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1. Úvodní slovo p ředsedy p ředstavenstva 
 
Vážené dámy, vážení pánové,   
 
rok 2014 byl pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., úspěšný.  Nejen, že byl 
uskutečněn velmi náročný a rozsáhlý projekt zateplení tří hlavních budov NsP, ale 
naše akciová společnost vytvořila i svůj historicky nejlepší hospodářský výsledek, 
zisk více než 13 milionů korun. Domnívám se, že tento výsledek je o to radostnější, 
že vznikl právě v zhoršených podmínkách skoro rok probíhající rekonstrukce budov. 
Dosáhli jsme ho zásluhou zvýšením tržeb od zdravotních pojišťoven a série přijatých 
opatření, ale také dobré práce většiny zaměstnanců.  
Díky provedeným racionalizačním, cenovým a organizačním opatřením se nám 
podařilo prakticky udržet náklady na úrovni roku 2013. U většiny nákladových 
položek došlo k poklesu oproti roku 2013. Ke zvýšení nákladů došlo jen u spotřeby 
léků, krve a SZM, což odpovídá zvýšenému objemu kvality a péče. Vyšší náklady (o 
1,2 mil. Kč) na opravy způsobuje dlouhodobé podinvestování a stárnutí zařízení.  
 
NsP Česká Lípa zajistila i v roce 2014 dobrou dostupnost zdravotní péče v široké 
spádové oblasti a neutrpěla ani kvalita jejího poskytování. Počet ambulantních 
ošetření vzrostl o několik tisíc, meziročně se zvýšil i počet hospitalizovaných 
pacientů. Naplno se „rozjela“ novinka - lůžková rehabilitace, která byla téměř ze 
100% využitá. Stejně jako ortopedie, u které byly výrazně navýšeny výkony operací 
totálních endoprotéz kyčelního kloubu. Lepší, vysoce kvalifikovaná zdravotní péče o 
pacienty a jejich vyšší spokojenost byla (a je) naším prvořadým cílem. Stejně jako 
vytváření klidného, příjemného a bezpečného prostředí nemocnice.. 
 
Zcela dominantní „postavení“ mezi investicemi roku 2014 měl projekt „Zateplení 
vybraných objektů NsP Česká Lípa“, který umožnila investice téměř 73 miliónů korun 
od Libereckého kraje a dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 33 mil. 
Kč.  Náročná rekonstrukce zchátralých budov stála bezmála 126 milionů korun. Bez 
narušení léčby pacientů, plánovaných operací či zmenšené kapacity lůžek. Z již 
méně nákladných, ale důležitých akcí se nemocnici podařilo vybudovat zejména nový 
„Rodičovský pokoj pro vedení porodu“, pořídit  do laboratoří důležitý přístroj - plynový 
chromatograf, ale i další přístroje na jiná oddělení. Potřebná byla i  výměna 
termoregulačních ventilů v budově dětské nemocnice nebo výměna konvektomatu na 
tepelnou úpravu jídel.  Během roku 2014 probíhala také příprava další modernizace, 
především lůžkových oddělení a  operačních sálů a to s využitím významných dotací 
z evropských fondů. Ve spolupráci s Libereckým krajem jsme začali hledat reálná 
řešení, jak napravit dlouhodobý problém, kterým je havarijní stav zdravotechnických 
instalací v budovách.  
 
Vážené dámy a pánové, rád bych zároveň i touto cestou poděkoval zaměstnancům 
za práci, úsilí  a podíl na dosažených výsledcích naší nemocnice. Uznání zaslouží  
také přístup zástupců vlastníka, členů představenstva a dozorčí rady. Věřím, že i 
v nadcházejícím období zůstane vývoj naší ekonomiky příznivý a stabilizovaný a 
budeme se moci soustředit na to základní, tj. poskytování kvalitní léčebné a 
ošetřovatelské péče. 
 
 

MUDr. Radek Havlas  



www.nemcl.cz 

2. Základní identifika ční údaje 
 
Název:  Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. 
 

Sídlo:  Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa 
 

Právní forma:  akciová společnost  zapsaná u u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1648 
IČ: 27283518 
DIČ: CZ27283518 
 
Statutární zástupce: 
MUDr. Radek Havlas, předseda představenstva   
Ing. Jaroslav Kratochvíl, místopředseda představenstva   
 
Bankovní spojení:  
GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa 
číslo účtu: 183452738/0600 
 
Předmět hlavní činnosti:  poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče,  
poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 
 
Kontakt: 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – spojovatelka 
Tel: 487 954 111 - spojovatelka 
Fax 487 951 468 
www.nemcl.cz   
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3. Profil spole čnosti 
 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová spole čnost, je významné 
zdravotnické zařízení regionu poskytující lůžkovou i ambulantní péči. Slouží nejen 
pro obyvatele na území okresu Česká Lípa (cca 110 000 obyvatel), ale ve vybraných 
odbornostech i pro část Děčínska. Vzhledem k blízkosti hojně navštěvovaných 
rekreačních oblastí v okolí České Lípy poskytuje péči zvýšenému počtu tuzemských i 
zahraničních rekreantů. Lůžkový fond nemocnice aktuálně představuje  347 akutních 
lůžek, 6 lůžek DIOP a 122 lůžek následné péče.  

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost byla založena rozhodnutím 
zakladatele a jediného akcionáře Libereckým krajem. Zápis do obchodního rejstříku u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648 se uskutečnil dne 4. 1. 
2006.  
 
Hlavní činností společnosti je poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče 
v rozsahu registrace podle zákona č. 160 / 1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 
zdravotnických zařízeních v platném znění. 
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4. Hlavní akcioná ři a majetkové ú časti 
 

- Liberecký kraj 100 %  

 

5. Orgány spole čnosti 

- Valná hromada 
 

- Dozor čí rada 

Mgr. Hana Moudrá , předseda 

MUDr. Miloš Volek , člen   

MUDr. Romana Kvasni čková , člen  

PhDr. Jaromír Baxa , člen  

Jiří Löffelmann , člen  

Mgr. Lenka Kadlecová , člen  

 

- Představenstvo 

MUDr. Radek Havlas , předseda  

Ing. Jaroslav Kratochvíl , místopředseda 

MUDr. Ji ří Hruška , člen  

MUDr. Václav Bárta , člen  

MUDr. Vladimír Tren čiansky, člen   

Bc. Blanka Hodinková, DiS ,  člen  
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6. Organiza ční struktura 
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7. Přehled jednotlivých l ůžkových a nel ůžkových odd ělení a 
pracoviš ť 

Lůžková odd ělení:       
 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení  primář  MUDr. Lubor Picmaus  

vrchní sestra Drahomíra Hubáčková 
 
Dětské a novorozenecké oddělení   primář  MUDr. Josef Gut  

vrchní sestra Jitka Jelínková 
 
Gynekologicko-porodnické oddělení  primář  MUDr. Radek Havlas 

vrchní sestra Hana Kandlerová 
 
Chirurgické oddělení  primář  MUDr. Jaroslav Verner, 

od 16. 6. 2014 MUDr. Václav Bárta  
vrchní sestra Irena Patková 

 
Interní oddělení a hemodialyzační středisko  primář  MUDr. Romana Kvasničková 

vrchní sestra Marie Štullerová 
 
Neurologické oddělení  primář  MUDr. Jitka Mondoková 

vrchní sestra Iva Volfová 
 
Oddělení ortopedie a traumatologie   primář  MUDr. Petr Gutwald   

vrchní sestra Martina Černá 
 
 
Oddělení následné péče (LDN) primář  MUDr. Nikolaj Štaňko 

vrchní sestra Lenka Caklová 

 

Komplement / Spole čné vyšet řovací a lé čebné složky: 
 
Oddělení klinických laboratoří     primář  MUDr. Vladimír Fibiger 

vrchní laborant Andrea Hégrová, DiS. 
 
Oddělení klinické biochemie   vedoucí oddělení Ing. Jaroslav 

Procházka 
 
Oddělení klinické mikrobiologie    primář  MUDr. Vladimír Fibiger 
 
Patologie       primář  MUDr. Luděk Coufal 

vrchní laborant Ladislava Badinová  
 
Hematologické a transfúzní oddělení  primář MUDr. Jindra Škarková  

vrchní laborant Irena Volejníková 
 
Radiodiagnostické oddělení    primář  MUDr. Adam Kulhánek  
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vrchní laborant Vladislav Jindra, 
od 1. 4. 2014 Michala Krejčová 

 
Oddělení léčebné rehabilitace                           primář  MUDr. Vladimír Trenčiansky 

           vrchní fyzioter. Mgr. Dana Šperlíková 
 
Plicní oddělení (PNE)                          primář  MUDr. Magdalena Popelková  

vrchní sestra Zuzana Dostálová 
 
Centrální  příjem                                   vedoucí lékař  MUDr. Jiří Čech  

vrchní sestra Ing. Alena Brodská, 
od 1. 7. 2014 Bc. Soňa Sittová 
 

Centrální oper.sály                            vedoucí lékař  MUDr. Petr Ježek  
vrchní sestra Ludmila Řeháková           
              

Centrální sterilizace                               vedoucí lékař  MUDr. Petr Ježek 
staniční sestra Jaroslava Fiedlerová                       
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8. Statistické údaje za rok 2014  
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9. Zpráva z úseku životního prost ředí 
 

Rok 2014  byl zaměřený na třídění odpadu, snižování produkce komunálního odpadu.  Mírně narostly 
nebezpečné odpady a to vzhledem  k počtu ošetřených pacientů a používání jednorázových pomůcek. 
 
Produkce odpad ů v letech 2013 a 2014 v tunách (vybrané komodity) 
 

 
 
 

 Odpad   rok 2013  rok 2014 
180101 Ostré předměty 2,144 5,079 
180103 Odpady, na jejeich sběr jsou kladeny zvláštní požadavky 117,712 120,521 
180104 Odpady, kde nejsou kladeny  zvláštní požadavky  26,972 28,258 
180109 Jiná nepoužitelná léčiva 0,438 0,128 

200301 Směsný komunální odpad 306,006486 214,24981 
 
Průběžné probíhají kontroly zaměřené na třídění odpadu. O odpady se smluvně stará firma Marius 
Pedersen, a.s.. Veškeré skladované množství nebezpečných chemických látek se nachází v 
minimálním množství, pod hranicí limitů stanovených zákonem, kromě kyslíku, který překračuje 2% 
množství, celková kapacita venkovních zásobníků činí 2x 10 000 l. Dodávky medicinálních a 
technických plynů zajišťuje smluvně firma AIR PRODUCTS, spol. s r. o..  
  
V druhé polovině  roku 2014 byly podle výstupů minulého období  vypracovány požadavky do zadávací  
dokumentace pro výběrové řízení firmy pro odstraňování odpadů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, 
a.s.. V roce 2014 byly náklady za odevzdané odpady v částce 1 936 638 Kč. Od nemocnice byly 
vykoupeny komodity papír a železný šrot v hodnotě 26 660,0 Kč. Celkové náklady na odstranění 
odpadů: 1 909 978,0 Kč. V této částce nejsou započítány obaly na odpad tj. pytle a plastové boxy na 
nebezpečný odpad.  
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10. Lidské zdroje 
 

Přehled o po čtech zam ěstnanc ů k 31.12.2014 (průměrný přepočtený evidenční počet) 
 

Profese       Počet 
Lékaři        100 
Farmaceuti          7 
Všeobecné sestry a porodní asistentky, ostatní 
zdrav. nelékaři s odb. způsobilostí (SZP)               348 
Laboranti       53,5 
NZP, PZP                  141 
Fyzioterapeuti          20 
Ergoterapeuti           3 
Ostatní pracovníci v lab. metodách s VŠ        3 
Ostatní odborný pracovník         2 
THP          55 
Dělníci a provozní pracovníci                  103 
 
Celkem zaměstnanců k 31. 12. 2014               835,5 

 

 

Zpráva odboru Řízení lidských zdroj ů (ŘLZ) 
 
Od 1. ledna do 31. prosince 2014 jsme uzavřeli pracovní smlouvu se 136 zaměstnanci. V průběhu roku 
nás opustilo 139 zaměstnanců ukončením pracovního poměru. V únoru úspěšně proběhl již 12. ročník 
nemocničního plesu, kterého se zúčastnilo rekordních 300 lidí včetně celého vedení nemocnice, 
zástupců města a dozorčí rady.Od sponzorů bylo na organizaci plesu získáno 70 000,- Kč. 
15. červnu proběhl 6. ročník dětského dne s podtitulem „Těšíme se na prázdniny“ na velkém parkovišti 
u restaurace Arbes. Tohoto ročníku se zúčastnilo 115 dětí, které si zasoutěžili o sladké balíčky od 
sponzorů. V prosinci se konala v zasedací místnosti polikliniky tradiční a u dětí též velmi oblíbená 
Mikulášská besídka s účastí cca 100 dětí zaměstnanců. Všichni opět odcházeli domů se sladkými a 
ovocnými balíčky. Dále 9.12.2014 proběhlo setkání s důchodci, kteří byli našimi zaměstnanci. Bylo pro 
ně připraveno malé občerstvení. Přítomni byli zástupci odborů. 
Nemocnice v roce 2014 získala dotaci na Rezidenční místa pro zdravotnické nelékaře v celkové výši 
661.973,- Kč. Do vzdělávání zaměstnanců investovala nemocnice celkem 1 016 862,- Kč, přičemž se 
nám podařilo získat dotaci z EU 318 000,- Kč. 
Celkem 7 lékařů se zařadilo do Základního oboru, 2 lékaři + 1 specializaci úspěšně absolvovali Základní 
kmen a 2 lékaři získali Specializovanou způsobilost. Ale ani SZP pracovníci ve vzdělávání nezaháleli. 4 
sestřičky zdárně dokončily pomaturitní studium a 15 sanitářek/ů absolvovalo Sanitářský kurz. Dále 
proběhlo pro nelékařský personál školení komunikace a měkkých dovednosti, kterých se zúčastnilo 70 
zájemců. 
Během celého roku se pak konala různá školení pro lékaře, SZP i THP a dělníky; například: školení 
KPR, BOZP, Nozokomiálních nákaz, Referenční zkoušky pro řidiče a školení Odborné způsobilosti 
v elektrotechnice dle § a další. Dále se konají konference v NsP Česká Lípa, které jsou za kreditní body. 
Nemocnice získala akreditaci na praktickou část sanitářského kursu 86 studentů a mediků na praxi.  
Nemocniční knihovna měla ke konci roku 2013 registrovaných 560 čtenářů. Během roku se přišlo do 
knihovny přišlo zaregistrovat 40 osob. Za celý rok bylo vypůjčeno 5129 knih, časopisů a dalších 
dokumentů. Lékařská knihovna v tomto období odebírala 39 titulů lékařský časopisů. Bylo zakoupeno 
233 nových knih. K 31.12.2013 čítala knihovna 9710 svazků. 
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11. Vývoj hospodá řského výsledku 
 

Údaje v mil. Kč 
Skute čnost  Skute čnost  

Index  Rozdíl 
2013 2014 

Zisk/ztráta -44,9 13,2  58,1 
     

Vývoj hospodářského výsledku (zlepšení o 58,1 mil. Kč) byl ovlivněn především zvýšením tržeb od zdravotních 
pojišťoven (úhradová vyhláška, zlepšené vykazování), tržeb za zboží (racionalizace provozu a marketing veřejné 
lékárny) a prakticky udržením nákladů na úrovni roku 2013 přes zvýšení objemu a kvality péče a náročnou investiční 
výstavbu, nesoucí i provozní náklady. To se podařilo díky provedeným racionalizačním, organizačním a cenovým 
opatřením. 
 
Náklady 
     

Léky, krev SZM 108,9 115,8 1,06 6,9 

Ostatní materiál 27,7 27,4 0,99 -0,3 

Energie 35,8 31,3 0,87 -4,5 

Prodané zboží 61,7 66,3 1,07 4,6 

Opravy 9,0 10,2 1,13 1,2 

Služby 37,2 39,2 1,05 2,0 

Mzdy a odvody 348,4 351,0 1,01 2,6 

Ostatní náklady 31,3 22,3 0,71 -9,0 

Náklady celkem 660,0 663,5 1,01 3,5 
     

Ke zvýšení nákladů došlo u spotřeby léků, krve a SZM o 6,9 mil. Kč, což odpovídá zvýšenému objemu a kvality péče. 
Zvýšení nákladů na opravy o 1,2 mil. Kč je způsobeno dlouhodobým podinvestováním a stárnutím zařízení. Zvýšení 
nákladů na služby o 2 mil. Kč tvoří vyšší náklady na revize zařízení a náklady spojené s administrací výběrových řízení 
investičních dotačních akcí. U ostatních nákladových položek došlo k poklesu oproti roku 2013. Výrazný pokles energií 
byl způsoben zateplením vybraných budov nemocnice. 
 
Tržby a výnosy 

Tržby ZP 495,0 561,5 1,13 66,5 
Tržby ostatní 22,8 23,6 1,04 0,8 
Regulační poplatky 14,1 3,1 0,22 -11,0 
Tržby za zboží 77,5 82,0 1,06 4,5 
Ostatní výnosy 5,7 6,5 1,14 0,8 

Tržby celkem 615,1 676,7 1,1 61,6 
     
Kolísání tržeb od zdravotních pojišťoven vyplývá z každoročních změn úhradových mechanizmů. V současné době se 
daří lépe na tyto změny reagovat a zároveň zkvalitňovat vykazování, což se projevuje ve výši úhrad. Zároveň probíhají 
intenzivní jednání se všemi pojišťovnami. Pozitivní trend byl nastolen v provozu a marketingu veřejné lékárny a došlo 
tak ke zvýšení tržeb o 4,5 mil. Kč. 
Pro rok 2015 je plán nákladů, tržeb a tvorby zisku koncipován jako ziskový a to ve výši 15 mil. Kč při nákladech ve výši 
678,2 mil. Kč a tržbách ve výši 693,2 mil. Kč. 
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11.1. Struktura náklad ů 2014 – graf  
 

 

 
 
11.2. Struktura výnos ů 2014 - graf  
 

 
 
 
 

Struktura náklad ů

Léky, krev, SZM; 
115,8; 17%

Ostatní materiál; 
27,4; 4%

Energie; 31,3; 5%

Prodané zboží; 
66,3; 10%

Opravy; 10,2; 2%

Služby; 39,2; 6%

Mzdy a odvody; 
351,0; 53%

Ostatní náklady; 
22,3; 3%

Struktura výnos ů

Tržby ZP; 563,1; 
84%

Tržby ostatní; 22,0; 
3%

Regulační poplatky; 
3,1; 0%

Tržby za zboží; 
82,0; 12%

Ostatní výnosy; 6,5; 
1%
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12. Investi ční činnost v roce 2014  

 
12.1. Přehled investi čních výdaj ů za rok 2014 
 
V roce 2014 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 84,5 mil.Kč. Z toho z vlastních zdrojů bylo pořízeno 
vybavení a technická zhodnocení za 22,7 mil. Kč. Dalším zdrojem pořízení nového majetku byly 
finanční a věcné dary. NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2014 pořídila investiční majetek (přístrojové 
vybavení,technické zhodnocení budov) z dotací od Libereckého kraje a Fondu Ministerstva životního 
prostředí ve výši 59,8 mil.Kč. NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2014 pořídila přístrojové vybavení z dotací od 
ROP a z prostředků Města České Lípy ve výši 2,0 mil. Kč. 
 
12.2. Přehled nejvýznamn ějších investic z vlastních zdroj ů (v tis.K č) 
 
Přístroje a zařízení      Pořizovací cena 
 
Gama – detekční přístroj      601 
Vybavení domácího porodního pokoje     549 
Zátěžový systém EKG       470 
Rehabilitační chodník Sprintex Trac     449 
EMG/EP přístroj       387 
Elektrochirurgický generátor FORCE    2 ks    363 
Operační svítidlo AURINIO      364 
Balanční trenažér       306 
Mikrotom sáňkový LEICA      246 
Úpravna vody – reversní osmoza AQUA     242 
Konvektomat elektor.RETIGO      214 
Vyhřívané lůžko pro novorozence     172 
Dávkovače lineární ARGUS                       4 ks    104 
Lůžko Eleganza na ARO      150 
Motodlaha ARTROMOT S3      145 
Analyzátor hemat.Sysmex XP      145 
Myčka podložních mís STEELCO     118 
Motodlaha ARTROMOT S1          85 
Pupmy infuzní ARGUS      2 ks        57 
Software 
SW FONS OPENLIMS       104 
Ostatní 
Automobil Hyundai i40       480 
Docházkový terminál       113 
Technické zhodnocení budov 
Zateplení dětské nemocnice, nemocnice a polikliniky                 15 425 
 
 
12.3. Přehled nejvýznamn ějších investic z dotací od Libereckého kraje (v tis .Kč) 
 
Přístroje a zařízení Pořizovací cena 
 
Přístrojové vybavení RTG              1 830 
Zateplení dětské nemocnice, nemocnice a polikliniky                22 740 
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12.4. Přehled nejvýznamn ějších investic z dotací  ROP  (v tis.K č) 
 
Přístrojové vybavení Iktového centra              730 
Přístrojové vybavení RTG              154 
Přístrojové vybavení centrálních operačních sálů    100 
 
 
12.5. Přehled nejvýznamn ější investice z dotace z fondu Ministerstva životní ho 
prost ředí (v tis.K č) 
 
Zateplení dětské nemocnice, nemocnice a polikliniky                 35 290 
 
 
12.6. Přehled nejvýznamn ější investice z finan čních prost ředků rozpo čtu Města 
České Lípy (v tis.K č) 
 
Domácí porodní pokoj            1 000 
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13. Přílohy 

 
 
 
 

Přílohy  
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13.1.  Výrok auditora k ro ční účetní závěrce za rok 2014 
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13.2.  Účetní závěrka k 31.12. 2014 
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13.3 Zpráva o vztazích mezi ovládanou a a ovládajíc í osobou za rok 2014 
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13.4 Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., za rok 2014 
zpracovaná podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k 
informacím 

 

 
 

Výro ční zpráva 
 

o činnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purky ňova 
1849, 470 77 Česká Lípa, I Č 27283518 (dále jen NsP) 

v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

 
za rok 2014 

 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“) zveřejňuje NsP následující údaje: 
 

I. V roce 2014 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím. 

II. V roce 2014 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 
informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. 

III. V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

IV. V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o 
svobodném přístupu k informacím. 

V. V roce 2014 nebyla podána žádná řádná stížnost podle § 16a zákona o 
svobodném přístupu k informacím proti postupu NsP při vyřizování žádosti 
o informace. 

VI. Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném 
přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách  
www.nemcl.cz. 

 
 
V České Lípě, dne 11. 5. 2015 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Kratochvíl 
generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 
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Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. d ěkuje  všem  dárc ům, 
kteří v roce 2014 p řispěli svým darem. Každý dar p řispěl ke zlepšení 

péče o pacienty v naší nemocnici. 
 

 

 
 


