
NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU

Moderní
nemocnice
v srdci Evropy

O NEMOCNICI
Nemocnice Na Františku je příspěvkovou organizací
Městské části Praha 1. Je koncipovaná jako
nemocnice akutní péče v centru hlavního města, 
kde má nezastupitelnou úlohu v akutní lůžkové 
i ambulantní péči. Pacienti s neodkladnými
zdravotními obtížemi mohou v kteroukoliv denní 
i noční hodinu využít služeb urgentního příjmu, 
který je centrálním příjmovým pracovištěm interního,
chirurgického, ortopedicko-traumatologického
a gynekologického oddělení. Pohotovostní servis 
pro občany zajišťuje také nemocniční lékárna 
s nonstop provozem.

113 lůžek akutní péče

59 lůžek následné péče

500 zaměstnanců

6 tisíc hospitalizací ročně

3 tisíce operací za rok

130 tisíc ambulantních 
výkonů ročně

222 801 111 
recepce - nonstop linka

info@nnfp.cz

Celé spektrum poskytované péče
naleznete na www.nnfp.cz

Jsme tu pro Vás!



NOVINKY Z NEMOCNICE

Gynekologická péče v Praze 1
nově 24 hodin denně

Nemocnice Na Františku otevřela 
v letošním roce gynekologické oddělení,
které provozuje gynekologickou ambulanci
s nepřetržitou pohotovostní službou.
Pacientky jistě ocení moderní interiér, nové
vybavení i osobní přístup zdravotnického
personálu, který má mnohaleté zkušenosti
z Česka i zahraničí. Ambulance disponuje
také novým ultrazvukem s možností 3D/4D
zobrazení. V plánu je rozšíření oddělení 
o lůžkovou péči.

Na oddělení rehabilitační a fyzikální
medicíny zakoupila nemocnice moderní
vysokovýkonový robotický laser, který 
se využívá k ošetření tkání v povrchových 
i hlubších oblastech lidského těla, 
kde ulevuje od bolesti, mírní zánět či otok.
Oproti starším laserům snižuje počet
aplikací až na polovinu, vyniká kratší dobou
aplikace a jeho účinek je dlouhodobý. 
K ošetření je potřeba doporučení 
od praktického lékaře nebo specialisty.

Léčba otoků a zánětů
nejnovějším laserem

V nemocnici byla
provedena výměna
jednoho z výtahů, 
o kterou se kompletně
postarala Městská část
Praha 1. Výtah slouží
nejen k přepravě osob,
ale i lůžek.

Nový výtah Nová ambulance ORL

V nejbližších měsících plánuje 
v Nemocnici Na Františku otevřít svoji
ORL ambulanci světově uznávaný
odborník na ušní, nosní a krční
onemocnění prof. MUDr. Jan Betka. 
O otevření ambulance vás budeme
informovat na našich webových
stránkách www.nnfp.cz.

Začátkem září spustila nemocnice nové webové stránky
www.nnfp.cz, které jsou uživatelsky přívětivější,
přehlednější a uživatelé jistě ocení i jejich atraktivní vzhled.

Nové webové stránky



CO SE NÁM DOSUD PODAŘILO

2019
Ředitel Nemocnice Na Františku MUDr. David Erhart uzavřel čtyřletou smlouvu se Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou ČR o poskytování a úhradě zdravotních služeb jejím klientům. Několikaletý
kontrakt s největší českou zdravotní pojišťovnou zajišťuje nemocnici stabilitu, kterou potřebuje 
pro svůj další rozvoj, a upevňuje její postavení v systému pražského veřejného zdravotnictví.

2021 - 2022

2020

Společným cílem vedení nemocnice a Prahy 1 je nejen rozšiřování
poskytovaných zdravotních služeb, ale zejména jejich zkvalitňování. 
S tím souvisí také investice do nákupu nových vyšetřovacích přístrojů 
a dalšího moderního vybavení. V loňském roce například pořídila
nemocnice z peněz poskytnutých Prahou 1 špičkový echokardiograf
za necelé 3,3 milionu korun, který se používá k vyšetření srdce.
Nemocnici se dále podařilo uspět s projektem v dotačním programu
IROP - REACT-EU na modernizaci přístrojového vybavení 
na odděleních akutní péče v celkové výši 149 milionů korun. 
Z poskytnuté dotace nemocnice dosud pořídila například nový CT
přístroj nejvyšší třídy za přibližně 37 milionů korun. Další plánované
investice budou následovat.

V nemocnici vznikl centralizovaný urgentní příjem, který slouží
pacientům s akutními neodkladnými obtížemi a sanitním vozům. 

Nemocnice otevřela dlouho plánované lůžkové oddělení
rehabilitační a fyzikální medicíny. Stavební úpravy vyšly Prahu 1
na 8 milionů korun, dalších 1,5 milionu korun investovala
nemocnice do vybavení.

V době covidové pandemie zřídila nemocnice odběrové centrum 
k provádění PCR testů na covid-19 a poté očkovací centrum. 
Za dobu provozu odběrového centra od října 2020 do března 2022
provedli pracovníci více než 9 tisíc odběrů. Očkování probíhalo 
od ledna 2021 do března letošního roku a za uvedené období bylo
Na Františku podáno téměř 31 tisíc očkovacích dávek. 
Na žádost Ústředního krizového štábu ČR bylo Na Františku v první
vlně pandemie zřízeno speciální oddělení KOVES určené k péči 
o seniory nakažené covidem-19, které nemocnice převzala 
z pražských domovů pro seniory. V dalších pandemických vlnách
nemocnice také zřizovala covidová oddělení. Celkem bylo 
Na Františku kvůli covidu hospitalizováno více než 500 pacientů.

Na chirurgickém oddělení se začaly provádět bariatrické
operace, které jsou jedním z možných řešení závažné obezity 
a dalších přidružených onemocnění. Nemocnice také zřídila
samostatné oddělení plastické chirurgie.

COVID 2020 - 2022



Interní oddělení pečuje o pacienty 
s vnitřními chorobami. Kromě
standardního lůžkového oddělení 
a jednotky intenzivní péče provozuje 
také řadu odborných ambulancí, zejména 
v oborech kardiologie, gastroenterologie,
endokrinologie, diabetologie, neurologie,
psychiatrie, psychologie a logopedie. 

Interna Chirurgie
Chirurgické oddělení disponuje kromě
všeobecné chirurgie poměrně rozsáhlým
onkochirurgickým programem, zaměřeným
na operace nádorů prsu a kolorektálního
karcinomu. Další významnou složkou je
bariatrická chirurgie, proktologie a urologie.
Oddělení zajišťuje také lymfoterapeutickou
péči o pacienty s lymfedémy.

Ortopedie
Péče našich ortopedů je vyhledávaná
pacienty z Prahy i širokého okolí.
Rozhodující pro ně bývá nejen kvalita péče
a vysoká odbornost lékařského personálu,
ale také obvykle kratší čekací doby na
plánované operace. V rámci urgentní
medicíny oddělení rovněž zajišťuje
traumatologickou péči. 

Plastická chirurgie
V rámci komplexnosti péče o pacientky 
s karcinomem prsu se oddělení plastické
chirurgie zabývá rekonstrukčními 
operacemi prsu. Provádí také celé 
spektrum dalších plastických výkonů, 
ať již indikovaných ze zdravotních důvodů, 
či z estetických důvodů na přání pacienta.

MOJIP/ARO
Multioborová jednotka intenzivní péče
společně s oddělením anesteziologie 
a resuscitace pečuje o pacienty v přímém
ohrožení života a o pacienty vyžadující
intenzivní péči ve spolupráci s chirurgií 
a ortopedií. Oddělení zajišťuje také
anesteziologickou péči na operačních
sálech.

Radiodiagnostika

Radiodiagnostické oddělení provádí
rentgenologická, sonografická
(ultrazvuková) a CT vyšetření.

ODN
Oddělení dlouhodobě nemocných se stará
převážně o pacienty seniorského věku 
s nejrůznějšími chronickými onemocněními
a sníženou pohyblivostí.

Rehabilitace
O pacienty s onemocněním pohybového
systému pečuje oddělení rehabilitační 
a fyzikální medicíny. Poskytuje široké
spektrum ambulantních rehabilitačních
terapií i lůžkovou péči. Zajišťuje také
doléčení a rekonvalescenci pacientů 
po plánovaných ortopedických operacích
nebo úrazech. 

NAŠE ODDĚLENÍ

Gynekologie
Gynekologická ambulance s nonstop
provozem poskytuje ženám komplexní
gynekologickou péči a péči v těhotenství.

Urgentní příjem
Urgentní příjem slouží pacientům 
s akutními obtížemi vyžadujícími
neodkladnou ambulantní léčbu nebo
hospitalizaci. Probíhá zde příjem sanitek.

Radiodiagnostika


