Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

platnost od 1. 1. 2016

Náklad a distribuce
Distribuce v nákladu 52 500ks - vklad do regionálních Deníků
v Pardubickém kraji. Na pracoviště společnosti 2500ks.
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200 x 260 mm

Cena inzerce bez DPH (21%)

200 x 128 mm
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1/1 strana

29 030 Kč

1/2 strany

14 515 Kč

1/3 strany

9 678 Kč

1/4 strany

7 258 Kč

1/8 strany

3 629 Kč

Ostatní formy a ceny inzerce jsou možné po dohodě s redakcí.

Formát

Maximální výška inzerátu (článku) 260 mm, šířka 200 mm.
Šířka sloupců: 1 sl. = 47mm, 2 sl. = 98mm, 3 sl. = 149mm,
4 sl. = 200mm.

Forma inzerátů
200 x 42 mm

Pouze plošná inzerce, čtyřbarevná nebo jednobarevná
ve zvolené barvě. Grafická úprava inzerátů není zahrnuta
v ceně.

200 x 60 mm

Zadání inzerátu
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Redakce přijímá inzeráty na základě písemné objednávky
(poštou nebo e-mailem) nebo smlouvy podle dodaných
inzertních podkladů. Objednávka musí obsahovat úplné
obchodní jméno a sídlo zadavatele, dále IČ, DIČ a bankovní
spojení zadavatele, datum vystavení objednávky,
razítko a podpis. Pokud na objednávce není uveden termín
zveřejnění, umístí vydavatel inzerát v nejbližším možném
vydání. Zadavatel ručí za správnost podkladů jak po stránce
technické, tak obsahové.
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Kontakt
98 x 60 mm

Rok ve znamení investic
Zbrusu nové pavilony, zrekonstruované a zateplené budovy, obměna přístrojů a vybavení.
Nemocnice Pardubického kraje se v
uplynulém roce doslova měnila před
očima. Na mnoha místech vládl čilý
stavební ruch, do všech pěti nemocnic
proudily moderní technologie. To vše
díky investicím takového rozsahu, jaký krajská zdravotnická zařízení nezažila dlouhá léta.
Bezmála 850 milionů korun. To je
celková finanční suma, která byla v roce 2015 investována v Nemocnici Pardubického kraje. „Byl to opravdu výjimečný rok,“ řekl generální ředitel
společnosti Tomáš Gottvald. „Podaři-

lo se nám využít mnoho šancí, které
se naskytly v rámci evropských dotací. Za to patří velké poděkování i našemu vlastníkovi. Bez přispění Pardubického kraje by to nebylo možné.“
Komfortní prostředí Multioborového
pavilonu v Pardubické nemocnici místo jíž dosluhujících a chátrajících budov. Zrekonstruované historické prostory s moderní přístavbou pro psychiatrii ve Svitavské nemocnici. Zateplené fasády ve slušivém barevném
provedení mnoha budov ve všech pěti
nemocnicích. A k tomu úpravy řady in-

teriérů pro nové přístroje. Vzhled pracovišť Nemocnice Pardubického kraje
doznal velkých změn. Obrovský posun
nastal rovněž ve vybavenosti. Po letech čekání se krajské nemocnice dočkaly přístrojové obměny a modernizace, která na mnoha místech vyřešila tíživou situaci. Do zdravotnických
technologií bylo, díky dotacím z evropských fondů, z ministerstva zdravotnictví a také z vlastních zdrojů, investováno bezmála 400 milionů korun. „Moderní medicínu nelze dělat bez
moderních technologií,“ upozornil ná-

městek generálního ředitele Vladimír
Ninger. Nemocnice Pardubického kraje je vloni pro své pacienty získaly. Významný kvalitativní posun nastal
zejména v oblasti radiodiagnostiky a
intenzivní péče, kam směřovala velká
část nových přístrojů. Značnou modernizací prošla i laboratorní technika, operační sály, endoskopické či lůžkové vybavení. „Prioritou pro příští léta je vybudování centrálních příjmů a
pokračování úprav vnitřních prostor
nemocničních pavilonů,“ nastínil generální ředitel Gottvald.
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Popularita
porodnice roste

Oddělení prošlo
modernizací

Novinka umožní Budova interny
rozšíření výkonů je spjata s tyfem

Moderní technické vybavení, odborný
personál, pozitivní reakce rodiček i statistická data – porodnice v Pardubické
nemocnici se dostala na špičkovou úroveň v rámci celé republiky.

Interna v Chrudimi se pyšní moderními
přístroji k poskytování kvalitní základní
péče. Doba jde však kupředu a primář
Tomek věří v realizaci dalších potřebných projektů.

Radiodiagnostické oddělení Orlickoústecké nemocnice díky nové angiolince
rozšíří rozsah výkonů na cévách také
u pacientů s komplikovaným onemocněním. Čekací doba není dlouhá.

Tyfová epidemie ve 30. letech minulého
století ochromila tehdejší okres Litomyšl. Budova dnešního interního pavilonu měla sloužit oddělení infekčnímu,
dokončená stavba však byla velká.

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Oddělení komunikace a marketingu
Kyjevská 44
535 03 Pardubice
E: pavel.kozeny@nempk.cz
M: +420 606 578 151
Redakce si vymezuje právo inzerát odmítnout bez udání
důvodu.

