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Kompletní uzavření areálu závorami po novém roce 

Od pondělí 6. ledna dojde k uzavření posledního „volného“ vjezdu 
do areálu nemocnice z ulice Hřbitovní závorami. „Tento vjezd již 
dříve sice nebyl určen veřejnosti, ne vždy byl zákaz vjezdu však 
akceptován,“ informuje tisková mluvčí Petra Hybnerová. 
VEŘEJNOST TÍMTO VJEZDEM JIŽ NEVJEDE. Funguje zde 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 do nemocnice. „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. 

Vánoční provoz nemocnice 

Přes vánoční svátky je třeba i v letošním roce počítat s omezením provozu na některých 
odborných ambulancích. Zavřeny budou lůžkové části urologie a rehabilitace. Rozšířenou 
otevírací dobu má naopak nemocniční lékárna. Otevřeno je např. ve vánoční svátky 25. i 26. 
prosince od 8 do 16 hodin, stejně tak na Nový rok. V nemocnici bude jako vždy  
v provozu pohotovostní služba pro dospělé i děti.  

Podrobnější informace k vánočnímu provozu najde veřejnost na webových stránkách 
www.nemjbc.cz v sekci INFO pro pacienty a návštěvníky. 

Přáníčka pro pacienty od dětí ze ZŠ Mozartova 

Stalo se již tradicí, že pacienti oddělení Centra doléčování  
a rehabilitace dostanou k vánocům vlastnoručně vyrobené 
přáníčko od dětí z družiny ze základní školy v Mozartově ulici. 
„Víme, že tito pacienti většinou zůstávají přes vánoční svátky v 
nemocnici, a tak jsem rádi, že jim alespoň touto malou formou 
můžeme udělat radost“, řekla Alena Jarošová, vychovatelka ze 
školy. Oddělení centra doléčování a rehabilitace má celkem 67 
lůžek, z toho 37 jich je v Tanvaldu. Většina lůžek zůstává skutečně i přes vánoční svátky 
obsazena především staršími lidmi. „Snažíme se sice vánoční atmosféru v nemocnici alespoň 
trochu v rámci možností vytvořit, ale vánoce doma v rodinném kruhu to nenahradí,“ doplnila Petra 
Hybnerová, tisková mluvčí nemocnice. 

http://www.nemjbc.cz/
http://www.nemjbc.cz/
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Výstavy v nemocnici  

Nová výstava obrazů s názvem „Něco milého …“ jablonecké výtvarnice Marie Prokopové je 
k vidění na chodbě nemocnice 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. K vidění 
jsou zde také ještě obrazy Jitky Navrátilové a část fotografií s přírodní tématikou Jaroslavy 
Fojtíkové. 

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. 

Zásnuby v nemocnici  

V adventním období se na oddělení Centra doléčování a rehabilitace 
v Jablonci netradičně konaly zásnuby. Jeden pacient požádal o ruku 
svoji partnerku přímo v nemocnici, když za ním přijela na návštěvu. 
Pacientovi pomohl zásnuby zrealizovat personál oddělení. Fotografie je 
přímo ze zásnub v nemocnici (bližší informace si snoubenci nepřejí 
zveřejňovat). 

 

 

První miminko 2020 

První miminko přivítáme s představiteli statutárního města Jablonec nad Nisou, vedením 
nemocnice a dalšími hosty ve čtvrtek 2. ledna 2020 od 10:00 hodin. Srdečně s předstihem zvu. 
V letošním roce přišlo k dnešnímu dni (17. 12.) na svět 1 497 dětí, což je již o 4 dětí více, než za 
celý loňský rok.  

Ohledně informací k narození prvního miminka mi můžete volat na mobil ve středu 1. ledna na 
Nový rok od 7:30 hodin (728 507 728). 

http://www.nemjbc.cz/

