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Zdůvodnění a vysvětlení:  

Předkládám ZM stručnou zprávu o aktuálních záležitostech v turnovské nemocnici, tak aby zastupitelé 
průběžně informováni a případně mohli položit dotazy. 
Jedná se: 

- otevření nového bufetu naproti vrátnici 
- výpovědi pana primáře Lidáka a dalším fungováním oddělení gynekologie 
- narovnání a zvýšení platů sester 
- další záměry rozvoje turnovské nemocnice 
- platba za žáky středních škol 

 
Otevření nového bufetu 
Bufet byl otevřen na atraktivnějším místě, více je popsáno v tiskové zprávě. Ordinace urologie byla přesunuta 
na plicní.  
 
Výtah z tiskové zprávy: 
Nový bufet vybudovaný u hlavního vstupu do Panochovy nemocnice v Turnově od pondělka slouží 
návštěvníkům, pacientům i zdravotníkům. Bufet, jenž vybudoval Krajské nemocnice Liberec (KNL) z vlastních 
zdrojů, přišel na dva miliony korun a otevřen je každý všední den od 7 do 17 hodin. „Moderně vybavené 
prostory nám umožní nabízet široký sortiment jak studené, tak i teplé kuchyně. Teplá svačinová polévka jistě 
osloví velké množství zákazníků, stejně jako široká nabídka lahůdek a čerstvého pečiva,“ uvedl vedoucí 
stravovacího provozu Krajské nemocnice Liberec Karel Kubelka s tím, že bonusem pro nové návštěvníky bude 
káva zdarma při nákupu na 60 korun. Nová kantýna umožňuje strávníků platby v hotovosti, platební kartou a 
pro zaměstnance nemocnici i bezhotovostní čipovou kartou.  
Kantýna v turnovské nemocnici tak rozšířila počet provozoven, které zajišťuje na Liberecku i Turnovsku tým KNL 
cateringu. „Celkem provozujeme 29 jídelen nebo kantýn. Nicméně se stále hlásíme do nových výběrových řízení 
na poskytování služeb závodního stravování nebo cateringových služeb,“ uzavřel Karel Kubelka.  
 
Výpověď pana primáře Lidáka a dalším fungováním oddělení gynekologie 
V této chvíli bude oddělení fungovat v kolektivu 2 lékařů a 1 lékařky. Dvou atestované gynekology se snaží 
sehnat jak v Liberci, tak v Turnově. Problém je uschován v úhradách pojišťoven. V této chvíli se zásadně vyplatí 
provozovat ambulanci (více peněz, méně rizika), než pracovat v nemocnici (méně peněz, více rizika). Bude 



zachována kompletní ambulantní péče o pacientky a zároveň jednodenní operativa u malých výkonů. Větší 
operace - cca 30% výkonů bude z personálních důvodů přesunuta do Liberce. 
 
Výtah z tiskové zprávy: 
Díky spojení obou nemocnic se podařilo vyřešit také problém se zajištěním složitější gynekologické operativy, 

která se bude napříště provádět pouze v liberecké nemocnici. „V turnovské nemocnici zůstane zachována 

kompletní ambulantní péče pro naše pacientky a zároveň jednodenní operativa u malých výkonů,“ zmínil MUDr. 

Martin Hrubý s tím, že se podařilo do personálního stavu turnovské gynekologie přijmout novou lékařku 

specializovanou gynekoložku MUDr. Petru Holcovou. Důvodem pro omezení operativy v turnovské nemocnici je 

klesající počet pacientek, které do turnovské nemocnice přicházely na větší gynekologické zákroky. „V loňském 

roce bylo na gynekologii v turnovské nemocnici operováno 387 pacientek, z nichž více než 240 podstoupilo 

drobné jednodenní zákroky. Letos za prvních šest měsíců roku přišlo na drobný jednodenní zákrok 118 

pacientek, a na větší výkon 65 žen. Složitější operativu napříště zajistí zkušení lékaři v liberecké nemocnici a 

v turnovské nemocnici se mohou lékaři soustředit především na ambulantní sféru a drobné výkony tak, aby byly 

pacientky maximálně spokojeny,“ uzavřel generální ředitel. 

Narovnání a zvýšení platů sester 
Hospodaření nemocnice umožnilo narovnat a zvýšit platy zdravotních sester. V rozmezí srpna-prosince 2014 
půjde na platy středního zdravotního personálu o 1,5 mil.Kč více než v předešlých letech. Kromě samotného 
navýšení došlo i k určité systematizaci a motivačnímu ohodnocení, které je v rukou hlavních sester jednotlivých 
oddělení. 
 
Výtah z tiskové zprávy: 
Hospodaření Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov za prvních osm měsíců letošního roku 

po fúzi, která se uskutečnila k 1. lednu 2014, je nejenom vyrovnané ale vykazuje zisk ve výši 31 milionu korun. 

„Podařilo se nám velmi dobře a velmi rychle stabilizovat Panochovu nemocnici v Turnově, která byla 

v uplynulých několika letech opakovaně každý rok ve ztrátě ve výši od 5 do 25 milionu korun. Nyní je v zisku cca 

8 milionů korun, což nám umožnilo zvýšit a narovnat platy sester v turnovské nemocnici a zabývat se platy 

lékařů,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva KNL MUDr. Luděk Nečesaný, MBA s tím, že průměrná 

měsíční mzda u zdravotních sester v turnovské nemocnici činí nyní 28 500 korun a u libereckých sester je ještě 

o tisíc korun více. To je nejvyšší průměrná mzda středního zdravotnického personálu v celém Libereckém kraji. 

Vedení KNL se nyní chystá provést také inventarizaci platů všech turnovských lékařů s cílem nastavení jejich 

systémového ohodnocení jako tomu je u lékařů v liberecké nemocnici. 

Další záměry rozvoje turnovské nemocnice 
V této chvíli se připravuje výstavba prodejny zdravotních potřeb v místě stávajícího ultrazvuku. Nájemní 
smlouva se stávajícím provozovatelem lékárny je do roku 2017, hned po-té ji převezme naše nemocnice. 
Dalším záměrem je přestavba prostoru bývalého novorozeneckého oddělení na centrum biologické léčby 
zánětů střev, která by měla proběhnout v roce 2015 v předpokládaném objemu 7 mil.Kč. 
 
 
Platba za praxe žáků Střední zdravotnické školy v Turnově a Liberci 
Managment KNL  vykázal náklady na praxi žákyněk a obrátil se na vedení SZŠ v Turnově s úhradou částky cca 
100 tis.Kč. na základě jednání s paní ředitelkou jsem celý problém přenesl na dozorčí radu KNL. Ta projednala 
případné odpuštění této platby jak SZŠ v Turnově, tak případně SZŠ v Liberci a vyžádala si stanovisko Rady 
Libereckého kraje, jakožto majoritního vlastníka a zároveň zřizovatele středních škol. Předpokládám, že se 
k tomuto tématu vrátí představenstvo nemocnice na některém dalším jednání. Turnovští zástupci v DR 
odpuštění podporují. 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM bere na vědomí 

zprávu o aktuální situaci v turnovské nemocnici. 

 


