
Oblastní nemocnice Náchod a. s.



Informace

• Zřizovatel – Královéhradecký kraj

• Akcionář – ZH KHK a. s.

• Oblastní nemocnice Náchod a. s.

• Oblastní nemocnice Trutnov a. s.

• Oblastní nemocnice Jičín a. s.

• Městská nemocnice a. s. ve Dvoře Králové nad 

Labem





O nás

• ONN zajišťuje akutní, dlouhodobou a následnou péči, 

LPS pro děti i dospělé a praktického lékaře pro dospělé

• v základních oborech spádová oblast 200 tisíci 

obyvatel

• ve specializovaných oborech až 250 tisíc obyvatel

• 11 provozoven z toho 7 provozoven s lůžkovou péčí

o celkové kapacitě 832 lůžek

• Patříme mezi největší zaměstnavatele 

v Královéhradeckém kraji (1500 zaměstnanců) 



Adaptační proces

• Proces začlenění nově nastupujícího 

pracovníka

• Trvá 6 – 12 měsíců

• Období seznámení se s kolektivem, 

pracovištěm a náplní práce

• Práce pod vedením přiděleného školitele

• Vstupní školení pro nově nastupující 

zaměstnance



Kvalita a bezpečí v ONN

• Akreditace ONN SAK (19.-22. 6. 2017)

• Akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality 

a bezpečí poskytované zdravotní péče 

• Elektronické hlášení nežádoucích událostí –

kořenová analýza závažných pochybení

• Resortní bezpečností cíle

• Autorizace laboratoří – NASKL

• Sledování stížností – ombudsman ONN



Specializační vzdělávání

• Akreditovaná pracoviště pro předatestační 

přípravu lékařů (vzděláváme absolventy LF v 

rámci jejich přípravy na atestaci ve vybraném 

oboru)

• Podpora specializačního vzdělávání 

nelékařských zdravotnických pracovníků 

(akreditace oboru Intenzivní péče)

• Úhrada nákladů specializačního vzdělávání ze 

strany ONN a. s. (stáže, kurzy)



Celoživotní vzdělávání

• Pravidelné nemocniční semináře

• Podpora celoživotního vzdělávání

• Mezi největší vzdělávací akce pro zdravotnické 

pracovníky v rámci nemocnic 

Královéhradeckého kraje patří Náchodské 

mezioborové dny (18.-20.10.)



Kdo u nás najde 

uplatnění?

• Lékaři

• Všeobecné sestry

• Praktické sestry

• Fyzioterapeuti

• Pomocný zdravotnický personál



Partnerské vzdělávací 

instituce v regionu

• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola, Trutnov

• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola, Hradec Králové

• Střední odborná škola sociální a zdravotnická -
Evangelická akademie, Náchod

• Střední průmyslová škola, střední odborná škola 
a střední oborné učiliště Nové Město n. Metují

• Lékařská fakulta UK v Hradci Králové



Proč zdravotnictví?

• Práce, která dává smysl

• Jistota zaměstnání po celý život





Kontakt

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446

547 69 Náchod

www.nemocnicenachod.cz

www.karieravnemocnici.cz

http://www.nemocnicenachod.cz/
http://www.karieravnemocnici.cz/

