
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA – Významné personální změny v NsP 

 

Říjen se stal pro českolipskou nemocnici měsícem velmi pozitivních personálních změn. Začátkem 

měsíce k nám nastoupilo na hlavní pracovní poměr více než deset nových českých lékařů převážně z řad 

absolventů. Největší zájem byl o práci na Pediatrickém oddělení, které vede velmi uznávaný lékař 

a kapacita ve svém oboru MUDr. Josef Gut, o němž je známo, že je mimo jiné i velmi kvalitním 

mentorem začínajících lékařů. Další lékaři nastoupili například na oddělení Ortopedicko-

traumatologické, Gynekologicko-porodnické a Chirurgické. „Kdo se pohybuje v oboru zdravotnictví, ví, 

že získat pro okresní nemocnici nové perspektivní lékaře může být někdy náročné. I proto jsem dnes 

skutečně moc ráda za to, že se nám podařilo obohatit náš tým ne o jednoho, ale hned o několik dalších 

lékařů, kteří mají zájem podílet se spolu s námi na poskytování zdravotní péče“ řekla Mgr. Pavlína 

Pilařová, personální ředitelka NsP. 

K velkým změnám ovšem došlo také na několika vedoucích pozicích. MUDr. Lubor Picmaus, primář 

ARO a DIOP a ředitel pro lékařské obory, postoupil svůj primariát MUDr. Pavolovi Šajgalíkovi. 

Po skoro dvacetiletém působení Tomáše Volšeho mj. i na pozici Vedoucího oddělení ICT převzal jeho 

žezlo Vladimír Matoušek, jehož jsme se zeptali, proč se v době, kdy je po IT odbornících opravdu vysoká 

poptávka, rozhodl pro zaměstnání právě v nemocnici: „U mě je to poměrně jednoduché. Vím, že 

IT odborníci se do práce ve zdravotnictví nehrnou, přestože jsou nepostradatelnou součástí nemocnice 

a práce je to mnohdy zajímavá a netradiční. Proto to považuji za velkou výzvu i pro mě samotného. 

Svou prací pro nemocnici bych chtěl něco vrátit společnosti, poděkovat zdravotníkům za to, co pro nás 

každý den dělají. A v mém případě je nejlepší cestou to, že se jim co nejvíce pokusím usnadnit život 

v oblasti práce s ICT.“ vysvětlil Vladimír Matoušek.  

Mgr. Dana Kalová nově nastoupila do pozice hlavního hygienika a pozici epidemiologické sestry od října 

zastává Jana Benešová. Oddělení nemocniční hygieny je podřízeno úseku řízení kvality, a jeho hlavní 

náplní práce bude sledování, sběr, analýza a vyhodnocování dat v oblasti epidemiologických procesů, 

kontrolní činnost, navrhování řešení a vydávání opatření v případě výskytu epidemiologicky 

významných situací. 

„Jsme velmi rádi, že se naše nemocnice rozrostla o další významné členy našeho týmu, kterým 

do začátku přejeme jen to nejlepší, a doufáme, že jsme na počátku spolupráce, která potrvá ještě 

mnoho dalších let“ zakončil generální ředitel nemocnice Ing. Pavel Marek.  
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