: Jana Válková a kolektiv autorů
Grafická úprava a tisk: Tiskárna IRBIS, www.vytiskneme.cz
Foto: Jana Válková, Ing. Jiří Koudelka, Martin Klimša, Petr Zbranek, Jan Škvára, archiv nemocnice
Náklad: 5 000 ks • Vydáno: červenec 2022
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H4

H3

Vchod pavilone
mF

MHD 11

Noční vchod

Vchod pavilonem A

P1

Pavilon C1	radiologie, laboratoř, rehabilitace, lůžková část
Pavilon C2	pediatrie, ambulantní rehabilitace, magnetická
rezonance, patologie, pohotovost pro děti
Pavilon D
interna, nemocniční bistro
Pavilon F
onkologická ambulance, endokrinologie
Pavilon E
samoobslužná restaurace, prádelna

F

B

A

6

P
A
B

6

otevřen 5.30 – 21.00 hodin
otevřen 21.00 – 5.30 hodin
otevřeny v hlavní pracovní době

správa nemocnice, personální oddělení
oddělení dopravy
mateřská školka
parkoviště pro veřejnost
platební automat pro parkování
bankomat (Česká spořitelna, a.s.)

Hlavní vchod
Noční vchod
Ostatní vchody

14, 11
104, 1

Budova H2
Budova H3
Budova H4

MHD

VJEZD

P2

Vchod z ul. Hřbitovní

116

Pavilon A
ORL (ušní, nosní, krční), ortopedie, urologie
Pavilon B	chirurgie, operační sály, gynekologie a porodnice, urologie,
CEDR, gastroenterologie, lékárna pro veřejnost, kaple,
informace, pohotovost pro dospělé
Pavilon I
ARO, JIP operačních oborů, vedení nemocnice

P3

VJEZD

H2

I

16
MHD 1

MHD

