
Příloha k TZ_Fakultní nemocnice Bulovka slaví 90 let

Nejdůležitější projekty posledních dvou let ve Fakultní nemocnici Bulovka

Fakultní status
V letošním roce Bulovka získala zpět status fakultní nemocnice a obnovila fungování vědecké rady.
Splnila tak podmínky poskytování a rozvíjení širokého spektra zdravotní péče a v neposlední řadě
vytvořila požadované podmínky pro výuku a praxi studentů lékařských fakult. Se změnou jména
nemocnice souviselo i vytvoření nové korporátní identity včetně nového loga.

Centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou
nemoc 
Centrum bylo zřízeno na konci roku 2019 a jde o jediné specializované pracoviště tohoto typu v
civilním sektoru v České republice. 

Komplexní centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu
Jedno ze tří oficiálních center toho typu založených na popud České společnosti pro ortopedii a
traumatologii  na  doporučení  České  onkologické  společnosti.  V centru  se  soustřeďují  vzácné  a
terapeuticky složité diagnózy. Centrum je součástí Ortopedické kliniky FNB, která je největším a
nejkomplexnějším ortopedickým pracovištěm v České republice.

Očkovací centrum
Očkovací centrum vzniklo při Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí. Svoji činnost
zahájilo 22. září 2020 a nabízí individuální přístup k očkování standardních i rizikových pacientů,
poradenství  a  odborné  konzultace.  Mezi  hlavní  přednosti  Očkovacího  centra  patří  provázanost
s dalšími klinikami, vysoká profesionalita a odborné kvality lékařů, kteří se problematice očkování
dlouhodobě věnují a mají bohaté zkušenosti z ČR i ze zahraničních stáží. 

Komplexní onkologické centrum
Ve  spolupráci  se  Všeobecnou  fakultní  nemocnicí  a  Thomayerovou  nemocnicí  se  FNB  stala
největším  komplexním  onkologickým  centrem  v  Česku.  Díky  svému  vybavení  a  špičkovým
odborníkům  dosahuje  zařízení  opravdu  vynikajících  výsledků  v  léčbě.  U  některých  diagnóz
dokonce dosahuje statisticky významně delšího přežití pacientů, než je mediánová hodnota ČR. 

Ústav radiační onkologie
V roce 2021 bylo do provozu uvedeno nové pracoviště s magnetickou resonancí.

Oddělení urgentního příjmu
Na začátku  roku 2019 byl  ve  FNB zahájen  provoz  nového  samostatného  Oddělení  urgentního
příjmu, které patří k nejmodernějším pracovištím svého druhu u nás. Nemocnice tak reagovala na
skutečnost, že sem v porovnání s ostatními nemocnicemi v ČR každoročně zamíří největší počet
vozů  zdravotnické  záchranné služby,  za  rok  jich  je  přes  20  tisíc,  přičemž zhruba  5  tisíc  je  ze
Středočeského kraje.

Centrum porodní asistence
První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo při Gynekologicko-porodnické
klinice FNB a 1. LF UK a Neonatologickém oddělení. Založeno bylo v únoru 2019 s podporou
Ministerstva zdravotnictví  ČR. Předporodní  péče a  porod v CPA probíhá pod vedením porodní
asistentky.  Součástí  rozvoje centra  bylo otevření  dvou specializovaných porodních apartmánů v
červnu 2020. 



Rekonstrukce areálu
Napříč  areálem  probíhá  mnoho  potřebných  renovací  a  rekonstrukcí.  Namátkou  lze  jmenovat
rekonstrukci výtahů či zahájení stavebních prací na novém urologickém JIPu.

Duchovní péče
Pacienti, jejich rodiny a blízcí, ale i zaměstnanci Fakultní nemocnice Bulovka mohou využít služeb
týmu nemocničních kaplanů.  V prostorách nemocnice je také nově zrekonstruovaná kaple Božího
milosrdenství, kde mohou lidé spočinout a najít duchovní útěchu. 

Slatinné lázně Toušeň
Mimo areál  nemocnice  mohou  pacienti  hledat  lékařské  služby  a  odpočinek  také  ve  Slatinných
Lázních Toušeň, které spadají pod správu FNB. Nachází se 25 km severovýchodně od Prahy a jsou
zaměřeny  především  na  léčbu  problémů  pohybového  aparátu,  jako  jsou  revmatoidní  artritida,
Bechtěrevova  nemoc,  atopický  ekzém,  psoriáza  či  jiná  kožní  onemocnění.  Hlavní  léčebnou
metodou  jsou  slatinné  zábaly  a  koupele  za  využití  sirnoželezitého  pramene.  V současné  době
probíhá postupná rekonstrukce lázeňského areálu.


