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Advent v jablonecké nemocnici  

Zdobení stromku, prodej vánočních výrobků, výstavy, adventní koncert 

Tři dny před první adventní nedělí, ve čtvrtek 28. 11. od 10:00 hodin, se v jablonecké nemocnici 
bude nést ve vánočním duchu. Personál z oddělení Centra doléčování a rehabilitace bude 
v prostorách před kaplí prodávat výrobky pacientů. „Lidé, kteří si výrobky zakoupí, přispějí na 
nákup materiálu pro další aktivity,“ zve Tereza Niederlová, která akci se svými kolegyněmi 
z oddělení připravuje. Jako již tradičně, ozdobí před kaplí vánoční stromek vlastnoručně 
vyrobenými ozdobami členky jabloneckého Klubu seniorů z Centra sociálních služeb. „Výtvarné  
a tvořivé dílničky, včetně zdobení a dekorací, patří k jejich oblíbeným volnočasovým aktivitám. 
Tentokrát jsou ozdoby ve fialové a růžové barvě, dominují plstěné hvězdičky a ptáčci, dále pak 
klasické kuličky,“ upřesňuje Lukáš Frydrych, specialista pro volnočasové aktivity z Centra 
sociálních služeb. 

Adventní koncert s umělkyněmi Národního divadla se tento rok uskuteční 
ve čtvrtek 12. 12. Se svým programem přijedou navodit vánoční atmosféru 
operní pěvkyně Stanislava Jirků, rodačka z Jablonce a Marie Fajtová. Na 
klavír je doprovodí Jana Holmanová. „Koncert začíná v 17:00 hodin a vstup 
je volný,“ zve veřejnost tisková mluvčí Petra Hybnerová. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout v nemocnici také několik výstav. Ve 
vitrínách před kaplí jsou k vidění vskutku ojedinělé zdobené perníky 
Zuzany Königové, sestřičky z pediatrie. Ta se svými výrobky vyhrála 
letošní Moravský cukrářský šampionát. V další vitríně má svá díla vrchní 
sestra ortopedie Jana Hujerová, která ručními pracemi relaxuje více jak 
deset let. 

Nová výstava obrazů s názvem „Něco milého …“ jablonecké výtvarnice Marie Prokopové bude  
v průběhu první poloviny prosince instalována na chodbě u bistra. „V minulosti jsem byla s dětmi 
hospitalizována zde v nemocnici. Pobyt byl díky lékařům, sestřičkám, zdravotním klaunům  
a dalšímu personálu vždy příjemný. Výstavou bych jim chtěla za jejich práci poděkovat,“ uvádí 
autorka obrazů. Maluje temperovými, akrylovými nebo olejovými barvami a její obrazy nejčastěji 
vznikají v noci.  

Na chodbě u bistra budou i nadále k vidění obrazy Jitky Navrátilové a část fotografií s přírodní 
tématikou Jaroslavy Fojtíkové. 

Vánoční provoz nemocnice 

Přes vánoční svátky je třeba i v letošním roce počítat s omezením provozu na některých 
odborných ambulancích. V nemocnici bude jako vždy v provozu pohotovostní služba pro dospělé  
i děti. Rozšířenou otevírací dobu o svátcích plánuje nemocniční lékárna. Informace k vánočnímu 
provozu najde veřejnost na webových stránkách www.nemjbc.cz (pozn.: podrobnější info ještě 
pošlu později). 

http://www.nemjbc.cz/
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Bezplatné testování HIV v nemocnici 

Oddělení klinické biochemie a hematologie (laboratoř) 
jablonecké nemocnice se opět zapojilo do Evropského 
testovacího týdne HIV. Ten letos připadá na konec listopadu. 
Jedná se o 7. ročník celoevropské kampaně s hlavním cílem 
zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci.  

Podle informací na stránkách Národního programu boje proti AIDS 
vykazuje HIV infekce v České republice dlouhodobě vzestupný trend. 
Testování na HIV je jedním ze základních nástrojů prevence  
a pomáhá odhalit včasná stadia infekce, čímž může HIV pozitivním 
zajistit léčbu a také zamezuje dalšímu šíření infekce. „Využít možnosti 
bezplatného testování HIV lze v nemocnici v Jablonci nad Nisou  
od pondělí 25. 11. do pátku 29. 11. 2019, vždy od 9:00 do 14:30 
hodin,“ informovala tisková mluvčí Petra Hybnerová. Na odběr není nutné se předem objednávat, 
zájemci přijdou přímo do laboratoře v 1. patře. „Výsledky si lze osobně vyzvednout téhož dne 
odpoledne, pokud se přijde na odběr v dopoledních hodinách, nebo následující den,“ doplnila 
informace vedoucí oddělení klinické laboratoře a hematologie jablonecké nemocnice Ing. Eva 
Podzimková. Telefonické sdělování výsledků je možné pouze po sjednání hesla.  

Kompletní uzavření areálu závorami 

V průběhu prosince, s ohledem na klimatické podmínky, dojde k uzavření posledního „volného“ 
vjezdu do areálu nemocnice z ulice Hřbitovní. „Tento vjezd již nyní sice není určen pro veřejnost, 
ale ne vždy byl zákaz vjezdu bez povolení akceptován,“ informuje tisková mluvčí Petra 
Hybnerová. Veřejnost tímto vjezdem již neprojede. Po osazení vjezdu závorami zde bude 
fungovat jiný parkovací systém, než je tomu u hlavního vjezdu a vjezdu z  ulice 28. října od 
heliportu. Pro veřejnost jsou určená dvě parkoviště s dostatečnou kapacitou u hlavního vjezdu. 
„Především na parkovišti vpravo u budovy interny lze volná místa najít,“ doplnila Petra Hybnerová. 

Půl hodiny parkování je v areálu nemocnice bezplatné, za každou další hodinu uhradí návštěvník 
nemocnice v automatu deset korun. Pacienti se ZTP mají možnost si s průkazkou parkovací lístek 
před odjezdem anulovat na informacích.  

Nemocnice přistoupila k postupnému uzavření areálu v září 2017 z důvodu, že se potýkala 
s nedostatkem parkovacích míst pro pacienty, návštěvy i zaměstnance. „Je zřejmé, že provedená 
opatření měla svůj význam,“ doplnila Hybnerová. Kompletní informace k parkování jsou 
zveřejněny na webových stránkách www.nemjbc.cz. 
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