ředitel

provozně technický
náměstek

nemocniční lékárna

sekretariát

odd. výdeje léčiv

dohled pro prac. s
ionisuj. zářením

odbor investic

odd. zásob léčiv

odd. krizového
managementu

odd. přípravy
investic

odd. přípravy léčiv

referát finanční
kontroly

oddělení finanční

odd. realizace
investic

odd. kontroly léčiv

centrum pro vývoj a
výzkum

odd. analýz a zdrav.
statistiky

odd. zdravotnické
techniky

odd. labochemikálií
a přípr. zkoumadel

odd.MTZ a skladového hospodářství

odd. prostředků
zdrav. techniky

právně-kontrolní
odbor

I. interní klinika

klinika nemocí kožních a
pohlavních

II. interní klinika

radiologická klinika

reprografické
centrum

zástupkyně

klinika infekčních
nemocí

klinika onkologie a
radioterapie

lékařská knihovna

sestra pro nosokomiální nákazy

odbor financí a analýz

plicní klinika

oddělení nukleární
medicíny

nemocniční
hygienik

oddělení sociální
péče

oddělení styku se
zdr. pojišťovnami

klinika nemocí z
povolání

rehabilitační klinika

nemocniční
dietolog

sestra pro zdrav.
výchovu

neurologická klinika

ústav tělovýchovného
lékařství

nemocniční revizní
lékař

psychiatrická klinika

ústav klinické biochemie a diagnostiky

kardiochirurgická klinika

Fingerlandův ústav
patologie

odd.odměňování
kontr. a metodiky

chirurgická klinika

ústav soudního lékařství

referáty mzdové
politiky

oddělení údržby

oddělení centrálních
sálů a sterilizace

klinika anestez., resuscit. a intenzivní med.

ved.odbor.pro poč.
zprac. a mzd. účet.

oddělení elektroúdržby

oddělení dětské chirurgie a traumatologie

tkáňová ústředna

neurochirurgická klinika

oddělení lékařské
genetiky

pokladna II

oddělení revizí

urologická klinika

transfuzní oddělení

referát pro výběr.
řízení (č.199/94Sb)

referát požární
prevence

ortopedická klinika

ústav klinické imunologie a alergologie

porodnická a gynekologická klinika

klinika gerontologická a
metabolická

odd. operativní
evidence

odd. personální

dětská klinika

ústav klinické
mikrobiologie

odd. účetnictví

stomatologická klinika

oddělení ambulantních
provozů

klinika ušní, nosní a
krční

oční klinika

lékařský náměstek I

náměstek pro ošetř.
péči - hlavní sestra

lékařský náměstek II

ekonomický náměstek

sekretariát

právní oddělění

kontrolní oddělení

odbor mzdové politiky

technický odbor

oddělení řídící a
přístr. techniky

pokladna I

odbor ekonomic- kých
informací

odbor personálních
vztahů

odbor výpočetních
systémů

stravovací odbor

odbor energetiky a
odpadového hosp.

provozní odbor

odd. provozu

dietní sestry

odd. energetiky

odd. spojů

správa ubytovacích zařízení

odd. technické péče

administrativní
činnosti

odd. vodního a odpadového hospodářství

finanční účtárna

referát bezpečnosti práce

odd. péče o aplikace

výrobní úsek kuchyň

materiálová
účtárna

oddělení péče o
pracovníky

odd. systémové péče

technický a
expediční úsek

referát grantů

oddělení výchovy a
vzdělávání

sekretariát

podatelna

prádelna

odd. údržby

odd.příjmu a
expedice

informační a strážní
odd.

ekonomika a
provoz

ekonomický úsek

mechanizační
oddělení

krejčovna

sklady

dispečink

odd. provozních
služeb

kuchyň Nechanice

technický úsek

odd. úklidu

odbor dopravní

