
 

 

  

Uskutečnilo se přátelské Setkání se starosty měst, obcí a významných firem našeho 

regionu a Den Orlickoústecké nemocnice 

V Ústí nad Orlicí dne 8.10.2015 

Dne 7.10.2015 se konalo v seminární místnosti na dětském oddělení Orlickoústecké nemocnice přátelské Setkání se 

starosty měst, obcí a významných firem našeho regionu.  

Na úvod vystoupili představitelé Pardubického kraje. Hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D., ocenil, že rozsáhlé 

finanční prostředky, které do nemocnice v posledních letech přišly, jak do budov, tak přístrojové techniky, jsou již na 

nemocnici vidět. Zároveň upozornil na to, že nemocnici tvoří především lidé a stabilizace zdravotního personálu je 

v jeho očích prioritou.   

Na projev pana hejtmana navázal Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, který ocenil 

stabilitu Orlickoústecké nemocnice a podporu, kterou v regionu má.   

Dále vystoupil MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel, který pohovořil o činnosti Nemocnice Pardubického kraje, 

a.s., v prvním roce existence nové firmy.  

MUDr. Jiří Řezníček, ředitel Orlickoústecké nemocnice, prezentoval přítomným informace o činnosti a úloze 

Orlickoústecké nemocnice v rámci společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Na setkání se dostavilo mnoho 

významných osobností. 

Následovalo zhodnocení ukončeného projektu Nadačního fondu S námi je tu lépe! Endoskopická věž pro ORL „Plné 

rozlišení pro moderní vyšetření“, na který se díky štědrým sponzorům vybralo potřebných 1 772 775 Kč. Současně si 

přítomní hosté měli možnost nově pořízenou věž na setkání již prohlédnout.  

Při této příležitosti významní sponzoři přijali z rukou předsedy Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe!, 

Ing.Kvida Štěpánka, ocenění za význačnou podporu projektu Endoskopická věž pro ORL.  

Do dalšího období vybrala Správní rada Nadačního fondu, na svém zasedání dne 27.7.2015, hned dva vítězné 

projekty.  

První projekt „Jícnová echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce“ představil přítomným hostům 

MUDr.Vratislav Dědek, vedoucí kardiologického střediska Orlickoústecké nemocnice. 

Druhý vítězný projekt „Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor STAN pro gynekologicko-porodnické oddělení“ 

prezentoval primář oddělení MUDr.Dionýz Zakál.  

Sponzoři si tak budou moci zvolit, který z výše uvedených projektů podpoří. 

Po ukončení oficiálního programu pozval MUDr. Jiří Řezníček všechny přítomné hosty na Den Orlickoústecké 

nemocnice, který probíhal po celý den v areálu zdravotnického zařízení.  

MUDr. Jiří Řezníček 
ředitel 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Orlickoústecká nemocnice 
 



 

Fotogalerie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: L. Prokeš, archiv nemocnice  

 

 

Nadační fond S námi je tu lépe!  

   Tel.: 465 710 333; 606 089 637     Mail: nf@uo.hospital.cz                www.ou-nem.cz/fond    

 

        

Přispějte, prosíme, spolu s námi: 

č.ú.: 257730877/0300 

mailto:nf@uo.hospital.cz
http://www.ou-nem.cz/fond

