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UDĚLEJTE SI O NÁS OBRÁZEK 
 

 Jsme nová moderní nemocnice pavilónového typu. 
 Ležíme pouze 60 km od Prahy. 
 Naše spádová oblast zahrnuje cca 120 tisíc obyvatel. 
 Máme 560 lůžek, na kterých ročně hospitalizujeme více než 22 tisíc 

pacientů. 
 V našich odborných ambulancích ročně ošetříme téměř čtvrt miliónu 

pacientů.  
 Od roku 2006 hospodaříme s kladným hospodářským výsledkem. 
 CHCETE SE O NÁS DOZVĚDĚT VÍC? NAVŠTIVTE NÁŠ WEB 

A FACEBOOK! 
 

NEZAHÁLÍME, CHCEME BÝT VŽDY O KROK NAPŘED 
 

 K práci využíváme moderní přístrojové vybavení, které průběžně 
obnovujeme. 

 Neustále pracujeme na vylepšování prostředí naší nemocnice jak pro 
pacienty, tak i pro zaměstnance, a to nejen s využitím vlastních, ale 
i dotačních finančních prostředků. 

 Od roku 2012 jsme držiteli statutu iktového centra. 
 Nedávno jsme díky úspěšnému čerpání dotací zrekonstruovali např. 

operační sály, vybavili iktovou jednotku špičkovými přístroji nebo 
zrekonstruovali naše gynekologicko porodnické oddělení. 
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POSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V TĚCHTO OBORECH 
 

 

 ARO a intenzivní péče 
 Gynekologie a porodnictví  
 Chirurgie a traumatologie 
 Interna 
 LDN 
 Neurologie 
 ORL 
 Ortopedie  
 Pediatrie 
 Radiologie a zobrazovací metody 
 Rehabilitace  
 Urologie 

 

Ve všech oborech jsme akreditováni pro specializační vzdělávání. 
Máme i vlastní oddělení klinických laboratoří, centrální operační sály, dopravní 
zdravotní službu, centrální sterilizaci, klinickou psychologii, klinickou logopedii, 
zdravotně sociální pracovníky nebo domácí zdravotní péči. 

 

MÁME PRO VÁS I NĚCO NAVÍC 
 

 Možnost ubytování na ubytovně zdravotnického personálu vedle 
nemocnice. 

 Pět týdnů dovolené. 
 Výhodné tarify na telefonování a datové služby.  
 Zvýhodněné závodní stravování. 
 Volný vstup do bazénu či tělocvičny, výhodné ceny zájezdů nebo vstupů na 

kulturní akce.  
 Pro studenty 5. a 6. ročníků lékařských fakult nabízíme motivační příspěvek 

až do výše 10 tisíc korun měsíčně. 
 

CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU? KONTAKTUJTE NÁS! 
 

 Pro lékařské zdravotnické obory kontaktujte MUDr. Lukáše Fuhrmanna, 
tel. 416 723 762, l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz. 

 Pro nelékařské zdravotnické obory kontaktujte Mgr. Lenku Kalábovou, 
Ph.D., tel. 416 723 703, l.kalabova@nemocnice-lt.cz.  


